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VABARIIGI PEAMINISTRI TERVITUS
Auväärsed laureaadid!
Lugupeetud teaduste akadeemia president! Austatud ministrid!
Head teadlased, loomeinimesed, eesti keele eksperdid, sportlased!
Kõik külalised!
Suur Prantsuse matemaatik Henri Poincaré on kirjutanud, et teadus on üles
ehitatud faktidele, nii nagu maja on üles ehitatud kividest, kuid korrastamata
faktide kogum on samavõrd teadus, kui kivihunnik on maja.
Kaasaegse riigi toimimine on samuti üles ehitatud faktidele. Mõistlikke otsuseid
saab ju teha ainult siis, kui kasutada on parim olemasolev informatsioon, mis
on veel parimal moel süstematiseeritud ja mõistetaval moel esitatud. Teisisõnu,
teaduspõhiselt. Samuti ei ole üksikud sõnad, noodid või žestid veel kultuur ega
seoseta laused keel.
Teadus ei ole kunagi lihtne. Aga tõeliselt suur teadus on selline, mida on võimalik
lihtsalt ära seletada ja mis kõnetab paljusid. Tõeliselt suured spordisaavutused
ja kultuurisündmused ning kaunis keelekasutus kõnetavad samuti suurt osa
ühiskonnnast. Eriti hästi paistab see silma sportlaste puhul, kes kristalliseerivad paljude aastate investeeringu ja suure töö üksikutesse silmapaistvatesse
sooritustesse. Need saavutused inspireerivad ja julgustavad kaasteelisi. Need
teevad Eesti tervikuna suureks.
Riigi teadus-, kultuuri- ja spordipreemiad ning F. J. Wiedemanni keeleauhind
otsivad parimatest parimaid, et neile tänu öelda. Ma tänan elutööpreemiate
laureaate paljude aastate pingutuste eest ja aastapreemia pälvinuid selle tohutu
töö eest, mis on neid viinud just viimastel aastatel oma valdkonna tippu.
Sellel tööl on palju suurem tähendus kui olla lihtsalt parim ja teha silmapaistev
saavutus. Väikse rahvana hindame eriti neid, kes teevad meie riiki ja rahvust
suuremaks ning kelle töö ja tegevus innustab ja on oluline väljaspool Eestit!
Nii vaatavad tänased preemiad tulevikku ja julgustavad meid Hando Runneli
sõnadega:
Üks väga vana rahvas, kel muldne tarkus suus,
meid teretas aegade tagant ja ütles, me olla uus,
ja ütles, me olla elus, me päevad olla veel ees.
Soovin kõigile edukat ja turvalist homme algavat Eesti Vabariigi 104. aastat!
Kaja Kallas

Riigi elutööpreemiate laureaadid 23. veebruaril 2021 teaduste akadeemias.
Vasakult: Toomas-Andres Sulling, Gunnar Paal, Tiit Pääsuke, Enn Säde, Eha Komissarov, kultuuriminister Anneli Ott, teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, peaminister Kaja Kallas, Õnne
Pollisinski, Jüri Viikberg, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, Jüri Talvet.
Foto: Annika Haas
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TEADUSPREEMIAD

Riigi teaduspreemiate laureaadid 23. veebruaril 2021 teaduste akadeemias.
Vasakult: Jüri Krustok, Maarja Grossberg, Alar Jänes, Enn Lust, Martti Raidal, haridus- ja
teadusminister Liina Kersna, teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, Jonne Kotta,
Merike Sisask, Hardi Veermäe, Gert Hütsi.
Foto: Annika Haas

TEADUSPREEMIATE KOMISJONI ESIMEHE TERVITUS
LAUREAATIDE TUTVUSTUS
Akadeemik Tarmo Soomere
Austatud elutööpreemiate laureaadid!
Lugupeetud peaminister, ministrid!
Teadus otsib parimat selgitust sellele, kuidas toimib meie maailm. Sageli iseloomustatakse sellist selgitust sõnaga ‘tõde’. Sõnaga ‘tõde’ tähistatud asjadel on
palju vastandeid. Neist üks on väljamõeldis, mis ei pruugi olla siiski vale, näiteks
kirjanduslik müstifikatsioon. Mark Twain on nende kahe kohta kirjutanud: „Tõde
on veidram kui väljamõeldis, kuid seda seepärast, et väljamõeldis peab olema
seotud võimalikkusega, tõde mitte.“
Sageli on suurimad teadussaavutused pealtnäha vastuolus kaine mõistusega.
Aga kindlasti on need õiged omas ajas ja ruumis. Aeg ja ruum muutuvad. Selle
muutumise kohta arvas Niels Bohr: „Õige väite vastand on vale väide. Kuid
sügava tõe vastand võib olla sama hästi mingi teine sügav tõde.“ Seetõttu ei tule
imestada, kui oivaline teadus sageli lükkab ümber asju, mida oleme harjunud
tõeks pidama. Selle aasta laureaatidest nii mõnigi on just sellise saavutusega
hakkama saanud.
***
Tähestiku järjekorras esimene teaduse ELUTÖÖPREEMIA laureaat, hea kolleeg, kes pälvib preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest
vastavalt riigi teaduspreemiate põhimääruse § 2 lõikele (1), on valitud Eesti
20. sajandi suurkujude hulka. Tema on Eesti nüüdisaegse südame- ehk koronaarkirurgia rajaja ja pioneer.
Enam kui poole sajandi eest oli ta üks väheseid maailmas, kes süsteemselt
opereeris raskete infarktieelsete seisundite ja ägeda infarkti patsiente, proovides
ravida südant ennast verega varustavaid pärgartereid. Tollal käis see paljuski
sisuliselt pimesi, teadmata pärgarterite tegelikku seisundit. Tohutu hüppena tõi
ta Eesti meditsiini südame pärgarterite angiograafia meetodi. See võimaldas
„näha“ veresoonte sisse, teha õigeid otsuseid ja vähima vahelesegamisega saavutada parim ravitulemus.
Kolmekümne aasta pikkuse opereeriva südamekirurgi ja tippteadlase kogemuse
realiseeris ta šuntimistehnikana, mida sai teha töötaval südamel. See võimaldas
parandada meie tähtsaimaid veresooni seestpoolt, minimeeris südamelihase
kahjustust lõikuse käigus ja andis uue elu paljudele, keda ründas infarkt. Opereeriva kirurgina on ta oma kätega päästnud tuhandeid elusid.
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Mul on au teatada, et riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja
arendustöö eest pälvib professor Toomas-Andres Sulling.
***
Tähestiku järjekorras teine teaduse elutööpreemia laureaat on üks Eesti kõige
teenekamaid ja väljapaistvamaid humanitaarteadlasi. Tema silmapaistval ja
mitmekülgsel elutööl on suur ühiskondlik mõjukus ja rahvusvaheline haare.
Tartu ülikooli maailmakirjanduse kauaaegse õppejõu, viljaka kirjandusteadlase,
kultuurikontaktide arendaja ja ka loovisikuna on ta mitte ainult paljude Eesti
humanitaarteadlaste harija ja kasvataja, vaid ka õpetajate, ajakirjanike, toimetajate, diplomaatide jt õpetaja.
Tema fundamentaalne panus Eesti teadusesse on hispanistika rajamine, hispaaniakeelse kirjanduse ja kultuuri uurimise kasvatamine maailmatasemele.
Analüüsides eri maade kirjanduse seoseid eesti kirjandusega ning kirjandus- ja
kultuuriteaduse teoreetilisi küsimusi, sh poeetika olemust, on laureaat oluliselt
võimestanud eesti kirjanduse rahvusvaheliselt tuntuks tegemist. Paljudest keeltest
ja mitmest žanrist tõlkijana ning eesti kirjanduse tutvustajana rahvusvahelisel
areenil on ta aastakümneid olnud Eesti teaduse ja kultuuri suursaadik kogu
maailmas.
Mul on au teatada, et riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja
arendustöö eest pälvib väljapaistev hispanist, emeriitprofessor Jüri Talvet.
***
Sel aastal on valitsus otsustanud välja anda seitse teaduse AASTAPREEMIAT,
neist igaüks eelmise nelja aasta jooksul, s.o 2017–2020 valminud ja avaldatud
parimate teadustööde eest.
***
Tumeaine olemuse mõistmine on nüüdisaja füüsika üks suurimaid väljakutseid.
Täppisteaduste aastapreemia laureaadid lähtuvad ideest, et tumeaine võib koosneda mitte gravitatsioonilist mõju omavatest elementaarosakestest, vaid suurtest
mustadest aukudest, mis on vaatlustes peaaegu nähtamatud, kuid mõjutavad
gravitatsioonivälja kogu universumi tasemel. Selgitati, et massiivsed (ehk 30 Päikese massiga) mustad augud võivad moodustada ainult väikese osa kogu
tumeainest. Sellistel mustadel aukudel võib siiski olla tähtis roll galaktikate
arenemisel. Nimelt näitasid laureaadid, et ürgsed mustad augud, mis tõenäoliselt
eksisteerisid varajases universumis, saavad olla seemneks tänapäeva galaktikate
keskmes olevatele ülimassiivsetele mustadele aukudele.
Mul on au teatada, et riigi teaduspreemia – aastapreemia täppisteaduste vallas
– pälvivad tööde tsükli „Mustadest aukudest koosnev tumeaine“ eest keemilise
ja bioloogilise füüsika instituudi teadlased Gert Hütsi, Martti Raidal ja Hardi
Veermäe.
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***
Keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia laureaadid otsivad asendust
liitium-ioonakude kallitele ja piiratud varudega komponentidele, proovides
rakendada elektroodides liitiumi asemel laialt levinud naatriumit ja kasutades
spetsiifilise loodusliku grafiidi asemel sünteesitud materjali; ühe allikana ka
Eesti turvast. Nad lõid unikaalse tehnoloogia aku elektroodide massi, struktuuri,
elektriliste omaduste ja pindkihi viskoossuse muutuste jälgimiseks reaalsetes
kasutustingimustes. Naatriumil põhinevate ja sünteesitud erilise kujuga poore
sisaldava grafiitmaterjali kasutavate elektroodide korral jõuti sama mahutavuseni,
mis liitium-ioonakudes, mis tähendab, et uut tüüpi akud võivad saada tuleviku
energiasalvestite nurgakiviks ja kiirendada rohetehnoloogiate arengut.
Mul on au teatada, et riigi teaduspreemia – aastapreemia keemia ja molekulaarbioloogia vallas – pälvivad tööde tsükli „Operando meetodite arendamine ja
rakendamine poorsete Na-ioonpatareide elektroodide ning muude poorsete
materjalide ja ühikrakkude süvauuringuteks“ eest Tartu ülikooli keemia instituudi teadlased Enn Lust ja Alar Jänes.
***
Tehnikateaduste aastapreemia laureaadid on õppinud aru saama ja mõõtma,
kuidas mõjutavad mitmesugused mikrolisandid kesteriitmaterjalide võimekust
muundada päikesekiirgust elektrienergiast. Nad oskavad sellest keerukast vase,
tsingi/raua, antimoni ja väävli ühendusest luua monokristalseid ja monoteralisi
materjale, neid teiste elementidega täppismodifitseerida ja ülitäpselt mõõta saadud komposiitide reaktsiooni valgusele, aga ka kasvatada eriliste optiliste ja
elektriliste omadustega grafeenilaadseid üliõhukesi pooljuhte. Erinevalt jäikade
ja kallite ränialuste kasutamisele rajatud tehnoloogiast saab uudsel moel (tahkete
lahustena) sünteesitud kesteriitteradest moodustada suuri ja elastseid päikesepaneele ning grafeenilaadsed pooljuhid on perspektiivsed tuleviku
optoelektroonsetes lahendustes.
Mul on au teatada, et riigi teaduspreemia – aastapreemia tehnikateaduste vallas
– pälvivad tööde tsükli „Uute 2D- ja 3D-mitmikpooljuhtide optiline spektroskoopia“ eest Tallinna tehnikaülikooli professorid Maarja Grossberg ja Jüri
Krustok.
***
Preemia vääriliseks tunnistatud arstiteadlaste töörühm on astunud pika sammu
neuropsühhiaatriliste haiguste tekkemehhanismide mõistmise suunas. Nad on
mõõtnud antipsühhootilise ravi mõju põletiku ja ainevahetuse markeritele ning
püstitanud küsimuse, kas diabeedi ravimitega on võimalik ära hoida skisofreeniahaigete raviga kaasnevat kaalutõusu. Esiletõstmist väärivad töörühma
edusammud harvikhaiguse Wolframi sündroomi mehhanismide mõistmise ja
sellele ravi loomise suunas. See on raske geneetiline, lapseeas algav suhkurtõve
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ja nägemise ning kuulmise nõrgenemisega seotud haigus. Prekliinilised uuringud
geneetiliselt muundatud loommudelitel on paljulubavad ja viitavad reaalsele
võimalusele selle sündroomiga patsiente peatselt ravida.
Mul on au teatada, et riigi teaduspreemia – aastapreemia arstiteaduse vallas
– pälvivad tööde tsükli „Siirdeuuringud neuropsühhiaatrias: geneetiliselt muundatud katseloomadest skisofreeniaspektri häireteni inimestel“ eest Tartu ülikooli
meditsiiniteaduste valdkonna teadlased Eero Vasar (kollektiivi juht), Mario
Plaas, Mari-Anne Philips ja Liina Haring.
***
Geo- ja bioteaduste valdkonna aastapreemia laureaat analüüsib mitte ainult seda,
kuidas reageerib mereelustik kliimamuutusele, vaid ka, kas elustik võimendab
või puhverdab kliimast tulenevaid muutusi või pole sel globaalselt olulist rolli.
Tema tööde tsüklis on sünteesitud suur pilt: interaktsioonid eri skaalade, elustikurühmade, elupaikade vahel kliimamuutuste kontekstis. Haaratud on nii
põhjaloomastik ja -taimestik kui ka ökosüsteemide toimimine, ühe fookusega
survetegurite kaardistamisele Läänemere rannikualadel. Märksa paremaks on
saanud põisadru leviku ja käekäigu mõistmine meie meres. Sotsiaalselt tundlik,
kuid järjest olulisem on võõrliikide (eelkõige ümarmudila ja mudakrabi) leviku
kaardistamine ja nende mõju analüüs Läänemere ökosüsteemile.
Mul on au teatada, et riigi teaduspreemia – aastapreemia geo- ja bioteaduste
vallas – pälvib tööde tsükli „Mereelustik kliimamuutuste tõmbetuultes“ eest
Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi mereökoloogia professor Jonne Kotta.
***
Selle aasta sotsiaalteaduste valdkonnas aastapreemiaga pärjatud tööde tsükkel
käsitleb teravaid ja nüüdisaegseid ühiskonna eri rühmade – eriti noorukite –
vaimse tervise küsimusi. Need on kujunenud olulisteks sotsiaalseteks
probleemideks ja nõuavad professionaalset sekkumist. Laureaat näitab, et vaimset
tervist mõjutab terve plejaad tegureid, nagu piisavalt pikk uni, suitsetamine või
sellest loobumine, seksuaalkäitumine või koolikiusamine. Kesksel kohal on
suitsiidile viivate tegurite analüüs ja nende laastava mõju vähendamise võimalused, sh suitsiidikäitumine ja selle ennetamine militaarses kontekstis. Laureaat
näitab, kui oluline on digimaailm kui psühhosotsiaalne keskkond vaimse tervise
ja heaolu mõjutegurina ning analüüsib meedia ja interneti osa enesetapumõtete
tekkimises ning ärahoidmises.
Mul on au teatada, et riigi teaduspreemia – aastapreemia sotsiaalteaduste
vallas – pälvib tööde tsükli „Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva
riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid“ eest
Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor
Merike Sisask.
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***
Humanitaarteaduste aastapreemia laureaat katsetab oma tööde tsüklis kultuuri,
ühiskonna ja filosoofia nähtuste kompleksse mõtestamise uusi võimalusi. Originaalse mõistega „sotskolonialism“ tähistab ta hiilivat kolonialismi, mis allutab
iseseisva riigi võõrvõimu alla sotsialistliku ideoloogia varjus, proovides kolonisaatorina muuta kohalikke režiimile sobivateks „sotsinimesteks“. Ta loob meie
lähiajaloo ja nõukogude korra mõjude käsitlemise uue paradigma, tõstes okupatsiooni asemel esile kolonialismi ning sidudes selle sovetiseerimisega kui
mõtteviisi ulatusliku ümberkujundamisega. Tema uurimused toovad esile nii
nõukogude survesüsteemi keerukuse ja vastuolulisuse kui ka võimu ja inimeste
suhete eritahulise mustri, võimaldades mõista süsteemi saatanlikkust ja paremini
näha mustvalgete vastanduste taha.
Mul on au teatada, et riigi teaduspreemia – aastapreemia humanitaarteaduste
vallas – pälvib tööde tsükli „Sotskolonialismi filosoofilis-teoreetilise paradigma
väljatöötamine, nõukogude ühiskondade ja kultuuride uuringud“ eest Tallinna
ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Epp Annus.
***
Teaduspreemiate saajate nimel kõneles elutööpreemiate laureaatide austamise
tseremoonial Toomas Andres Sulling. Teise elutööpreemia laureaadi, Jüri
Talveti, mõtted sobivad suurepäraselt sõnumiks, mis koju kaasa võtta.
Tahaksin meie humanitaarteadlastele, kultuuri-uurijatele, sealhulgas iseäranis
lähimatele kolleegidele, eesti kirjandusteadlaste (mõnegi teise teadusalaga võrreldes) tagasihoidlikule „võitlussalgale“ sisendada usku sellesse, mida ise olen
läbi aastate tajunud oma tegevuse peamissioonina.
Kõigepealt, et meie tegude südamikus püsiks soov kosutada meie oma sünnimaa,
väikese Eesti kultuuri. Täiesti sõltumata sellest, kas meie erialaks on eesti kirjandus, lääne ja Euroopa kirjandus, ida kirjandused või mingi veel konkreetsem
keelelis-kultuuriline valdkond, olgu prantsuse, inglise, hispaania, saksa, vene,
jaapani või mõni muu kirjandus.
Loovkirjandus koos selle uurimisega on iga rahvuskultuuri kõige mitmekülgsemalt tähenduslik süvakiht. See on rahvuse eneseteadvuse ehk moraali
elushoidmise ja tasakaalustamise peatagatisi.
Loovkirjandus on läbi aegade olnud esmaseid tegureid, mis ühtlasi hoiab elus
ja arendab rahvuskeelt.
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Algupärase ja tõlkelise loovkirjanduse ja selle vastuvõtu kaudu arendab rahvus
üheaegselt oma tundlikkust ja tarkust, püsib vaimselt ergas ‒ mis ei lase kultuuril
närbuda ega manduda pelgaks meelelahutuseks.
Kui vähegi võimalik, tehkem seda, mille tegemise parimad eeldused on just
meil siin sünnimaal ja mida teised väljaspool meie keelt ning kultuuri nii viljakalt
ja vajalikult teha ei saaks.
Samal ajal mitte unustada prantsuse renessansi mõtleja ja kirjaniku, uusaegse
esseistika rajaja Michel de Montaigne’i ilusat lauset: „Suheldes maailmaga omandab mõistus ebatavalise selguse.“
Tegutsegem selle heaks, et ses maailmas, millega suheldes kelle tahes mõtlemine
ja teadvus selginevad, oleks vaimse indiviidina, isiksusena nähtav ja dialoogiks
valmis ka Eesti.
Jüri Talvet, 13.02.2021
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TEADUSPREEMIA LAUREAADI SÕNAVÕTT
Toomas-Andres Sulling
Lugupeetud peaminister!
Lugupeetud haridus- ja teadusminister!
Lugupeetud kultuuriminister!
Lugupeetud teaduste akadeemia president!
Kõigepealt tahan avaldada tänu elutööpreemia eest. See parandab kindlasti minu
enesetunnet, eriti kui vaadata tagasi möödunud aastatele.
Seoses toimunuga tekivad mõtted, et meil võiks olla palju rohkem uudiseid,
nüüdisaegsete ideede rakendusi ja arendusi paljudes valdkondades. Seejuures
tahaks rõhutada, et need ideed peaksid rohkem sündima meie oma riigis ja
leidma samas esmarakenduse vastavalt võimalustele. Arusaadavalt eeldab see,
et meil on tähtis jälgida arengut mujal maailmas, et leida seal oma osa, mis meile
sobib.
Väikeses riigis, nagu seda on Eesti, on tähtis leida üles inimesed, eriti noored,
kes tahaksid ja oleksid selleks võimelised. Parim aeg selleks oleks üliõpilaspõlv,
kui hakkavad välja kujunema huvialad ning ollakse vastuvõtlik uutele ideedele
ja arengusuundadele. Nad peaksid leidma suurema tunnustuse kui praegu koos
juhendajatega, kes on näinud vaeva nende leidmisega, suunamise ja ka töötingimuste loomisega.
Sellesse tasuks kindlasti investeerida ja tulemuslikult. Arvan näiteks, et meditsiinis on doktorikraadiga arst eriti väärtuslik mitte ainult õppe- või teadusasutuses,
vaid ka haiglate süsteemis. Me peame rohkem väärtustama teadusega tegelejaid,
et säiliks noortel huvi seda rasket koormat kanda.
Miks mitte luua spetsiaalne programm noorte kaasamiseks teadustööle ja seda
mitte ainult paberil.
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ELUTÖÖPREEMIAD

Teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadusja arendustöö eest
Toomas-Andres Sulling

Foto: Annika Haas

KIRURGILISE REVASKULARISATSIOONI ARENG EESTIS
Koronaarateroskleroos ja sellest tingitud südame infarkt on kõige sagedasem
surma põhjus kogu maailmas ja seejuures ka Eestis. Nii oli maailmas 2015.
aastal ligikaudu üheksa miljonit infarktist tingitud surmajuhtumit, mis moodustas üldisest suremusest 15,9%. Eestis on see näitaja üks kõrgemaid
Euroopas.
Infarktivastases võitluses on tähtis koht optimaalsel medikamentoossel ravil,
mis hõlmab elustiilimuutust, riskifaktorite kontrolli, antianginaalseid1 ja hüübimisvastaseid ravimeid. Raskete haigusvormide korral sellest üksi ei piisa, vaid
hädavajalik on südame verevarustuse taastamine ahenenud või sulgunud pärgarteris, mis oli tekkinud ateroskleroosi tagajärjel. Seda nimetatakse
revaskularisatsiooniks, mida tehakse kahel meetodil. Esiteks kirurgilisel teel,
juhtides šundi (arter või veen) abil verevoolu arteri ahenenud või umbunud
segmendist mööda. Seda meetodit nimetatakse aorto-koronaarseks šuntimiseks
(AKŠ). Tulemusena taastub südamelihase normaalne verevarustus. Teiseks likvideeritakse spetsiaalsete balloonkateetrite abil pärgarteris esinev takistus
angioplastikaga (perkutaanse interventsioon ehk PKI). Selle käigus paigaldatakse
veresoone laiendatud segmendile tugevduseks spetsiaalne võrk ehk stent. Mõlemad meetodid on efektiivsed, kuid haiguse kergematel juhtudel on eelistatud
angioplastika (PKI) ning raskematel kahjustustel on soodsam kasutada šuntimist
ehk AKŠ-i. Alljärgnevalt käsitlengi kirurgilise raviga seotud küsimusi, mis olid
ja on aktuaalsed ka Eestis.
Koronaarkirurgia arenguaastad
Koronaarkirurgia areng Eestis on toimunud peaaegu paralleelselt arenguga
maailmas, tehes kaasa selle valdkonna arengu kõige olulisemad etapid. Nüüdisaegse koronaarkirurgia „isaks“ peetakse Argentina kirurgi Rene Favalorot2, kes
töötas Clevelandis USA-s. Ta avaldas 1968. aastal artikli oma esimeste operatsioonide tulemustest (Favarolo, 1968), millele järgnes uue operatsioonimeetodi
levik kogu maailmas. Juba paari aasta möödumisel tehti USA-s ja ka mujal
maailmas kümneid tuhandeid šuntivaid lõikusi koronaarhaigetel ning AKŠ
muutus kõige sagedasemaks operatsiooniks üleüldse.
1

2

Ravimid stenokardia leevendamiseks. Nimetus tuleneb stenokardia ladinakeelsest vastest
angina pectoris. Stenokardia on valu rinnus, mis tekib siis, kui südamelihase vere- või
hapnikuvarustus on häiritud, eriti kui südame arterid on ahenenud – toim.
René Gerónimo Favaloro (1923–2000), Argentina päritolu südamekirurg – toim.
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Joonis 1. Revaskulatsioonimeetodid 1–6 (Sulling, 2017).
24

Joonis 2. Revaskulatsioonimeetod 7 (Sulling, 2017).

Huvitav on märkida, et Favarolo ei olnud sugugi esimene kirurg maailmas, kes
tegi pärgarteritel šuntiva lõikuse. Idee autoriks tuleks pidada Nobeli auhinna
laureaati Alexis Carrelit3, kes 1910. aastal püüdis teha sellise lõikuse koeral,
kuid katselooma süda seiskus kolme minuti möödumisel. Kuigi see oli tema
esimene ja viimane katse selles vallas, pani nimelt tema sellele operatsioonile
nimeks aortokoronaarne šuntimine. Pool sajandit hiljem, 1958. aastal tegi
William Longmire4 esimese aortokoronaarse šuntimise inimesel, kui tal lapiplastikat tehes lagunes pärgarter kätte ära. Ta pääses katastroofist, tehes
anastomoosi5 rindkeresisese arteri ja pärgarteri vahel. Ta piirdus sellega, et
nimetas hädaolukorras tehtud operatsiooni igati heaks ettevõtmiseks. Asi tuli
ilmsiks alles 30 aastat hiljem, kui ta rääkis sellest kolleegist sõbrale, kes „väikese“ hilinemisega avalikustas ajaloolise juhtumi.
Mõni aasta Longmirest hiljem tegid mitu kirurgi samuti aortokoronaarse šuntimise, kuid loobusid edaspidistest katsetest ebaõnnestumise tõttu või oli
loobumise põhjus kolleegide räige kriitika AKŠ kohta. Erandiks ei olnud
ka veresoontekirurgia rajaja Michael DeBakey 6, kes keelas oma kliinikus
3

4

5
6

Alexis Carrel (1873–1944), Prantsuse kirurg ja bioloog, Nobeli meditsiini- ja füsioloogiaauhinna laureaat 1912, üks veresoonte opereerimise ja organite siirdamise pioneere – toim.
William P. Longmire jun (1913–2003), Ameerika kirurg. Vt lähemalt tema panust kirurgia
ajalukku ülevaatest Traverso, L. W. 2003. The Longmire I, II, and III operations. – The
American Journal of Surgery, 185 (5), 399–406,
			
https://doi.org/10.1016/S0002-9610 – toim.
Soontevaheline ühendus – toim.
Michael Ellis DeBakey (sünnijärgne nimi Michel Dabaghi, 1908–2008), Liibanoni päritolu
Ameerika veresoone- ja südamekirurg, pikaaegne omanimelise kirurgiakeskuse (Houston
Methodist DeBakey Heart & Vascular Center) juht.
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koronaarlõikuste tegemise, sest temal endal suri kolm haiget järjest seoses selle
operatsiooniga, kuigi tema assistent oli vahetult enne teda teinud eduka aortokoronaarse šuntimise.
Suur erand esimeste operatsioonide tegijate seas oli aga Leningradi kirurg Vassili
Ivanovits Kolessov (1904–1992), kes 1964. aastal tegi esimesena maailmas AKŠ-i
töötaval südamel rindkeresisese arteriga. Ta jätkas nende operatsioonide tegemist
suurtele raskustele vaatamata: tal puudus koronarograafia tegemise aparatuur
ja ka muu varustus oli väga primitiivne. Lisaks kõigele keelas üleliiduline südamekirurgide selts tal nende operatsioonide tegemise. Kolessov publitseeris oma
esimeste operatsioonide tulemused USA-s 1967. aastal, s.o aasta enne Favalorot.
Tema töö jäi tähelepanuta. Alles hiljem, pärast raudse eesriide langemist, sai ta
tunnustuse kui esimene süstemaatiline AKŠ-i tegija rindkeresisese arteriga.
Ajavahemikus 1965–1968 oli ta maailmas ainus koronaarkirurgia tegija.
Seda kõike ei teadnud ka selle loo autor, kes selles ajavahemikus külastas korduvalt Kolessovi kliinikut, et tutvuda uudse lõikusega. See oli arusaadavalt ka
ainus koht Nõukogude Liidus ja maailmas – nagu selgus hiljem –, kus sellega
tutvuda sai. Viibisin 1968. aastal parajasti Leningradis, kui Kolessov pooljuhuslikult teatas, et sai muretseda koronarograafiaks vajaliku röntgeniaparaadi,
kuid tal pole arsti, kes oskaks sellega töötada ning puudus ka võimalus kedagi
õppima saata. Pakkusin ennast tegijaks, kuid teatasin, et mu kogemus piirdub
ainult arvukate katsetega koertel. Kolessov nõustus, kuid seadis tingimuseks,
et tuleb välja õpetada ka kohalik (Leningradi) arst ning suunata uurimisteks
sada haiget Eestist. Omalt poolt soovisin saada nii enda kogutud materjale kui
ka muud sellega seotud kliinilist materjali doktoritöö tegemiseks. Eeskätt huvitas
mind Kolessovi kliinikus kasutatav elektrokardiograafiline uuring (112 lülitust),
mille alusel ta ka opereeris.
Nii kutsutigi mind 1969. aastal Leningradi tegema selektiivset koronarograafiat.
Professor Jaan Riiv (1919–1995) ja Villu Mölder selgitasid välja haiged, kellel
oleks vaja teha koronarograafia. Pühapäeviti pandi haiged autosse, nädala jooksul
sondeeriti nad ära ja reedel läks sõit Tartusse koos haigetega tagasi. Muidugi oli
ka haigeid, kes tulid ise Leningradi. Nii sain koguda kliinilise materjali doktoridissertatsiooni tarbeks, mille kaitsesin 1972. aastal.
Mitte vähem tähtis oli saadud kogemus koronarograafia tegemiseks, mis kulus
hiljem selektiivse koronarograafia juurutamiseks Tartus. Tänu paljudele juhustele
omandasin kirurgilise raviga seoses obligatoorse pärgarterite angiograafilise
diagnostika. See tipnes 1975. aastal selektiivseks koronarograafiaks hädavajaliku
röntgeniaparatuuri saamisega, mis oli sel ajal hirmkallis ost. See sai võimalikuks
ainult tänu tolleaegse rektori Arnold Koobi aktiivsele tegevusele Moskvas. Ametliku tellimusena oli selline kalli importaparatuuri muretsemine välistatud,
vaatamata meie korduvatele püüdlustele.
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Kardioloogilise diagnostika seisukohalt oli vältimatu ka koormustestide tegemine, mida tol ajal veel Tartus ei tehtud, sest puudus aparatuur. See ülesanne
langes Jaak Maaroosile (1942–2019). Juba aspirantuuris olles pani ta käima
koormustestid. Selleks lasi ta ülikooli töökojas valmistada tavalisest jalgrattast
veloergomeetri. Elektrokardiogramm (EKG) registreeriti algul väga primitiivse
seadmega filmilindile. Uuringu tulemus selgus alles pärast filmi ilmutamist.
Tänu professor Artur Linkbergi (1899–1970) abile saime endale 1971. aastal
Rootsi mingograafi7, mis tõstis oluliselt meie taset haigete uurimisel. Ka professor
Jaan Riiv saatis nüüd oma haigeid meile uurimiseks ja hakkas ametlikult meie
konsultandiks. Ta oli ka Eesti peakardioloog. Tema toetus meie toimingutele oli
erakordselt oluline, sest arstkond suhtus umbusuga veel koronarograafiasse,
rääkimata kirurgilise ravi võimalustest.
Ettevalmistus koronaarkirurgia juurutamiseks eeldas kunstliku vereringe kasutamist, mille kogemust meil ei olnud. Selle võttis enda kanda kui anestesioloog
Rein Teesalu (snd 1939), kes käis sellega tutvumas nii Moskva kui ka Leningradi
kliinikutes. Omaette probleem oli kunstliku vereringe aparaat, nii selle muretsemine, kui ka sellega töötamine. Kolessovi keskuse anestesioloogiaosakonna
juhataja oli Eesti päritolu Voldemar Alfredovits Leosko, kellega sain Leningradis
heaks sõbraks. Tänu tema tutvustele saime hankida endale selle defitsiitse
masina. Tegime sellega arvukaid katseid koertel, et omandada oskus meile uudse
operatsiooni tegemiseks. Maailmas tehti sel ajal kõik operatsioonid seisval südamel kunstlikku vereringet kasutades, kuid meil see kogemus puudus. Olime aga
hästi kursis Kolessovi metoodikaga opereerida töötaval südamel. Nii tegimegi
esimesed 12 operatsiooni töötaval südamel 1–2 arteri haigusega, sest ilma abivahenditeta oli see kirurgile raske ülesanne.
Esimene operatsioon toimus 5. aprillil 1974. aastal ja kulges probleemideta. Oli
kulunud 15 aastat, kuni jõudsime seatud eesmärgini: opereerida südame pärgarteritel, et vältida infarkti tekkimist. See oli suhteliselt suure meeskonna
spetsialistide (kirurgid, anestesioloogid, kardioloogid) pikaaegse ühise töö tulemus. Oli omandatud nii koronaarhaiguse nüüdisaegne diagnostika (koormustestid,
koronarograafia), kui ka kirurgilise ravi põhimõtted ja tehnika. Tartus olid loodud
raskete koronaarhaigete kirurgilise ravi tingimused.
See info jõudis kiiresti nii arstideni kui ka haigeteni. Operatsiooni vajavate
haigete arv hakkas pidevalt suurenema ja tekkis pikk järjekord. Takistuseks
kujunes hädavajalike vahendite (vereringe käibevahendid, nõelad, instrumendid jne) puudumine. Neid sai muretseda ainult valuuta eest, mida aga ametlikult
ei olnud ette nähtud. Siiski võimaldas aktiivne tegutsemine opereerida. Vähehaaval operatsioonide arv suurenes, millega seoses paranes ka opereerijate
kogemus ja opereeriti järjest raskemaid haigeid. Tehti ka esimesed operatsioonid
ägeda infarkti korral ja ka erinevate kaasuvate haigustega.
7

Liik isekirjutavaid ostsillograafe, mis joonistab liikuvale paberlindile elektrilise sisendsignaali pingekõvera – toim.
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Kardiokirurgiaosakonnas, mis reorganiseeriti 1975. aastal, eraldati meile kasutamiseks kolm palatit. Ruumipuudus hakkas juba mõne aasta möödumisel
takistama haigete uurimist ja opereerimist, sest järjekord venis pikaks. Arenenud
maades aga tehti sel ajal juba tuhat ja enam operatsiooni aastas miljoni elaniku
kohta, mis oli ka meile kauge eesmärk. Enam kui pool haigetest oli Tallinnast.
See pani meid mõtlema, et varsti ei ole enam võimalik kolme palatit kasutades
kõiki haigeid õigeaegselt uurida ja opereerida. Tahes või tahtmata tekkis idee,
et oleks otstarbekas hoopis Tallinna kolida, et järjest kasvava nõudlusega toime
tulla. Idee muutus järjest küpsemaks, sest Tallinnas hakkas Mustamäe kiirabihaigla ehitus ilmet võtma. Seda oli vaja olümpiamängude teenindamiseks, sest
teised Tallinna haiglad olid kehvas olukorras.
Vaatamata paljudele raskustele, mis oli seotud Tartu ülikooli üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi (ÜMPI) ühe osakonna kolimisega Tartust Tallinna, see idee
realiseerus. Seda tänu kiirabihaigla peaarstile Uno Meikasele (1931–2012) ja Tallinna peakirurgile Uno Sibulale (1927–1997), kes valmistasid ette pinnase meie
ületulekuks Tallinna. Linnapead Ivar Kallion (1931–2013) ja hiljem Albert Norak
(1928–2015) tegid omalt poolt kõik, et eraldada Tartu arstidele korterid. Meid
tuli palgata tööle lepingu alusel, sest meile ei olnud sel ajal koosseisulisi
ametikohti ette nähtud. Tugev oli ka ülikooli juhtkonna toetus. Teadusprorektor
Ants Kallikorm (1938–2001) ja rektor Arnold Koop (1922–1998) tegid omalt
poolt kõik, et see toimuks sujuvalt. Nad nägid selles uue eriala potentsiaali, mis
oleks kasulik ka ülikoolile, sest Tartus sellise keskuse rajamine ei oleks olnud
reaalne. Et Tallinna keskuse loomine oli õige otsus, näitas koronaarkirurgiaga
seotult kaitstud 33 kandidaadi- ja doktoridissertatsiooni ning tuhanded opereeritud
haiged. Eestis vist ei ole ühtegi teist ravimeetodit, mida oleks nii mitmekülgselt
uuritud.
Kirurgid ja kardioloogid töötasid 1980. aastate algul koos, intensiivravi oli ühine
ja me nägime oma töö tulemusi nagu näitelaval. Sel ajal juurutas praegune
akadeemik Jaan Eha edukalt intrakoronaarset trombolüüsi. Kahjuks surid need
haiged sageli, eriti kui oli olnud tegemist peatüve kahjustusega. Ilmselt oli trombi
lahustamine ainult ajutine lahendus. See oli ilmne väljakutse kirurgidele südame
verevarustuse kiireks taastamiseks, sest tol ajal oli peatüve laiendamine ja stentimine veel kauge muusika. Mäletan, et kogusin lühikese aja jooksul andmed
kaheksa sellist tüüpi haigusesse surnud patsiendi kohta ning näitasin need ette
osakonnajuhatajale ettepanekuga hakata sellise diagnoosiga haigeid erakorraliselt
opereerima. Faktid olid veenvad, ta nõustus ja nii algas kirurgiline reperfusioon8
ägeda infarkti korral. Sellest kujunes rutiin, mille tulemusena pääsesid paljud
patsiendid halvimast. PKI arenedes hakkasid hiljem reperfusioonraviga tegelema
invasiivkardioloogid, sest nii palju lihtsam ja kiirem oli taastada verevool pärgarterites. Kirurgid aitavad verevarustust taastada ainult siis, kui pärgarteri
laiendamine ja stentimine ei ole tehniliselt võimalik.
8
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Verevoolu taastamine kudedesse või organisse pärast infarkti või insulti – toim.

Tallinnas hakkas suhteliselt kiiresti suurenema operatsioonide arv, eriti just
erakorralised AKŠ-id. Seetõttu tekkis ka soodne teadustöö võimalus, mistõttu
1980. aastate jooksul kaitsti kõige sagedamini dissertatsioone. Keskuse teaduslik
praktiline tegevus leidis tunnustust, kui 1985. aastal määrati riiklik preemia9
alljärgnevatele arstidele: Jaak Maaroos, Villu Mölder, Toomas-Andres Sulling
(ehk mina ise), Rein Teesalu, Jaan Eha, Tiiu Kask, Anton Kivik, Tiit Kööbi,
Riho Lai ja Mati Tiivel.
Sellele järgnes 1987. aastal üleliidulisele teadlaste grupile, kuhu kuulusin ka
mina, Nõukogude Liidu riiklik preemia koronaarkirurgia juurutamise eest. Meie
kogemust käisid uurimas paljud kolleegid kogu Nõukogude Liidust, kusjuures
näidisoperatsioone tegime Lätis, Leedus, Valgevenes ja Gruusias. Eriti tähtis
tunnustus meie keskusele oli Soomega sõlmitud leping, mille alusel opereeriti
Soome haigeid. Teenitud valuuta eest saime osta hädavajalikke vahendeid ka
meie haigete opereerimiseks. Eesti iseseisvumine mõjus soodsalt ka keskuse
väljaarendamisele, mida näitas operatsioonide arv, mis jõudis peaaegu 500 lõikuseni aastas. Mahu suurenemisega paranesid ka tulemused: operatsioonisurevus
langes peaaegu kaks korda ja eriti siis, kui hakkasime opereerima töötaval
südamel. Rahvusvaheline tunnustus tuli siis, kui meile pakuti võimalust osaleda
maailma suurimas teadusuuringus (4572 haiget), kus võrreldi AKŠ-i tulemusi
töötaval südamel ja südame seiskusega (Lamy jt, 2012, 2013, 2016).
Teadustöö ja kaitstud dissertatsioonid
Otseselt kirurgilise operatsiooni tegemise teemal kaitsti kuus väitekirja, neist
esimene 1967. aastal. See käsitles pärgarteri ajutist sulgemist, mis on hädavajalik
töötaval südamel opereerimiseks. Idee küsimust põhjalikumalt uurida tekkis
tudengipõlves, kui proovisin eksperimendiga imiteerida pärgarteri lapiplastikat,
kus süda seiskus juba mõne minuti jooksul pärast pärgarteri sulgemist ja opereerida ei olnud võimalik. Väljapääsu olukorrast leidsin aga eelneva venoosse
paisu tekitamisega. Selleks oli vaja sulgeda koronaarsiinus. See oli puhtalt eksperimentaalne töö. Tulemusena õppisin eeskätt südamega ringi käima, mida oli
hiljem kliinikus vaja. Huvitav oli ka koronaarsiinuse sulgemine venoosse paisu
tekitamiseks ja selle steriliseeriv mõju südame tööle, mille mehhanism on aga
ebaselge. Eriti huvipakkuv on teema ka seetõttu, et viimastel aastatel on koronaarsiinuse ahendamist kasutatud eriti raske koronaarpatoloogia korral, kus nii
kirurgidel kui ka invasiivkardioloogidel pole pärgarteritel võimalik midagi teha.
Sel juhul teevad protseduuri invasiivkardioloogid, kellel on lihtne koronaarsiinust
ahendada. Vana asi (venoosne pais) uues ülikonnas! Minu arvates on koronaarsiinus üldse üks huvitav piirkond, mida on veel vähe uuritud. See võiks huvi
pakkuda ka rütmihäirete tekke ja ravi seisukohast, mida on väga vähe
uuritud.
9

ENSV ülemnõukogu ja valitsuse teataja, 24 (767), 02.08.1085, 603. Toomas-Andres
Sulling oli kollektiivi juht.
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Eriti kõrgelt tuleks hinnata meil kaitstud dissertatsioone, mis käsitlesid omal
ajal kõrge riskiga koronaarhaigete kirurgilist ravi. Vastavad andmed kirjanduses
olid sel ajal väga vasturääkivad või puudusid üldse. Nii uuris Mati Tiivel koronaarpuudulikkuse ühe raskema vormi, vasaku pärgarteri peatüve ahenemise
kirurgilise ravi tulemusi, mis osutusid edukaks. On ju see haigusvorm eriti
ohtlik: haruharva elatakse üle selle arteri täielik sulgus, sest selle taga on rohkem
kui pool südame verevarustusest. Ants Paapstel kirjutas oma dissertatsiooni
ebastabiilse stenokardia kirurgilisest ravist. Sellise seisundi korral on kiire ja
efektiivne ravi eriti oluline, sest me ei tea kunagi täpselt, millal selline haigusvorm lõpeb infarktiga või isegi haige surmaga. Tänapäeval on enamasti sõna
ebastabiilne otsene väljakutse kirurgiale või stentimisele, sõltuvalt pärgarterite
seisundist. Tiit Mereni dissertatsioon käsitles ägeda infarkti kirurgilist ravi, mis
sageli võib osutuda ainsaks elupäästvaks ravivõtteks. See on tihti viimane võimalus midagi teha, et vältida infarkti ja selle raskeid komplikatsioone. Autor
võttis kokku meie esmase kogemuse. See oli minu lemmikvaldkond, mida ma
pidevalt arendasin ja mida teadlikult kasutasime juba Tartus. Teema oli meil
pidevalt päevakorral, sest kogu maailma kirurgiline kogemus oli ja on väike
ning suurte vasturääkivustega, mis tiivustas paljusid asju põhjalikumalt uurima.
Koronarograafiaga tegelesid algul aktiivselt kirurgid. Teisi kolleege see ei huvitanud, kuid meile oli see mõneti eluküsimus. Selge oli, et ilma pärgarterite
piltdiagnostikata ei ole võimalik koronaarkirurgiat teha. Tegime koos Villu
Mölderiga arvukalt loomkatseid juba üliõpilaspõlves, et välja selgitada sobivaim
meetod südame pärgarterite angiograafiliseks uurimiseks. Selektiivse koronarograafia õppisin ära farmis saja lehma seltskonnas. Seal oli import-röntgeniaparatuur
lehmade udara uurimiseks. See sobis ka koerte südame uurimiseks. Tänu sellele,
et valdasin selektiivse koronarograafia tegemist koertel, avanes mul hiljem võimalus Kolessovi kliinikus juurutada seda ka inimestel. Nõnda kogusin kliinilise
materjali oma doktoritöö kirjutamiseks. See oli Nõukogude Liidus esimene
dissertatsioon koronarograafias. Villu Mölder võttis aga kokku kogu meie eksperimentaalse töö, võrdles tollal enim kasutatud koronarograafia meetodeid
eksperimendis ning kaitses sel teemal kandidaadidissertatsiooni10.
Nii kandsidki algul kirurgid topeltkoormust. See oli võimalik, sest operatsioonide
arv oli väike. Hiljem töömahu suurenemisega spetsialiseerusid koronarograafiale
juba noored kolleegid Jaan Eha ja Ahto Leissoo. Tänu Jaan Ehale arenes välja
omaette spetsialiteet. Ta ise kaitses sel teemal nii kandidaadi- kui ka doktoridissertatsiooni. Koronarograafia tegijatest said hiljem Jaan Eha juhtimisel
invasiivkardioloogid, kellest Olev Luha, Margus Peeba ja Tiit Rebane kaitsesid
väitekirja teemadel, mis olid lähedalt seotud koronaarkirurgiaga. Nii juhtuski,
et koronarograafia alal kaitsti kaks doktori- ja neli kandidaadiväitekirja. Tänu
Jaan Ehale arenes välja ka täiesti uus eriala – invasiivkardioloogia. Viimane on
10
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Praegu võrdsustatud PhD kraadiga – toim.

aga heas mõttes juba konkurent koronaarkirurgiale, sest paljud haiged sobivad
raviks nii kirurgidele kui ka invasiivkardioloogidele. Seejuures mõned haiged
sobivad ainult laiendamiseks ja stentimiseks.
Suhteliselt samamoodi kulges dissertatsioonide kaitsmine ka anestesioloogias.
Rein Teesalu uuris algul anesteesia küsimusi eksperimentaalse infarkti tingimustes ja kaitses sel teemal kandidaadiväitekirja 1971. aastal pärast aspirantuuri
lõpetamist. Kümme aastat hiljem kaitses ta edukalt ka doktoriväitekirja, milles
analüüsis kompleksselt anesteesia ja kunstliku vereringe küsimusi koronaaroperatsioonidel. Esimest korda sai hinnangu südameseiskamise kasutamine
koronaarhaigetel. Ta kasutas südame seiskamiseks originaalset pleegialahuse
koostist. Dissertatsioonis rõhutas ta haige täiusliku monitooringu tähtsust olenevalt tema seisundist. Ta võttis vereringejuhtimisel kasutusele süstitava
nitroglütseriini ja analüüsis ka vereringe toetamise võimalusi. Neid printsiipe
kasutasid ka tema õpilased Ats Planken, Jaan Saluvere, Jens Narbekov ja Urmas
Kreis kaitstud dissertatsioonides. Vahemärkusena olgu öeldud, et 2007. aastal
kaitses doktoritöö anestesioloogias noor Inga Karu, kes korraldas oma uuringud
koronaarlõikustega seoses. Kokku on seega koronaarhaigete anesteesias kaitstud
kuus dissertatsiooni, neist kaks doktoriväitekirja.
Enim dissertatsioone kaitsti kardioloogias, sest tekkis täiesti uus ravivõimalus
ja seejuures sageli äärmiselt efektiivne. Kardioloogidel tekkis kõrgendatud huvi
koronaaroperatsioonide vastu, mille tulemusena täpsustati operatiivse ja operatsioonijärgse ravi näidustused. Kõik see algas koormustestide laialdase
juurutamisega ning hiljem ehhokardiograafia ja teiste uurimismeetodite kasutuselevõtmisega. Algul võttis selle valdkonna enda kanda Jaak Maaroos, sest
tollal Tartus koormusteste veel ei tehtud. Maaroos kaitses 1971. aastal kandidaaditöö, milles ta võrdles omavahel koronarograafia ja koormustestide andmeid.
Doktoriväitekirja kaitses ta 1986. aastal. Selles uuris ta AKŠ-i kaugtulemusi
(ehk haigete tervis palju aastaid pärast operatsiooni – toim) erinevatel haigusgruppidel. Samal teemal juhendas ta ka oma kaastöölise Aet Lukmani
kandidaadidissertatsiooni.
Tänu meie headele suhetele Leningradiga saime enda käsutusse keerulise tehnoloogiaga impedantskardiograafia metoodika, millega oli võimalik jälgida
südametöö efektiivsust. Selle kogemuse põhjal kaitsesid kandidaadidissertatsiooni Tiit Kööbi ja Imbi Rahumaa. Ehhokardiograafia ilmumine kardioloogide
käsutusse südame pumbafunktsiooni hindamisel andis Ants Lõhmuse ja Arvo
Rosenthali kasutusse uudse metoodika oma kandidaadiväitekirja tegemisel, mis
oli eriti tähtis kirurgidele ja anestesioloogidele. Nad olid sel alal pioneerid Eestis.
Jaak Arul valmis dissertatsioon vereringe toetamise efektiivsusest, mis on eriti
tähtis raskete haigete opereerimisel.
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Sirje Sulling jälgis EKG dünaamikat ägedatel koronaarhaigetel, kellel tehti operatsioon infarkti varases staadiumis. Tema dissertatsioon näitas EKG põhjal
verevoolu taastamise positiivset mõju infarktist paranemisele, mida tänapäeval
näevad sageli invasiivkardioloogid pärgarterite varasel stentimisel. Siis sellist
võimalust ei olnud ning kirurgiline reperfusioon oli eelkäijaks nüüdisaegsele
angioplastikale ägeda infarkti korral. Opereeritud haigetel uuris antiagregant- ja
antikoagulantravi Toivo Laks. Oma kandidaaditöös uuris Anu Karu-Tamm opereeritud haigete taastumist pärast operatsiooni. Ka Arvo Mesikepi dissertatsioon
hõlmas opereeritud haigeid.
Kaasa haarasime ka psühholoogid. Eraldi tahaks välja tuua Maire Sireli väitekirja, milles ta uuris koronaarlõikuse mõju haige psüühikale. Seda teemat olid
enne teda uurinud väga vähesed, kuid meil oli see võimalus.
Mis on saanud neist kolleegidest, kes aktiivselt osalesid väitekirja kaitsmisega
lõppenud teadusuuringutes? Rein Teesalu läks pärast väitekirja kaitsmist Tartusse
tagasi ning õpetas kardioloogiat kuni pensionile minekuni, nüüd on emeriitprofessor. Tema Tallinna-kogemus infarktihaigete intensiivravis leidis hiljem
rakendust Tartu kardioloogiakliiniku töö juhtimisel ja ümberkorraldamisel. Jaak
Maaroos juhtis samuti taastusravikliiniku tööd kuni pensioniikka jõudmiseni,
olles vahepeal arstiteaduskonna prodekaan teaduse alal. Ka Jaan Eha jätkas oma
teaduslikku ja praktilist tööd ülikoolis, vahetades välja Rein Teesalu kardioloogiakliiniku juhi ametikohal. Aastal 2016 sai temast akadeemik. Tiit Kööbi on
professor Tampere ülikoolis ja tegeleb endiselt impedanskardiograafiaga. Olev
Luha on väljapaistev invasiivkardioloog Austrias ning on palju aidanud Eesti
kolleege uute meetodite omandamisel. Nimekiri ronib pikaks, kuid võib öelda,
et nad on kõik väljapaistvad spetsialistid nii kodu- kui ka välismaal.
Lisaks väitekirjadele avaldasid südamekeskuse arstid arvukalt nii teaduslikke
kui ka populaarteaduslikke artikleid. Kirjutised tõstsid meie tuntust teaduse
vallas ja harisid inimesi südamekirurgia valdkonnas. Meil õnnestus korraldada
seitse üleliidulist või rahvusvahelist koronaarkirurgia konverentsi. Meid kutsuti
esinema ja opereerima ka mujale. Näidisoperatsioone tegime sel ajal Riias,
Kaunases ja Minskis. Veel mõni aasta tagasi opereeris meie meeskond nädala
jooksul Tbilisis kümme patsienti vastavatud haiglas, kus organiseeriti kardiokirurgiakeskus. Meie tegevust käis jälgimas arvukalt kolleege teistest
liiduvabariikidest ja isegi Soomest. See viitas kokkuvõttes, et olime koronaarkirurgia arendamises õigel teel.
Raudne eesriie oli 1970. ja 1980. aastatel vähesel määral paotunud ja pidasin
oluliseks suunata noori mehi välismaale stažeerima. Stažeerimise põhitingimus
oli vanus alla 35 aasta ja teaduskraad. Soovitatavalt veel parteipilet, abikaasa
ning laps, et ära ei põgeneks. Keskuse noored vastasid põhijoontes nendele
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tingimustele. Nad töötasid ja õppisid stažöörina paljudes kõrgelt arenenud meditsiiniga riikides, nagu USA, Itaalia, Jaapan, Saksamaa. Tänu isiklikele kontaktidele
said võimalikuks ka lühemad või pikemaajalised stažeerimised Hollandis, Rootsis ja mujal. Südamekeskuse noorte potentsiaal oli väga tugev. Ühel aastal (täpselt
ei mäleta, millal) täideti kõik arstiteaduskonnale eraldatud stažööride kohad
(5–6 kohta) südamekeskuse teaduritega. See oli mulle suur ja väga hea üllatus,
kui dekanaadi töötajad seda ütlesid. Osa stažööre jäigi hiljem välismaale, mida
ei saa pidada väga suureks kaotuseks, vaid see on loomulik asjade kulg. Noori
tulebki nii palju kui võimalik saata välismaale õppima. Eesti Vabariigi ülesandeks jääb luua neile tingimused, et nad tuleks tagasi. See on aktuaalne praegugi.
Sajandivahetuse paiku tegin statistikat ja sain teada, et meilt oli läinud välismaale
töötama ligikaudu kolmkümmend arsti. Pooled neist olid jäänud sinna. Ikkagi
on kahju, kuid midagi pole teha.
Tänapäeva koronaarkirurgia probleemid
Südame pärgarterite raskete aterosklerootiliste kahjustuste korral on südame
verevarustuse taastamine ehk revaskularisatsioon efektiivne ravivõte, mis aitab
vabaneda kaebustest, vältida infarkti ja sellest tingitud enneaegset surma. Praegu
eksisteerib südame verevarustuse parandamiseks kolm meetodit, mis on läbi
teinud pika ja keerulise arengu ning osutunud efektiivseteks. Vanim neist on
kirurgiline meetod, mille korral juhitakse verevool pärgarteri ahenenud kohast
mööda lisatee abil, mis moodustatakse patsiendilt endalt võetud arteri või veeni
abil. Seda saab teha kahel viisil. Vanema variandi korral õmmeldakse šunt aordi
ja pärgarteri vahele seisma pandud südamel kunstlikku vereringet kasutades.
Teine kirurgiline variant teeb ühendused aga töötaval südamel, kasutades selleks
spetsiaalseid stabilisaatoreid, mis muudavad opereeritava piirkonna peaaegu
liikumatuks. Mittekirurgiline meetod laiendab ahenenud arteri segmendi balloonkateetritega, millega kombineeritakse seina tugevdamine spetsiaalse
peenekoelise võrguga, mis on kaetud rakkude vohamist pärssivate ravimitega.
Põhiliselt on uurimise all kaks olulist probleemi. Esiteks, millist operatsioonimeetodit eelistada kirurgilise ravi korral. Kas südameseiskamisega [kunstliku
vere]ringega AKŠ (ingl on-pump coronary-artery bypass, ONCAB) või AKŠ
töötaval südamel (ingl off-pump coronary-artery bypass, OPCAB)? Teiseks,
kas eelistada kirurgilist revaskularisatsiooni (AKŠ) või piirduda pärgarteri stentimisega (PKI)? Kumb meetod annab parema tulemuse? Segadust tekitab asjaolu,
et kirurgiliste haigete grupi moodustavad sageli haiged, kes on opereeritud
erinevaid meetodeid kasutades, mille tõttu on raske saadud tulemusi analüüsida.
Kahjuks peaaegu puuduvad uuringud, kus on omavahel võrreldavad OPCAB
ja PKI meetoditega saadud ravitulemused.
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Aortokoronaarne šuntimine (AKŠ) seisval versus töötaval südamel
AKŠ töötaval südamel hakkas arenema alles 1990. aastate teisel poolel, kui
tekkisid abivahendid selliste operatsioonide ohutuks tegemiseks ja töötati välja
vajalik tehnika. Vahemärkusena võib öelda, et üldse esimesed operatsioonid
tehti töötaval südamel, sest sel ajal alles ilmusid kasutusse esimesed kunstliku
vereringe masinad. Kirurgide huvi opereerida töötaval südamel oli tingitud ka
asjaolust, et rohkem kui pooled AKŠ-i komplikatsioonidest olid seotud kunstliku
vereringe kasutamisega. Hüpotees, et kui loobume kunstlikust vereringest, siis
peaksid tulemused paranema, vajas kontrolli praktikas. Praeguseks on tehtud
rohkem kui sada randomiseeritud uuringut kahe meetodi võrdlemiseks. Tulemused on olnud vastakad. Põhjuseid erinevate tulemuste saamiseks on palju.
Kõige tähtsamaks tuleks pidada kirurgi kogemust, sest AKŠ töötaval südamel
on tehniliselt oluliselt raskem. Õppimisaeg on suhteliselt pikk ja närviline. Sinna
mahub vähemalt sada operatsiooni.
Kui kirurg suudab opereerida perfektselt seisval südamel kunstliku vereringe
tingimustes, siis see ei tähenda, et ta oleks võimeline kohe opereerima ka töötaval
südamel. On ju viimane täiesti teistsugune operatsioon, mis vajab hoopis teistsugust ettevalmistust ja teistsuguseid tehnilisi oskusi. Selle reegli vastu ei tohi
eksida. Vastasel korral muutub kirurg haigele ohtlikuks, mille kohta on teaduskirjanduses ja elus palju näiteid. Üldiselt võib kindlalt väita, et tänapäeva
südamekirurgias ei ole ühtegi teist operatsiooni nii põhjalikult uuritud kui aortokoronaarset šuntimist. Teadusuuringud, mis on eksinud haigete kontingendi
valikul ega ole arvestanud kirurgide kogemust, on andnud vastakaid tulemusi.
Seetõttu on ka kirurgidel erinevad arusaamad, kumb meetod on parem ja millist
meetodit eelistada. Seda näitab ka tegelikkus: 85% kirurgidest eelistab opereerida
seisval südamel ja ainult 15% AKŠ töötaval südamel. Viimaste hulka kuuluvad
ka Tallinna südamekirurgid, kes juba rohkem kui 20 aastat opereerivad töötaval
südamel. Põhjus on lihtne: operatsioonisurevus langes peaaegu kaks korda, kui
võeti kasutusse OPCAB-operatsioon, kuigi hakati opereerima raskemaid haigeid.
Kaks kirurgi teevad seejuures kõik operatsioonid pärgarteritel töötaval südamel.
Üldiselt on põhjust arvata, et OPCAB-operatsioon hakkab järjest rohkem poolehoidu leidma. Nii kuulutas Jaapan juba aastaid tagasi, et AKŠ on neil riiklik
standard, sest 60–80% koronaaroperatsioonidest tehakse töötval südamel. Nad
on optimistlikult väitnud, et OPCAB-st saab varsti „globaalne standard“.
Aortokoronaarne šuntimine (AKŠ) versus perkutaanne koronaarne
interventsioon (PKI)
Alates 1977. aastast, kui Saksa radioloog ja kardioloog Andreas Roland Grünzig
(1939–1985) avastas võimaluse balloonkateetrite abil laiendada ahenenud pärgartereid, hakkas uus revaskularisatsiooni meetod kiiresti arenema. PKI tulemused
paranesid oluliselt, kui laiendamisele lisandus stentimine. Eriti tähtsaks osutus
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see, et stendid kaeti ravimitega, mis pärssisid tromboosi põhjustavat rakkude
vohamist. PKI hakkas seejuures plahvatuslikult levima, tõrjudes operatiivse
ravi välja kergematel haigusjuhtudel. Stentide kvaliteet on järjest paranenud,
mille tõttu pakub nüüdisaegne PKI konkurentsi kirurgilisele ravile ka raskematel
haigusjuhtudel, kui on tegemist mitme arteri või isegi vasaku pärgarteri peatüve
ahenemisega. PKI on muutunud arvestatavaks alternatiiviks, kui mingil põhjusel
ei ole kirurgiline ravi võimalik. PKI on igati atraktiivne revaskularisatsiooni
meetod patsiendile, sest see ei ole nii traumeeriv kui kirurgiline operatsioon.
Milles siis seisneb kahe meetodi erinevus? Siin tuleb eraldi vaadata esiteks
protseduuri ennast, teiseks tulemust. Protseduuri seisukohalt on oluliselt lihtsam
ja haigetele kergemini talutav, kui verevool on võimalik taastada pärgarteri
laiendamise ja stentimisega. Paraneb patsiendi elukvaliteet, kuid eluiga ei pikene,
mida näitavad paljud uuringud. Protseduuriga on seotud ka tüsistusi (infarkt,
verejooksud jne), kuid väga harva. Aortokoronaarne šuntimine on aga tõsine
operatsioon, mille operatsioonisurevus on 1–2% või alla selle, olenedes haige
üldseisundist ja operatsioonimeetodi valikust. Šuntimise tulemusena paraneb
patsiendi elu kvaliteet ning pikeneb eluiga. Kergematel haigusjuhtudel (1–2
arteri haigusel) eelistatakse enamasti stentimist ning raskematel juhtudel (mitme
arteri haigus, vasaku pärgarteri peatüve ahenemine) on operatiivne ravi
eelistatum.
Kahe meetodi tulemuste erinevus on tingitud erinevusest verevoolu taastumisel,
millest oleneb revaskularisatsiooni vastupanu aterosklerootilise haiguse tendentsile süveneda, mida arstiteadus kahjuks tänapäeval ei ole võimeline
kontrollima.
Üldiselt paikneb aterosklerootiline protsess pärgarteri algosas. Seal tekivad ka
ahenemised ja tromboosid, mis on infarkti ja haige surma põhjus. PKI-protseduur
likvideerib ahenemise või sulguse, kuid haigusprotsess jääb ja aastate möödudes
tekib samas piirkonnas ikkagi eluohtlik ahenemine või tromboos. Sellepärast
neil haigetel eluiga ei pikene. Stent võib kahjuks kiirendada ateroskleroosi arengut. Selle haiguse põhjust ja ravi alles uuritakse. Kirurgilise ravi korral juhitakse
verevool kahjustatud ja ahenenud kohast šundiga mööda distaalsemale paigale.
Seal tehakse ühendus šundi ja pärgarteri vahel arterisegmendile, mis on täiesti
terve või vähe kahjustatud. Kui nüüd pärgarteri algosas, kust verevool on mööda
juhitud, tekib tromboos, siis haiguse süvenedes verevool ei katke tänu šundile
ja haige isegi ei pane tähele arteri täielikku sulgust. Probleemid võivad tekkida
alles siis, kui haigus levib pärgarteri segmendile, kuhu oli tehtud šundi anastomoos. See võtab aega aastaid, sageli aastakümneid, olenevalt haigusprotsessi
agressiivsusest. Siinjuures tuleks aga rõhutada, et arteriaalne šunt (eriti aga
rindkeresisene arter) eritab lämmastikoksiidi ja teisi aineid, mis kaitseb ateroskleroosi arengu eest ka opereeritud pärgarteris. Torsten Doenst jt (2019) on
väga selgelt kujutanud kahe meetodi erinevust (vt joonis 3).
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Joonis 3. Revaskularisatsioonimeetodid (Doenst jt, 2019).

Mõlemad revaskularisatsioonimeetodid on arengus jõudnud nii kaugele, et iga
patsiendi revaskularisatsionimeetodi valikul on tähtis mõlema eriala spetsialisti
ühine otsus, milles osaleb ka haiget raviv kardioloog. Seda nimetatakse südamekonsiiliumiks (ingl heart team), kuhu kuuluvad kirurg, invasiivkardioloog ja
raviv kardioloog.
Koronaarkirurgia tulevikusuunad
Koronaarkirurgia kui südame verevarustuse parandamise operatsioonimeetod
ei ole veel lõplikult välja arenenud. Tahan esile tuua arengud, mis on erialas
juba toonud olulisi positiivseid muutusi. Nende seast tuleb nimetada pärgarterite
šuntimist töötaval südamel, mis on andnud häid tulemusi Jaapanis ja maailma
paljudes teistes keskustes, seejuures ka Eestis.
Mitte vähem tähtis on koronaarkirurgia arengu juhtfiguuride Mario Gaudino ja
David Taggarti kolm soovitust oma tulemuste parandamiseks (Gaudino, Taggart,
2018). Esiteks, opereeritud haigete ateroskleroosivastane ravi on puudulik, mille
all kannatavad eeskätt kaugtulemused. See peaks olema eeskätt kardioloogide
ülesanne, kes tegelevad sellega operatsioonijärgselt. Teiseks, järjest rohkem
tuleks oskuslikult kasutada arteriaalseid transplantaate. Veenid tuleks asendada
arteria radialis’est (käelabaarter – toim.) valmistatud transplantaatidega, sest
arterist šuntide kaugtulemused (20 aastat) on peaaegu kolm korda paremad.
Kolmandaks, juurutada laialdasemalt operatsioonitehnikat, mille korral aordiga
manipulatsioone ei toimu (ingl non-touch aortic technique). Saatan peitub väikestes asjades, nagu armastatakse öelda.
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MAAILMAKIRJANDUSE VÄRAVAID PAOTAMAS: MEENUTUSI
ALGUSEST
Pärnu ja Tartu
Kui mu vanemad, ehitusinsenerist isa ja algkooliõpetajast ema pärast suurt sõda
vaeses ja kitsas olus Pärnusse elama asusid ja isa hakkas Auli tänavale maja
ehitama, mäletan, et isa töötuppa, mis oli ühtlasi minu ja vanema venna
magamistuba, mahtus varakult soliidne raamatukapp. Selle keskmise osa klaaside tagant paistsid Eesti Riikliku Kirjastuse välja antud välismaise kirjanduse
romaanitõlgete sarja „Suuri sõnameistreid“ paksud köited, aga ka Eesti oma
kirjandusklassikute teosed.
Käisin 11 aastat Koidula-koolis (2. keskkoolis, praegune Pärnu vanalinna kool)
tenniseväljakute vastas tamme- ja pärnaalleede keskel. Igapäevasele kooliteele
jäi mansardkatuse ja rõduverandaga puumaja (Nikolai 28), mille peaukse kõrval
tahvlilt lugesin: „Selles majas elas Johannes Vares-Barbarus ...“ (Pärast Eesti
uuenenud iseseisvust võeti tahvel maha, tahvli aset näitab tühi koltunud nelinurk ‒ hea mälestus seegi sõjaeelse Eesti ühest viljakaimast luuletajast!) Lydia
Koidula ei käinud küll samas koolihoones kus mina, aga oli sada aastat varem
õppinud sealsamas üle tee tütarlaste gümnaasiumi punastest tellistest majas,
kus nõukogude ajal tegutses merekool. Meri oli kodu ligidal, mu vend Ennust
saigi kaugesõidukapten.
Minagi unistasin varakult maailmameredest ja meretagustest maadest, kuid
need jäid kauaks vaid kujutlusse. Palju hiljem tegin kruiisilaeval tõlgina kaasa
isegi ühe päris-ookeanireisi (Havannast Musta mere sadamasse Nõukogude
Liidus), kuid kutsumuselt oli mulle määratud saada ränduriks kirjanduse maailmamerel. Igal juhul mere hõng oli mul Pärnust ülejäänud ellu varakult kaasa
võtta. Meri on kirjandusloomes aina olnud vabaduse sümbol. Loovus ja armastus
pühitsevad vabadust ‒ või ka vastupidi. Kui muud priiused on kas õnnelikult
või õnnetult läbi proovitud, jääb järele viimane proov, mis on kõigil elavail
ühesugune. Merest on saanud ka lõpliku vabanemise, surma sümbol. Arvutuid
kordi on maailmakirjanduses läbi kirjutatud ja mängitud üksiku hinge eluteed.
Igaüks võib mõnelt end leida, mõne tegelaskujuga või autori-minaga samastuda,
neist äratundmistest oma olemasolu mõttele selgust ja tuge otsida.
Olin kooliajal ja mõnda aega hiljemgi kirglik margikoguja. Erutas maailm, mille
suuremast osast saigi tollal vaid unistada ‒ sest see jäi riigipiiri taha, oli keelatud.
Sõjajärgne tõelus tähendas sealsamas Auligi tänava otsas sõjaväekasarmut, mille
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tara pani kinni otsetee Supeluse (nõukogudeaegsele Nõukogude) tänavale, sealt
Nikolai (nõukogude ajal Võidu) tänavale ja Koidula-kooli, nii et tuli käia ringi
alguses paar sammu Aia tänavat ja siis jupp mööda Karusselli tänavat.
Pärast sündimist toodi mind haiglast Aia tänavale üürikorterisse majas, mille
ülakorrusel oli enne sõda elanud nõukogude ajajärgu üks kuulsamaid Eesti
ooperilauljaid Tiit Kuusik. Ooper on maailmakirjandusega aina olnud lähedases
suguluses. Aia tänaval ühe teise puumaja tillukeses korteris elas koos oma
prouaga alati sõbralik, rahuliku jutuga vanahärra Jüri Andreller, kelle pool käisin
tihti külas marke vahetamas. Teda tunti kui sõjaeelse Eesti vabariigi markide
ühe parima kogu omanikku Pärnus. Alles palju aastaid hiljem sain teada, et
seesama filatelist Jüri Andreller (1906‒1977) oli enne sõda avaldanud „dekadentliku“ luulekogu „Naerev kurbus“ (Andreller, 1926).
Aia ja Karusselli ristmiku kahekorruselises kortermajas elas mu lapsepõlves
muusikainimeste Rumessenite pere ning sama ristmiku vastasservas väikses
aiaga puumajas ‒ nüüd juba maailmakirjandusse otseteed puutuvalt ‒ kirjanikupaar
August Sang ja Kersti Merilaas koos oma lastega. „Maailmakirjanduse“ mõiste
tekitaja Johann Wolfgang von Goethe suurteost, draamapoeemi (ehk värssdraamat) „Faust“ August Sanga tõlkes (Sang, 1967) kasutas kogu Nõukogude
Eesti lai lugejaskond, mitu põlvkonda kirjandusõpetajaid ja koolilapsi. Rootsis
Lundis ilmus pisut varem pagulase Ants Orase „Fausti“-tõlge (Oras, 1955, 1962),
aga see jäi kaua võõraks, sest kodu-Eestisse jõudis vaid napp hulk eksemplare,
pealegi oli Ants Oras pikka aega nõukogude võimu põlu all. Pärast sõda käisid
tsensorid raamatukogudes Orase tõlgitud teostes ta nimest musta tušiga üle.
William Shakespeare’i kolme antiigiainelise tragöödia („Julius Caesar“, „Antonius
ja Kleopatra“, „Coriolanus“) väljaandes (Meri, 1946) pole tõlkija Ants Orase
nime üldse märgitud.
Pärnust veel nii palju, et Koidula märgi all oli luule koolis vähemalt nooremas
ja keskmises astmes ikka au sees. Kodu raamatutest oli mu lemmikuid Eesti
Riikliku Kirjastuse 1955. aastal välja antud „Eesti luule antoloogia“ 1. köide
(näidetega eesti vanemast luulest). Kas oli see õpilaste luulevõistluse või mõnel
muul tõukel, igal juhul tõsteti koolis vist juba teises või kolmandas klassis esile
mu Koidula-teemalist luuletust. Seejärel rändas see koguni Jannseni-Koidula
majamuuseumi Vana-Pärnusse ja rippus seal raamis klaasi all mõnda aega ukse
kõrval seinal. Tänuga mõtlen põhikooli kirjandusõpetajale Ilse Nõmmele, kes
mind ergutas varaseid omaloome katsetusi tegema. Hiljem olen üha tundnud,
et luule ongi loovkirjanduse südamik, võiks öelda, hing ‒ äraostmatu ollus, mis
ei allu massikirjanduse ajenditele, tehnikale ega kunstile. Mida ei saa tekitada
ühegi teooria järgi, vaid mis parimal juhul on ise teooria. Seda saab uurida ja
selle üle filosofeerida üksnes a posteriori, tagantjärele, kui loovteo ime on tõeluseks saanud.
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Kirjandusteadusest ei teadnud ma enne Tartu ülikooli küll õieti midagi. Pärnu
keskkooli lõpuklassides olin siiski aimanud, et mul oli teatud eeldusi maailma
asjade üle arutlemiseks. Kooli kõnevõistlusel paistsin silma. Ühel Koidula sünnipäeva tähistamisel paluti mul teha aula-ettekanne. Midagi loovuslikku oli
varakult õhus. Mu pinginaaber oli kultuurilembese õppealajuhataja Armas
Kuldsepa poeg Toivo ‒ kes ju hiljem Tartu ülikoolis õppis eesti filoloogiat ja
tegutses mingi aja kirjandusõppejõuna. Mõne aasta istus koolis meist pingirida
eespool Mark Soosaar ‒ keda Eesti kultuuriväljal tänaseks ammugi igaüks
teab-tunneb.
Tartu oli aga Tartu, eriline, oma vaimus kordumatu. Kolm aastat kestnud sundsõjaväeteenistuse järel (see möödus reamehena peamiselt spordipataljonis Riias)
kulus põhiaeg tudengina enda algeliseks harimiseks. Tegin suuri pingutusi.
Ülikooli esimese „viie“ teenisin Lalla Grossilt teise semestri lõpus ladina keele
eksamil ‒ pärast seda, kui esimese semestri lõpus arvestusel olin teda oma
hariduse kasinusega tõsiselt ehmatanud. Sain peagi aru, et minu õige soon oli
kirjandus, aga ka sellest, et võõrkeeli tundmata jääb juurdepääs olulise kirjandusloome valdavale osale paratamatult puudulikuks. Esimese ülikooliaasta jooksul
sai küpseks mu otsus ära õppida hispaania keel ja hakata tegelema hispaania
kirjandusega. Hispaania-huvi varaseim eeldus tuli aga juba Pärnus keskkooli
lõpuklassis kirja- ja margivahetusest ühe vanahärraga Barcelonas. Kirjavahetus
kindral Franco diktatuuri aegse Hispaaniaga oli tollal haruldane, Nõukogude
Liit sõlmis Hispaaniaga diplomaatilised suhted alles perestroika algusaastal
1985 ‒ siis, kui sai teoks mu elu esimene reis Hispaaniasse (vt „Teekond
Hispaaniasse“, Talvet, 1985; seesama raamatus „Hispaaniast Ameerikasse“,
Talvet, 1992).
Tartu tudengiaastaiks oli mul tekkinud kirjavahetus kultuuris ja kirjanduses
haritud noore arstiga Astuurias. Kauget (maha salatud) kõrvalharu pidi oli Antonio
García-Barbón koguni pärit kuninglikust suguvõsast. Pikki kirju meisterdades
ja aina oma vigu parandades õppisin hispaania keelt. Antoniolt sain 1960. aastate
lõpus posti teel oma koduse kogu esimesed Hispaanias välja antud raamatud:
Antonio Machado ja Gustavo Adolfo Bécqueri luuleteosed. Hiljem too kirjavahetus küll soikus, kuid algas (tänini kestev) sõprus ja koostöö teise luule- ja
kirjandushuvilise omaealisega, katalaani-aragoonia päritolu Albert(o) Lázaro
Tinaut’iga. Temaga kohtusin silmast silma esmakordselt 16 aastat hiljem, tolsamal
esimesel Hispaania-reisil, kui Nõukogude Liidu Madridi-saatkonna KGB11 ülemalt õnnestus saada luba eraviisiliseks bussisõiduks Madridist Barcelonasse,
Alberto kodulinna.
Vahetult Tartus tulid tugevaimad tõuked Hispaania kirjandusele pühendumiseks
Arthur Robert Hone’ilt ja Ain Kaalepilt. Arthur Robert Hone (1915–1972) oli
noore mehena oma sünnimaal Inglismaal kirjutanud luulet ning saanud
11

Nõukogude Liidu riikliku julgeoleku komitee venekeelse nimetuse lühend – toim.
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Cambridge’i ülikoolist koos romaani filoloogia diplomiga erilise armastuse hispaania kirjanduse ning kultuuri vastu. Tutvumine eesti kirjaniku Aira Kaaluga
tõi ta enne suurt sõda Eestisse. Pärast sõda oli ta 1960. aastate lõpuni ainus
Tartus elanud välismaalane. Töökoha Tartu ülikoolis sai ta inglise kirjanduse
õppejõuna. Tema elu katkestas kopsuhaigus 1972. aasta kevadel. Olin viimaseid
inglise filoloogia tudengeid, kelle lõputööd Arthur Robert Hone juhendas. Minu
tudengiaastaiks ei jätkunud tal enam jõudu, et hispaania keele fakultatiivkursust
pidada. Tartu ülikooli korralises õppeplaanis ei saanudki hispaania filoloogiale
kohta olla, sest Nõukogude Liidus ei peetud seda „ääre“-vabariikides vajalikuks.
Kui Eesti uue iseseisvuse hakul õnnestus Tartu ülikoolis hispaania filoloogia
õppekava asutada, siis oli see tegelikult esmakordne kogu Baltikumis.
Tegin küll kaasa Hone’i õpilase Urve Martinsoni hispaania keele fakultatiivkursuse, kuid põhiliselt olen hispaania alal iseõppija. Ülipõhjalikul inglise
kirjanduse ajaloo kursusel ei rääkinud Hone aga sugugi ainult inglise kirjandusest
ja Shakespeare’ist, vaid ka Calderónist ja Lope de Vegast. Lisaks romaani keeltele
oskas ta veel hiina keelt ja ta huviringi kuulus muistne hiina filosoofia ja luule.
Tartu (Heino Elleri) muusikakoolis õpetas ta muusika ajalugu. Oli suur õnn
Hone’i isikus kokku puutuda erakordselt haritud eurooplasega, kes nagu meie
luuletaja-mõtleja Juhan Liiv ei hoolinud maisest hüvest ega kasust, vaid oli lihtne,
askeetlik, looduslähedane, õilsa vaimuaate kandja ja enda ümber levitaja.
Peainnustust ja õppust hispaania kirjanduse tõlkijana ning sellest kirjutajana
sain Ain Kaalepilt, alates juba meie esimesest kohtumisest tema kodus Elvas.
Tegime varakult koostööd, pidasime plaane, mida kõike veel tuleks hispaania
keelest tõlkida ‒ oli ju tollal meie emakeelde jõudnud vaid tilluke kübe
hispaania(keelsest) kirjandusvaramust. Oli Aita Kurfeldti tõlkelise suursaavutusena
Cervantese „Don Quijote“ (Kurfeldt, 1946, 1947, 1955a, b), Kaalepi enda tõlgitud
Lope de Vega (1562–1635) värssnäidend „Sevilla täht“ (Kaalep, 1962) ja Federico
García Lorca (1898–1936) luulevalimik „Kaneelist torn“ (Kaalep, 1966). Et teha
võis aga palju rohkem veel, eks see meid üle kõige tiivustas. Lisaks oli Ain Kaalep
enamat kui ainult tõlkija. Ta oli silmapaistev luuletaja ja vaimne isiksus, kes
maailmakirjanduse teemadel trükisõnas korduvalt sõna võttis, igal võimalusel
üritades sellele seoseid ja lähedusi otsida eesti oma kirjandusest ja kultuurist.
Minu enda esimene proosatõlge (hispaania hilisromantiku Pedro Antonio de
Alarcóni jutustus „Prantsusmeelne“) ilmus 1970. aasta jaanuaris Tartu (ülevabariigilises) ajalehes Edasi, ja esimene luuletõlge, García Lorca sõbra ning
põlvkonnakaaslase Rafael Alberti luuletus, sama aasta mais nädalalehes Tartu
Riiklik Ülikool. Seejärel ilmus mu tõlkeid ajakirjanduses ridamisi. Vist pandi
neid tavalisest rohkemgi tähele, sest algusest peale oli mul tavaks tõlgetele lisada
pikemaid saatesõnu ja -kommentaare. Ajakiri Noorus avaldas Kaalepi ja minu
tõlgetega koos mu kirjutatud ülevaateid mitme Ladina-Ameerika maa (Mehhiko,
Kolumbia, Tšiili, Kuuba, Peruu) kirjandustest.
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Pärast inglise filoloogia stuudiumi lõpetamist avanes ootamatult võimalus asuda
tööle nädalalehe Tartu Riiklik Ülikool toimetusse. Seal oli juba varem tegev
Asta Põldmäe, hilisem tuntud proosakirjanik ja tõlkija. Hakkasime senisest
rohkem avaldama noorte ilukirjanduslikku loomingut, tõlkeid. Nii ei olnud
juhus, et väliskirjanduse (sisuliselt lääne kirjanduste) emakeelse üldkursuse
peamine (ja õigupoolest ainus) õppejõud professor Villem Alttoa tegi mulle ühel
päeval ettepaneku tulla tema loengukoormat kergendama. Alates detsembrist
1973 saigi minust väliskirjanduse lektor ‒ professor Harald-Heino Peebu juhitud
Tartu ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri koosseisus.
Teadlastee algus
Lõpuks ka teadusest, või vähemalt mu enda teadlastee algusest. Nõukogudeaegne
ülikoolide õppekava oli küllastunud ühiskonna-ainetest ‒ alates NLKP12 ajaloost
kuni kõrgeima teaduseni, mis kandis uhket nime ‒ „teaduslik kommunism“.
Selles viimases tuli teha ülikooli kohustuslik lõpueksam, seega kinnitada ideoloogilist küpsust suurde ellu astumiseks. Sain hindeks „nelja“ ‒ ju ma polnud
ses aines piisavalt küpsenud. Kolmel ülikooliaastal pidid kõik noormehed, ka
need (nende seas mina), kes sundsõjaväes juba olid teeninud, läbi tegema sõjalise
ettevalmistuse ‒ milleks kulus terve reedene päev. Ses valdkonnas olin eriti
ebaküps, sõjalise keemiaeksamil pidin äärepealt läbi kukkuma. Nii et kuigi
normaalõpiaeg oli viis aastat, ei antud erialaseks uurimistööks just palju aega,
ega olnud õppejõudegi nii arvukalt, et iga tudeng saanuks lähemat suunamist.
Inglise filoloogias juhendas kõigi kirjandusalast kursusetööd ja seejärel diplomitööd tavaliselt üks ja seesama õppejõud. Meie kursusetöö juhendajaks osutus
Jaak Rähesoo (1941–2019) ‒ minu mälestust mööda Lääne-Euroopa kirjanduse
ja klassikalise filoloogia kateedri ainus aspirant. Töö teemaks valisin omal käel
ja päris juhuslikult 19. sajandi inglise kirjandusklassiku George Elioti (tegeliku
nimega Mary Ann Evansi) ajalooromaani „Romola“. Kokkuvõtteid tehes tunnustas Rähesoo mu esimest uurimustööd, tõstis seda esile. Kui Lääne-Euroopa
kirjanduse ja klassikalise filoloogia kateeder 1970. aastal kaotati, tõmbus Rähesoo
meie ühisesse sünnilinna Pärnu, kus suhtles peamiselt teatrirahvaga.
Rähesool oli tugevat isemõtleja joont, kindlasti oli ta inglise ja ameerika teemade
käsitlemisel eesti silmapaistvaim kirjandusuurija, Ants Orase sõjaeelse töö jätkaja. Erihuvi teatri ja draama vastu innustas teda kirjutama otse inglise keeles
raamatu „Estonian Theatre“ (Rähesoo, 1999), millest on saanud selle valdkonna
tunnustatuim ülevaatekäsitlus (kordustrükid Rähesoo, 2003, 2008; emakeelne
kohaldus „Eesti teater: ülevaateteos. 1.“ Rähesoo, 2011). Kujuneva kirjandusuurijana lugesin aupaklikult ja tähelepanelikult pikki saate-esseesid, mida
Rähesoo kirjutas oma tõlgete juurde (James Joyce’i „Dublinlased“, William
Faulkneri novellistika jm). Temast sai lääne modernistliku proosa pealoojate
12
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Eestile esmaavastajaid. Rähesoo esseed paistsid silma julgete ja avarate üldistuste
poolest. Eestisse puutuvalt on lausa märgiliseks saanud tema tabav lause
„Modernsuses kasvanud kultuur“ (Rähesoo, 1998).
Arthur Robert Hone’i ei saa ehk otse kirjandusuurijaks nimetada ‒ tema aeg oli
selline, mis tõsist kirjandusuurimist ülepea ei soosinud. Küll aga sisendas ta
meisse armastust loovkirjanduse vastu ja julgustas ära tundma sellesse kätketud
vaimseid ning moraalseid väärtusi. Tema juhendatud lõputöö teema oli mul
Inglismaa ja Hispaania kirjandussuhted renessansis. Uurimuslikus mõttes olid
need esimesed kompamised. Allikatele juurdepääs oli tugevasti piiratud, samal
ajal kui töö pidi valmima kiirkäigul. Ent igal juhul suunas see mind varakult
võrdleva kirjandusteaduse poole.
Maailmakirjanduse tähendussisu on aina paiknenud ägedate poliitiliste ja ideoloogiliste võitluste pingeväljal. Maailmakirjanduse vanem klassika oli nõukogude
kultuuriideoloogias heaks kiidetud, mis aga ei tähendanud sugugi, et tõlkijate
isikute kaudu poleks teoste külge võinud jääda kahtlast poolehoidu „vaenlastele“.
Välismaine kirjandus oli nende alade seas, mille teaduskraadi andmise luba
Nõukogude Eesti haridusasutustel puudus. Statsionaarset aspirantuuri ma kusagil
ei läbinud, kaitsesin oma kandidaadiväitekirja Leningradi (Peterburi) ülikoolis
kraaditaotleja staatuses.
Tagasi mõeldes olen Nõukogude Liidu haridussüsteemile tänulik. Tunnistan, et
mulle on iseseisev töö raamatutega alati sobinud rohkem kui tarkuste kogumine
loengutest või seminaridest. See ei tähenda aga sugugi, et ma ei oleks tänulik
loengul kuuldu eest mõnelegi oma kunagisele õppejõule Tartu ülikoolis. Suurem
osa loengutest ja praktilistest keeletundidest vaba aeg tudengina ja seejärel noore
õppejõuna möödus mul kas auväärses peakogus Toomel või Tuubikumis (hilisemas Seminarkas), aga tähtis oli ka linnaraamatukogu, kust mõnegi vajaliku
kirjandusteose sai lihtsasti kätte ka juhul, kui see ülikooli kogudest oli välja
laenutatud. Hästi toimis raamatukogude vahetussüsteem. Pärast seda, kui ülikooli lõpetamise järel avastasin Moskva välismaise kirjanduse raamatukogu
(библиотека иностранной литературы) varasalve, võisin sealt lihtsasti tellida
raamatuid Tartu ülikooli peakogusse ja seal neid kuu aja jooksul kasutada.
Kandidaadiväitekirjaks materjale kogudes tegin järjest rongireise Tartust
Moskvasse, et seal raamatukogus katalooge sorida ja teostega tutvuda. Välismaise kirjanduse raamatukogu direktriss oli Nõukogude Liidu peaministri
Kossõgini13 tütar, raamatukogule eraldati piisavalt valuutat raamatute ja ajakirjade soetamiseks välismaalt. Enamikku maailmakirjanduse teemasid võis
seal viljakalt uurida. Pealegi oli minu teema keskmes kirjandusklassika ‒
„kuldajastu“ hispaania kelmiromaan ja lääne realistliku romaani kujunemine
(16.–17. sajand). Mul polnud vajadust raamatukogude „erifondides“ (pool)keelatud kirjandusele juurdepääsuks lube taotleda.
13
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Aleksei Nikolajevitš Kossõgin, Nõukogude Liidu peaminister 1964–1980 – toim.

Kirjandusloovusel pole muud väärtuskriteeriumi kui esteetika ja filosoofia põimingus vormunud kujundi algupära. Selle üle saab viljakaimalt mõtiskleda ja
arutleda erinevaid loovtegusid võrreldes, liikudes üle rahvuskeele ja -kultuuride
piiride, püüdes mõista vaimuseosed isiksuste vahel, kes võisid või võivad kuuluda
täiesti erinevatesse aegadesse. Mõni küsiks: miks sa eesti kirjandusega tegeled,
kui sul ülikoolist kaasa saadud eriala oli inglise filoloogia ning kraadi kaitsesid
hispaania kirjanduses? Vastan: sellepärast et kirjandusloome algaistingud on
kõikjal ühesugused, kus tahes maailma otsas või nurgas, olgu „keskustes“ või
„äärtel“, või mis tahes aja sügavuses luulegeeniused ja teised kirjandusloome
suurmeistrid on tegutsenud. Kirjandusuurimise objekt on tõrjumatult dünaamiline, liikuv, elav, pidevalt täienev. Pigem tundub, et mitte iga ajajärk ei ole
võimeline olnud seda liikuvust avastama ja läbi tundma. Vanad suurteosed
püsivad kannatlikult ootel ‒ et neid (uuesti) avastataks, et kõneldaks nendega
uutmoodi, et aidataks nende keelt ja läkitust tõlkida-tõlgendada, mõista ja hinnata
mis tahes modernsuses või meie kaasajas.
Olen tänulik Leningradi (Peterburi) ülikooli lääne kirjanduste kateedrile, kus
poolteise aasta jooksul tegin kraaditaotlejana kolm erialaeksamit. Lepiti eelnevalt
kokku kolm teemat, mille kohta pidin tutvuma kõigi mulle kättesaadavate materjalidega ‒ et olla eksamil võimeline sealse kateedri üldkoosolekul oma seisukohti
ja järeldusi veenvalt esitama ja kaitsma. Teemad olid piisavalt avarad: Hispaania
„kuldajastust“ Baltasar Gracián (vt eesti keeles mu hilisem tõlge „Käsioraakel
ja arukuse kunst“, Talvet, 1993, ja viimase parandatud uusväljaanne „Käsioraakel
ja ettenägelikkuse kunst“, Talvet, 2019), Hispaania kodusõja järgsest kirjandusest
eksistentsialismi seostega „tremendismi“ nähtus ja selle ühe peaesindaja (hiljem
Nobeli kirjandusauhinna saanud) Camilo Jose Cela (1916–2002) looming, üldisest lääne kirjandusklassikast filosoofilise groteski suurkuju, iirlane Jonathan
Swift. Eksamiteks valmistumise käigus harisin end romaaniteoorias, barokis,
groteskis, eksistentsialismis.
Loa kirjutada väitekirja kaitsmiseks kohustuslik filosoofiareferaat José Ortega
y Gasseti (1883–1955) teemal andis mulle Tartu ülikooli toonane filosoofiakateedri juhataja professor Jaan Rebane. Teen talle tagantjärele sügava
kummarduse: Ortega y Gasset mõjutas mu vaimset kujunemist enam kui ükski
teine mõtleja. Hispaania 20. sajandi nimekaima filosoofi soliidse köite „Obras“
(Madridi Espasa-Calpe väljaanne, 1932) leidsin üllatusena meie oma ülikooli
raamatukogust Toomel ‒ otsekui oleks see seal lugemissaali avariiulil mind juba
aastaid oodanud. Ülevaateartikliks kohaldatud referaat ilmus pealkirja all „José
Ortega y Gasseti filosoofia ja esteetika“ ajakirjas Looming (Talvet, 1974). Selle
paarkümmend aastat hilisemas kordustrükis raamatus „Hispaania vaim“ (Talvet,
1995) olen välja jätnud viited marksistlikele filosoofidele ‒ mis kogu nõukogudeaegset kirjandusteadust kohustusliku (ja praegusest ajast vaadatuna ahistava)
ballastina koormas.
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Väitekirja teema keskendus romaani kui kirjandusžanri teooriale ja kujunemisele. Mõistagi sai seega mu esmaseks teejuhiks vene kirjandusfilosoof Mihhail
Bahtin (1895–1975), kelle tööd selleks ajaks olid ka läänes laialt vastu kajanud.
Palju aastaid hiljem tuli palve kirjutada saatekäsitlus Bahtini Rabelais’-monograafia eesti tõlkele (Talvet, 2017). Selles võtsin kokku oma vahekorra Bahtiniga,
mainides samas kontekstis Leonid Pinskit (1906‒1981) ‒ vene kirjandusuurijat,
kelle käsitlused hispaania kirjandusklassikast mu kandidaadiväitekirja samuti
tugevasti toetasid. Oletan, et üheks oma sisutihedamaks arutluseks, „Aja ning
ruumi kronotoobid romaanis“ (vt Bahtin, 1987) võis Bahtin materjali ammutada
peaasjalikult väliskirjanduse üldkursusest, mida pidas Mordva ülikoolis Saranskis aastatel 1957‒1961. Bahtin ja Pinski ei olnud kinni üheski konkreetses
rahvuskirjanduses, vaid liikusid ärksalt Euroopa kultuuris ja vaimuloos kui
tervikus. Enamgi kui spetsiifilisest kirjandusteadusest leidsid nad inspiratsiooni
lääne suurimaisse kirjandusteoseisse endisse kätketud filosoofiast ja esteetikast.
Mu vaimse vahekorra semiootika ja Juri Lotmaniga, kelle viljastavat lähedust
iseenda mõttekäikudele aina tänuga tunnistan, võtab kokku hiljutine pikem
usutlus Eesti semiootikute aastaraamatus (Kull, Velmezova, 2020).
Väitekirja kaitsmisele vahetult eelnev aeg langes mu elus kokku armastusega
ja pere rajamisega. 1981. aastal sündis meie esimene laps, tütar Laura ‒ kes
mõistagi sai nime Francesco Petrarca, s.t maailmakirjanduse mõjul. Samal aastal
kaitsesin Leningradi ülikoolis vanema hispaania kirjanduse asjatundja filoloogiadoktor Zahharias Plavskini juhendamisel väitekirja ning kirjastus Eesti Raamat
avaldas mu esimese algupärase luulekogu, „Äratused“.
Nii olin saanud oma rajale maailmakirjanduse hargnevate teede aias.
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AASTAPREEMIAD

Täppisteaduste valdkonna aastapreemia tööde
tsükli „Mustadest aukudest koosnev tumeaine“ eest
Gert Hütsi (vasakult), Martti Raidal ja Hardi Veermäe

Foto: Annika Haas

TUMEAINEST JA ÜRGSETEST MUSTADEST AUKUDEST
Seda, et maailm on tehtud liivast, teab kõrbesipelgas, kelle elupaik on ääretu
Sahara kõrb. Tema seisukohalt võttes on see kahtlemata nii: terve oma elu ühel
väikesel piiratud lapikesel veetes ei olegi tal põhjust midagi muud eeldada.
Sipelgaga võrreldes on inimkonna läbi hekseldatud lapikene oluliselt avaram:
terve koduplaneet Maa pluss mõned üksikud reisid Kuule. Kõige kaugemale
jõudnud tehiskaaslased Voyager 1 ja 2 lahkusid Päikesesüsteemist vastavalt
2012. ja 2018. aastal. Nüüdseks on nende kaugused ligikaudu 150 ja 125 Maa
ning Päikese vahelist kaugust. Lähima täheni oleks aga minna veel umbes 2000
korda pikem tee. Kui kujutleksime meile vaatluslikult kätte saadavat universumit
maakera suuruse pallina, siis oleksid Voyageri tehiskaaslased sellises skaalas
jõudnud katta vaid ~1/3 mikromeetrit, ehk praegu populaarsetes ühikutes umbes
kolme kõrvuti asetseva SARS-CoV-2 viriooni jagu.
On selge, et vahetu kompamise meetodil kaugele ei jõua. Käiku lähevad kosmilised sõnumitoojad: footonid, kosmilised kiired (aatomituumad), elektronid,
neutriinod, alates 2015. aastast ka gravitatsioonilained. Valdavalt saame infot
siiski footonite kaudu. Seega aktiivselt me eksperimentides enam osaleda ei saa
ning peame leppima kõige sellega, mida on loodusel pakkuda, piirdudes vaid
passiivse vaatleja positsiooniga. Siiski saame valida mitme vaatluskanali ja
sageduspiirkonna vahel, saame muuta jälgitava taevaala ulatust ning kanalite
tundlikkust.
Aastakümnete jooksul
kogutud vaatlusliku info
põhjal on välja kujunenud kosmoloogiline
standardmudel. Oma
kõige lihtsamal kujul
sisaldab see vaid kuut
vaba parameetrit, kuid

Maailm on tehtud liivast!
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suudab kooskõlaliselt kirjeldada enamikku rikkalikust vaatlusmaterjalist. See
on paisuva universumi mudel, kus algne tihe ja kuum kosmos järk-järgult jahtudes läbis mitu faasimuutust. Alghäiritused, mis kasvavad gravitatsioonilise
ebastabiilsuse tõttu ja loovad meid ümbritseva struktureeritud universumi, alates
tähtedest ja planeetidest kuni galaktikate superparvedeni, on genereeritud väga
varajase nn inflatsioonilise perioodi jooksul. Vast kõige üllatavam selle mudeli
juures on asjaolu, et meile teada olev aine15, millest kõik meid ümbritsev tehtud
on, moodustab vaid ~5% kogu aine-energia bilansist. Ülejäänud osa moodustavad
tumedad komponendid: ~25% tumeaine ja ~70% tume energia.
Selle kirjatüki peamine fookus on tumeaine. Erilist rõhku paneme ürgsetest
mustadest aukudest tumeaine käsitlusele. Juttu tuleb veel gravitatsioonilainetest.
Gravitatsioonilaineid on detekteeritud alates 2015. aasta sügisest. Kahtlemata
on tegemist teaduse viimase aja ühe kuumema teemaga. Sisuliselt on avanenud
täiesti uus aken universumi tunnetamiseks.
Tumeaine
Paari aasta pärast saame tähistada tumeaine 90. sünnipäeva. Nimelt analüüsis
Šveitsi astrofüüsik Fritz Zwicky (1898–1974, vt infokasti paremal), 1933. aastal
galaktikate liikumist Coma galaktikaparves. Coma parv on üks lähimatest suurtest galaktikaparvedest, mis koosneb enam kui tuhandest galaktikast ning asub
Maast umbes 300 miljoni valgusaasta kaugusel. Eeldades, et Coma on enamvähem tasakaalulises olekus olev süsteem, mis ei tõmbu kokku ega paisu, sai
Zwicky rakendada klassikalisest mehaanikast tuntud nn viriaalteoreemi, mis
seob omavahel süsteemi potentsiaalse ja kineetilise energia. Teoreemi sisu on
vägagi lihtne: mida suurem on süsteemi mass, seda sügavam on vastav gravitatsiooniline potentsiaal, mis omakorda dikteerib graviteeruvate komponentide
suuremaid kiirusi. Mõõtes galaktikate spektrijoonte nihetest galaktikate kiirusi,
selgus, et need on oodatust oluliselt suuremad. Lisaks nähtavale massile pidi Coma
parv sisaldama suurel hulgal nähtamatut graviteeruvat komponenti – tumeainet.
Mitu olulist suurust, nagu Coma parve kaugus, olid tol hetkel väga halvasti teada.
Seetõttu Zwicky tulemused erinevad oluliselt tänapäevastest arvutustest. Sellele
vaatamata on kvalitatiivsel tasandil Zwicky argument igati korrektne ja kui kedagi
üldse tumeaine avastajaks nimetada, siis on see kahtlemata Fritz Zwicky.
Zwicky tumeainetöö oli oma ajast mitukümmend aastat ees ja sel ajal üldsuse
erilist tähelepanu ei pälvinud. Alates 1960. aastatest hakkas vajadus tumeaine
sissetoomise järele uuesti esile kerkima. Peamiseks meetodiks kujunes siis galak15
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Tihti kasutatakse meile teada olevast ‘tavalisest’ ainest kõneledes mõistet ‘barüonaine’
ja räägitakse ‘nähtavast’ sektorist. See tuleneb asjaolust, et valdava osa tavaaine massist
annavad just nimelt barüonid: kolmest kvargist koosnevad komposiitosakesed, nagu
prootonid ja neutronid, mis omakorda on aatomituumade ehituskivideks.

Fritz Zwicky (14.02.1898–08.02.1974)
oli Bulgaarias sündinud Šveitsi astrofüüsik.
Tegemist on läbi aegade ühe geniaalseima astrofüüsikuga. Lisaks tumeaine avastamisele võib
teda pidada ka neutrontähtede ja supernoovade
vaarisaks (Johnson, 2019). Koostöös Saksa astronoomi Walter Baadega (1893–1960) käis ta
1934. aastal välja idee, et supernoovad võivad
olla põhjustatud kaugele arenenud tavaliste tähtede kollapseerumisest neutrontähtedeks. Seda
vaid kaks aastat pärast seda, kui James Chadwick
(1891–1974) avastas neutroni! Geniaalsusele vaatamata oli Zwicky äärmiselt vastuoluline ja vahel
vägagi konfliktne. Näiteks pööras ta lõplikult tülli varase kolleegi Baadega. Oma
vaenlasi tavatses ta kutsuda „sfäärilisteks ebarditeks“ (spherical bastards) –
vaata neid, mis suunas tahad, ikka jäävad ebarditeks.
Zwicky oli üks varastest universumi suuremastaabilise struktuuri vaatluslikest
uurijatest. Ta andis 1960. aastatel välja galaktikate ja galaktikaparvede kataloogi,
mis sisaldas ~30 000 galaktikat ja ~9000 galaktikate gruppi või parve. Ta avastas
üle 120 supernoova. Säärane vaatluslik võimekus sai realiseeruda alles pärast
Naissaarelt pärit Bernhard Schmidti (1879–1935) välja töötatud kaamera, nüüdseks tuntud kui Schmidti kaamera, kasutuselevõttu.

tikate pöörlemiskõverate mõõtmine. Olulisima nimena tuleks siin ära mainida
Vera Rubinit (1928–2016). Selgus, et spiraalgalaktikate pöörlemiskiirus püsis
endiselt üsna muutumatul tasemel ka suurtel kaugustel, kus nähtava aine panus
oli juba järsult kukkumas. See andis selget kinnitust ulatuslike tumeainehalode
olemasolu kohta.
Alates 1970. aastatest on tumeaine otsingutesse oluliselt panustanud akadeemik
Jaan Einasto koos oma õpilaste ja kolleegidega (Einasto, 2013).
Vajadus tumeaine järele tuleb väga erinevatelt skaaladelt, alates galaktikatest
ja galaktikaparvedest kuni kosmilise taustkiirguse fluktuatsioonidest mõõdetud
suurimate skaaladeni. Seejuures saadakse kooskõlalisi tulemusi täiesti erinevaid
vaatlusmeetodeid kasutades: näiteks tähtede ja galaktikate dünaamika meetodeid
rakendades, mõõtes galaktikaparvi täitva gaasi röntgenikiirgust ja kiirgusspektri
mikrolainepiirkonnas esinevat Sunyaev-Zeldovich’i moonutust16 (parve kuuma
16

Kosmilise mikrolainelise taustakiirguse moonutus Comptoni pöördhajumise tõttu kõrge
energiaga elektronidel galaktikate parvedes. Sellest definitsioonist nähtub, kui keerulise
valdkonnaga nii teoreetilises mõttes kui ka mõõtmiste korraldamisel on tumeaine analüüsi
korral tegemist – toim.
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gaasi läbimisel kiirgusväljas tekkinud moonutus), analüüsides kosmilise reliktkiirguse fluktuatsioone või mõõtes ainekuhjumite tekitatud gravitatsiooniläätse
efekti.
Tumeaine olemasolu arvatavasti kõige veenvam argument tuleneb universumi
tihedushäirituste arengust. Varased häiritused barüonaines on kosmilise taustakiirguse mõõtmistest väga täpselt teada. Need häiritused on sedavõrd väikesed,
umbes üks osa sajast tuhandest, et kui kogu aine oleks tavalise aine kujul, siis
ei jõuaks meid ümbritsev rikkalik kosmiline struktuur välja areneda. Tumeaine
pakub loomuliku lahenduse sellele struktuuritekke probleemile: muu ainega
väga nõrgalt vastastikmõjustudes, seega kiirgusrõhku tundmata, saab see gravitatsiooniliselt oluliselt varem kuhjuma hakata. Nähtav aine aga kukub hiljem
tumeaine moodustatud struktuuridesse, tehes võimalikuks vaatlustega kooskõlalise häirituste arengu.
Struktuuritekke analüüsi oluline eeldus on Einsteini üldrelativistliku gravitatsiooniteooria kehtivus. Mis siis, kui mõni modifitseeritud gravitatsiooniteooria
võimaldaks häirituste kiiremat kasvu tumeainet sisse toomata? Tuleb välja, et
tumeainest nii lihtsalt ei pääse. Tumeaine komponendita oleks varase universumi
barüon-footongaasis levivate helilainete panus hilise kosmose fluktuatsioonide
spektris liiga tugevalt esindatud. Sobida saaksid vaid modifitseeritud gravitatsiooniteooriad, mis sisaldaksid tumeainega sarnaselt käituvat komponenti – nn külma
tolmu sarnast komponenti.
Üsna loomulikult kerkis otsekohe küsimus, kas tumeaine võiks koosneda mõnest
meile juba teadaolevast (osakestefüüsika standardmudeli) osakesest? Ühe esmase
kandidaadina käidi välja idee neutriinost kui tumeaine kandidaadist. Moskvas
1980. aastate alguses tehtud eksperimendis mõõdeti elektronneutriino massiks
~30 elektronvolti17 (eV). Sellise massi korral (ning arvestades neutriinode oodatava arvtihedusega) saaks tumeaine kogumassi väga edukalt seletada. Siiski
selgus, et selline mudel ei tööta, sest niivõrd kerged neutriinod käituvad kuuma
tumeainena, mille korral struktuuri teke algaks superparvede skaalal ja väiksemad struktuurielemendid (galaktikad, galaktikaparved) tekiksid hilisemas
arengufaasis läbi suurte struktuuride fragmentatsiooni. Selline struktuuritekke
stsenaarium on vastuolus vaatlustes nähtava, nn alt-üles arenguga, kus esmajärjekorras tekivad väikesed kääbusgalaktikate mõõtu struktuurid, mis
hierarhilise arengu kaudu liituvad ja panevad sellega aluse üha suurematele
struktuuridele.
17
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Siin on eV elektronvolt, osakestefüüsika standardne massiühik. Üks elektronvolt on
ligikaudu 1,78 × 10 –33 grammi. Kasutusel on ka kümnendeesliidetega versioonid, näiteks
keV, MeV, GeV, TeV, vastavalt kilo-, mega-, giga- ja teraelektronvoldi jaoks.

Lõpuks selgus, et Moskva-eksperimendi tulemusi ei suudetud kusagil korrata
ja neutriinod kui peamine tumeaine kandidaat lükati kõrvale. Neutriinode (standardmudelis on neid kolm: νe, νµ, ντ; vastavalt elektron-, müü- ja tauneutriino)
massi mõõtmine on endiselt väga aktuaalne. Neutriino-ostsillatsioonide eksperimentides saab kahjuks mõõta vaid massi ruutude erinevusi. Absoluutse massi
skaalal on need eksperimendid aga tundetud. Praegu tulevad parimad absoluutse
massi piirangud just kosmoloogilistest vaatlustest. Nende järgi ei tohi eri tüüpi
. (Neutriino-ostsillatsioonid
neutriinode masside summa ületada
annavad alumise piiri
.) Sellise massiga neutriinod saavad moodustada vaid väikese osa tumeainest – kogu neutriinodes olev mass on ligikaudu
võrreldav tähtede kogumassiga.
Valdav osa tumeainest peab siiski olema külm (või leige/soe), ehk osakeste
termilised liikumised (rõhk) peavad olema piisavalt väikesed, et suuremastaabiline struktuur saaks areneda eespool kirjeldatud hierarhilisel alt-üles
moel.
Olles välistanud neutriinod dominantse tumeaine kandidaadina, tuleb tõdeda,
et osakestefüüsika standardmudel on sellega ammendatud ja võimalik kandidaat
saab tulla vaid väljastpoolt, avades sellega tee uue füüsika juurde. Standardmudeli
laiendamine on võimalik väga mitmel viisil. Lisades siia fakti, et tumeaine kohta
on meil väga vähe teada, on ka sobituvate kandidaatide nimekiri väga rikkalik.
Ilmekas illustratsioon selle kohta, kui vähe me tumeainest teame, võrreldes seda
nähtava aine kohta käivate teadmistega, on kujutatud joonisel 1. Meile teada

Joonis 1. Ilmne asümmeetria nähtava ja tumeda sektori vahel.
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oleva aine füüsika lühiretsepti ehk lagranžiaani18 võib väikest fonti kasutades
kirja panna umbes ühel A4 leheküljel. Seevastu tumeaine kohta (eeldades, et
selle koguhulk on antud välise parameetrina) võime kirja panna vaid ühe rea:
efektiivne rõhk p ≅ 0 (ehk olekuvõrrandi parameeter w ≡ p ρ ≅ 0 ).
Alljärgnevalt vaatleme lühidalt mõningaid populaarsemaid tumeaine kandidaate.
Jooniselt 2 on näha, et tumeaine võib koosneda alates ülikergetest osakestest
massiga ~(10 –22–10 –21) eV kuni ürgsete mustade aukudeni, mille mass võib ulatuda ~100 Päikese massini (~1070 eV) või enamgi veel. Seega potentsiaalne massi
vahemik katab enam kui 90 suurusjärku!

Joonis 2. Mõned olulised tumeaine kandidaadid. Steriilsete neutriinode ja hägusa
tumeaine (joonisel tähistatud FDM – Fuzzy Dark Matter) jaoks on ära toodud vaid
massivahemikud, kus tumeaine käitumine on külmast ainest piisavalt erinev, võimaldades sellega lahendada mõningaid külma tumeainega kaasnevaid probleeme. Ürgsete
mustade aukude jaoks on ära toodud kaks massivahemikku. Vaid selle massivahemiku
korral, mis jääb asteroidide massi piirkonda, saab kogu tumeaine olla ürgsete mustade
aukude kujul. Teinemassivahemik, kuhu kuuluvad märksa massiivsemad struktuurid,
on erilist tähelepanu pälvinud LIGO ja Virgo detektoritega tuvastatud mustade aukude
ühinemissündmuste kontekstis.

Enamasti eeldatakse, et lisaks gravitatsioonile interakteerub tumeaine nähtava
ainega või iseenesega ka mingil muul viisil. Vastastikmõju nähtava ainega on
loomulikult väga tugevalt piiratud – tegemist ometi tumeainega! Seevastu tumeaine enesevastastikmõju võib olla üllatavalt suur. Näiteks põrkuvate
galaktikaparvede süsteem Bullet-parvena19 (vt infokasti paremal) annab enese, mis on tuumafüüsika ristlõigetega
vastastikmõju ristlõike piirangu
sama suurusjärku.
Tumeosakese mass ja vastastikmõju detailne olemus ning tugevus võivad varieeruda mitu suurusjärku. Eksperimentide tundlikkus on üldjuhul aga piiratud
suhteliselt kitsastesse parameetrite ruumi piirkondadesse. Seega on meie suutlikkus
18

19
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Varem ka Lagrange’i funktsioon. Teatav skalaarne suurus, mis iseloomustab vaadeldavat füüsikalist süsteemi ja teatavas mõttes määrab süsteemi dünaamika. Klassikalises
mehaanikas on lagranžiaan kineetilise energia (ehk liikumisest tuleneva energia) ja
potentsiaalse energia (ehk asukohast tuleneva energia) vahe – toim.
Laiemas mõttes kaks põrkuvate galaktikate parve. Nende põrkumist peetakse kõige
võimsamaks teadaolevaks sündmuseks pärast Suurt Pauku, millest sai oletatavasti alguse
meie universum. Kitsamas mõttes väiksem parv neist kahest, mis liigub suuremast parvest
eemale – toim.

Kosmiline põrguti
Galaktikaparv 1E 065756, enamasti tuntud kui
Bullet-par v, k ujutab
endast tegelikult kahest
põrkuvast galaktikaparvest koosnevat süsteemi,
mis asuvad meist umbes
3,7 miljardi valgusaasta
kaugusel. Parvede massid
on vastavalt ~3 × 1014 ja
~2 × 1014 Päikese massi.
Bullet-parv on suurepärane näide sellest, kuidas põrkevabad komponendid – tähed ja
tumeaine – käituvad erinevalt vahetult vastastikmõjustuvast komponendist – parve täitvast kuumast röntgenigaasist. Bullet-parve komposiitpildil
on spektri nähtavas piirkonnas tehtud taevaülesvõttele lisatud röntgenisignaal (pildi keskel olev roosa helendus) ning gravitatsiooniläätse efekti
abil mõõdetud massi jaotus (kaks siniselt helendavat piirkonda).
See pilt Bullet-parvest on arvatavasti üks paremaid ja lihtsamini hoomatavaid illustratsioone sellest, et galaktikaparved tõepoolest sisaldavad
suurel hulgal nähtamatut, tähtedega sarnaselt käituvat põrkevaba komponenti: tumeainet. Parved on põrkefaasi juba läbinud ja on üksteisest
eemaldumas. Enamik massist on koondunud pildil siniselt helendavatesse
piirkondadesse, mis on põrkel lihtsalt üksteisest läbi lennanud. Seal on
ka hulgaliselt parvi moodustavaid galaktikaid, ent nende mass on siiski
tühine võrreldes gravitatsiooniläätse efekti abil leitud kogumassiga. Parvi
täitev gaas on põrkumise tulemusena oluliselt aeglustunud ja dominantsetest massikomponentidest selgelt eraldunud. Gaasis levivate lööklainete
(Machi koonuste) helenduse ning morfoloogia detailne uuring annab parvede suhteliseks eraldumiskiiruseks ~4500 km/s (~1,5% valguse kiirusest!).
Bullet-parv pakub ka suurepärast võimalust tumeaine enesevastastikmõju
mõõtmiseks. Vastava mõjuristlõike piiranguks saadakse
.
Ehkki väike, kui seda võrrelda parvegaasi elektromagnetilise vastastikmõjuga, on siiski tegemist tuumafüüsika ristlõigetega samasse suurusjärku
jääva suurusega. Seega tumeaine enesevastastikmõju võib olla üllatavalt
suur!
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Tumeaine otsingud. Pildi autor Jeffery Callender

tumeainet detekteerida väga tugevalt piiratud. Saame otsida vaid sealt, kus
reaalne eksperimentaalne võimekus eksisteerib. Veidi koomiliselt võiks seda
olukorda võrrelda pubist koju tuleva raskes joobes mehega, kes otsib kaduma
läinud võtmeid tänavalaterna valgusvihus.
Päris nii hull situatsioon muidugi ei ole. Siiski on olemas eelistatumad parameetrite ruumi piirkonnad, kust tumeainet otsida. Alljärgnevalt anname lühikese
ülevaate aastate jooksul enim tähelepanu pälvinud tumeainekandidaatidest.
Üldiselt peetakse tugevamalt motiveerituiks mudeleid, mis käsikäes tumeaine
probleemiga üritavad lahendada veel mõnd teist osakestefüüsika, astrofüüsika
või kosmoloogia probleemi, andes seega kompaktsemaid ja miks mitte ka elegantsemaid laiendusi standardfüüsikale. Sellele vaatamata ei tohiks unustada
kõrbesipelga näidet, millega oma juttu alustasime. Miski ei garanteeri meile
elegantselt lihtsat tumedat sektorit!
Tumeaine kandidaadid
◆ WIMP-id (Weakly Interacting Massive Particles) – nõrgalt
interakteeruvad massiivsed osakesed
Tegemist on vast läbi aegade enim tähelepanu pälvinud tumeainekandidaadiga. Valdav osa tumeainet otsivatest eksperimentidest keskendub just nimelt
WIMP-ide detekteerimisele. Need on osakesed massidega elektronõrga skaala
ümbruses, s.t ~100 GeV (vt joonis 2). Siiski on võimalik massi skaalat veidi
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laiemaks venitada ning üldisemalt võib rääkida WIMP-idest kui osakestest,
mille massid jäävad vahemikku ~1 GeV – 100 TeV). Vastastikmõju nähtava
sektoriga on tüüpiliselt nõrga vastastikmõju tugevusega. On huvitav märkida,
et selliste massidega ning vastastikmõju tugevustega osakeste kosmiline arvukus tuleb just selline, et seletada loomulikult kogu vaadeldava tumeaine hulka.
See asjaolu on tuntud ‘WIMP-i ime’ (WIMP miracle) nime all. Paljud osakeste
standardmudeli laiendused annavad WIMP-i kategooriasse klassifitseeruvaid
osakesi. Enim tähelepanu on pälvinud standardmudeli supersümmeetrilised
laiendused, kus kergeim superpartner oma stabiilsuse tõttu on hea tumeainekandidaat. WIMP-ide otsingud on kestnud juba mitu aastakümmet, kahjuks
eriliste tulemusteta (kui mõned anomaalsed, küsitava usaldusväärsusega tulemused kõrvale jätta). Suur osa parameetrite ruumist on juba välistatud, ent
alati jääb WIMP-il võimalus end seniks peita testimata piirkondades. Struktuuritekke seisukohalt on WIMP-id klassikalised külma tumeaine
kandidaadid.
◆ Steriilsed neutriinod
Standardmudeli neutriinod osalevad vaid nõrgas vastastikmõjus ning need
kõik on vasakukäelised: neil on liikumissuunaga vastassuunalised spinnid.
Paremakäelised osakesed nõrgas vastastikmõjus ei osale. Kui eksisteeriksid
paremakäelised neutriinod, siis need saaksid interakteeruda ainult gravitatsioonilise vastastikmõju kaudu ja oleksid kõigi teiste vastastikmõjude mõttes
‘steriilsed’. Seega võiksid sellised osakesed olla ideaalsed tumeaine kandidaadid. Võrreldes näiteks supersümmeetriliste standardmudeli laiendustega, mis
kahekordistavad osakeste arvu20, on steriilse neutriino (või neutriinode) sisse
toomine äärmiselt minimalistlik standardmudeli laiendus. Lisaks tumeainele
on steriilseid neutriinosid võimalik rakendada ka mitmes muus kontekstis.
Näiteks saab neid kasutada mudelites, mis genereerivad aine ja antiaine vahelist
asümmeetriat, võimaldades seega ainest koosneva maailma teket. Tumeainega
seoses pakub huvi juht, kui steriilne neutriino on piisavalt kerge, et võimaldada
standardsest külmast ainest erinevat fenomenoloogiat. Kui steriilse neutriino
mass on ~(1–10) keV, siis käitub see nagu soe tumeaine, mis on olemuselt
külma ja kuuma tumeaine vahepealne juht. Soe tumeaine aitab leevendada
mõningaid külma ainega kaasnevaid kosmoloogilisi probleeme: 1) liialt suur
väikeste tumeaine klompide arvukus; 2) klompide liialt kõrge tsentraalne
kontsentreeritus.
◆ Aksionid ja aksionilaadsed osakesed
Tugevat vastastikmõju kirjeldav teooria – kvantkromodünaamika (quantum
chromodynamics, QCD) – sisaldab CP-sümmeetriat (CP asendab osakese antiosakesega ning võtab peegelpildi) rikkuvaid liikmeid. Seevastu näitavad
vaatlused CP-sümmeetria kehtivust tugevas vastastikmõjus. Miks CP-sümmeetria
20

Igale standardmudeli täisarvulise või poolarvulise spinniga osakesele vastab poolarvulise
või täisarvulise spinniga superpartner.
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rikkumine ei avaldu? Seda näivat vastuolu on kõige loomulikum lahendada
dünaamilise pseudoskalaarse aksionvälja abil. Tüüpiline QCD aksioni mass
jääb vahemikku ~(10 –5–10 –3) eV. Erinevalt termilises tasakaalus osakestest,
kus väiksem osakese mass vastab suuremale tüüpilisele liikumiskiirusele,
käitub aksion oma väga väikesele massile vaatamata nagu külm tumeaine.
Aksionilaadseid kergeid skalaarvälju esineb ka väljaspool kvant-kromodünaamikat. Näiteks stringiteooria sisaldab hulgaliselt nn ‘moduli’ välju.
Sellistele väljadele vastavate osakeste massid võivad olla QCD aksioni massist suurusjärke väiksemad. Erilist huvi pakub juht, kus mass on vaid
~(10 –22–10 –21) eV. Niivõrd väikeste masside korral avalduvad aine kvantmehaanilised laineomadused makroskoopilistel, siin lausa kiloparseki
suurustel, skaaladel. Võrdluseks: Päikesesüsteemi kaugus Linnutee keskmest
on ligikaudu 8 kiloparsekit. Selline tumeaine on tuntud FDM-i fuzzy dark
matter – ‘hägune’ tumeaine) nime all. Sarnaselt sooja tumeainega on ka siin
eesmärk lahendada probleemid, mis seonduvad külma tumeaine kirjeldamisega
suhteliselt väikestes mastaapides. Kui sooja tumeaine korral kõrvaldati seda
tüüpi probleemid eeldades, osakesed liiguvad kiiremini, siis siin saavutatakse
sarnane efekt kvantmehaanilise laialimäärimise tulemusena.
◆ Ürgsed mustad augud
Juba aastakümneid on ürgseid musti auke peetud atraktiivseks tumeaine kandidaadiks. Gravitatsioonilainete avastamine 2015. aastal elavdas oluliselt
ürgsete mustade aukude uurimist. Teiste tumeainekandidaatidega võrreldes
on ürgsete mustade aukude eelis see, et mingit seni tundmata objekti või
osakest ei ole meil vaja postuleerida. Gravitatsioonilainete täppismõõtmised
ei jäta kahtlust, et need esmapilgul eksootilised üldrelatiivsusteooria lahendid
on looduses tõepoolest realiseeritud. Astrofüüsikast on teada mitu erinevat
kanalit mustade aukude tekkeks, alates Päikese massi skaalas olevatest aukudest kuni galaktikate keskel paiknevate ülimassiivsete mustade aukudeni. Ka
varases universumis on mitu võimalust mustade aukude tekitamiseks. Suures
osas sellele keskendubki alljärgnev tekst.
Ürgsed mustad augud
Must auk on astronoomiline keha, mis omab sedavõrd tugevat gravitatsioonivälja,
et sellest miski välja ei pääse, valgus kaasa arvatud. Musta augu pinda nimetatakse sündmuste horisondiks. Et horisondi taga toimuvast info meieni ei jõua,
siis võiks musti auke pigem lahti mõtestada kui sündmuste horisondiga ümbritsetud ruumi piirkondi.
Mustade aukude olemasolu ennustas esimesena 1916. aastal Saksa astrofüüsik
Karl Schwarzschild (1873–1916), tuginedes aasta varem formuleeritud Einsteini
üldrelatiivsusteooriale. Möödunud sajandi esimesel poolel arvasid mitu füüsikut,
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kaasa arvatud Einstein, et mustad augud on pigem väljavõrranditest tuletatud
matemaatiline veidrus, kui miski, mida looduses tegelikult leiduda võiks. Juba
1930. aastatel näitasid Subrahmanyan Chandrasekhari (1910–1995) ja Richard
Tolmani (1881–1948) ning Robert Oppenheimeri (1904–1967) ja George Volkoffi
(1914–2000) arvutused, et kui tähe mass ületab teatud piiri, siis ei suuda selle
sisemine rõhk tuumakütuse lõppedes raskusjõule vastu panna, millele järgneb
tähe kollaps. Nende arvutuste loogiline järeldus oleks, et kokku kukkumise
tagajärjel tekib must auk. Aga 1930. aastatel ignoreeriti seda tulemust suurel
määral. Alles sajandi teisel poolel näitas Roger Penrose’i (2020. aastal Nobeli
füüsikaauhinnaga pärjatud) töö veenvalt, et gravitatsiooniline kollaps (vt infokasti lk 64–66) tõepoolest võib lõppeda mustade aukude tekkimisega.
Praeguseks on mustade aukude olemasolu üldakseptitud. Astronoomilised vaatlused näitavad, et peaaegu iga galaktika tuumas paikneb ülimassiivne must auk.
Hiljuti, aastal 2019 suudeti galaktika M87 keskmist ülimassiivset musta auku
ka raadioteleskoopide abil pildistada. Samuti on 2015. aastal avastatud gravitatsioonilainete abil nüüdseks nähtud rohkem kui 50 musta augu ühinemist. Need
mustad augud on kõigest mõnikümmend korda raskemad kui Päike – tõelised
sulgkaallased võrreldes Päikesest kuni miljardeid kordi raskemate ülimassiivsete
mustade aukudega.
Viimase aastakümne eksperimentaalfüüsika areng eesotsas gravitatsioonilainete
avastamisega LIGO interferomeetritega ja gravitatsioonilainete astronoomia
teke on tõstnud mustad augud fundamentaalfüüsika eesliinile21. Meie töörühm
on esimene, kes selle uue teadussuunaga Eestis tegelema hakkas.
Lisaks tumeaine probleemile võivad ürgsed mustad augud lahendada ülimassiivsete mustade aukudega seotud lahtiseid küsimusi. Nimelt pole praegu teada,
kuidas need galaktikate keskmes paiknevad mustad augud nii suureks kasvasid.
Et nende mass kasvaks tänu gaasi „söömisele“ (akretsioonile) ~106 –1010 Päikese
massini, nii nagu galaktikate vaatlused kinnitavad, peab „seemneks“ olev must
auk olema vähemalt kümne tuhande Päikese massiga. Tähetekkelised mustad
augud on aga liiga kerged, vaid kuni saja Päikese massiga. Kui 104 Päikese
massiga ürgsed mustad augud moodustaks vaid väga väikese osa tumeainest,
oleks see puuduv lüli universumi struktuuri tekkes. Seega on ürgsed mustad
augud väga olulised ka siis, kui need moodustavad vaid tühise osa universumi
ainest. Siiani puudub teaduslik konsensus nii gravitatsioonilainete kaudu jälgitud
kui ka galaktikate keskmetes paiknevate mustade aukude päritolu ja tekkemehhanismide kohta.

21

Gravitatsioonilainete kohta vaata infokasti lk 67–68.
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Gravitatsiooniline kollaps ja mustad augud
Kogu universumis eksisteeriv struktuur – alates galaktikaparvedest ja
galaktikatest, tähtedest ja planeetidest, kuni meie endini – on saanud
alguse alghäirituste gravitatsioonilisest ebastabiilsusest. Gravitatsioon
püüab algseid ületihedusi võimendada. Piltlikult öeldes kehtib ka siin
põhimõte, et rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks. Seda
kõike suudab vastastikmõju, mis on kõigist teistest tuntud vastastikmõjudest tohutult palju nõrgem! Võrdlusena võiks välja tuua, et gravitatsioon
on nõrgast vastastikmõjust, mis põhjustab näiteks aatomituumade radioaktiivset lagunemist, ~1025 korda nõrgem. Seevastu elektromagnetilisest
vastastikmõjust, mis hoiab koos aatomeid ja molekule, on see ~1037 korda
nõrgem. Tugevast vastastikmõjust, mis hoiab koos aatomituumasid, on aga
gravitatsiooniline vastastikmõju koguni ~1039 korda nõrgem. Kogu trikk
seisneb selles, et tugevast ja nõrgast vastastikmõjust erinevalt on gravitatsioon kaugele ulatuv vastastikmõju ning erinevalt elektromagnetismist,
mis on samuti suure mõjuraadiusega, ei saa gravitatsiooni varjestada – selleks oleks vaja negatiivseid masse. Seetõttu ei ole gravitatsioonile piisavalt
suurte mastaapide või piisavalt suurte ainehulkade korral vastast.
Gravitatsioonilist kollapsit saab peatada ainult kokkutõmbuva objekti sees
tekkiv efektiivne rõhk. Nõnda saavutatud tasakaal on rangelt võttes siiski
vaid kvaasitasakaal. Nimelt, kui objekt saab kiirata ära energiat (seda see
enamasti saab!), näiteks massi või kiirgusena, siis tõmbub see kokku ja
saab seega üha tugevamalt gravitatsiooniliselt seotuks. Efektiivne rõhk
(või temperatuur) peab aga uue tasakaalu saavutamiseks olema üha kõrgem. Siit järeldub üks huvitav fakt isegraviteeruva süsteemi kohta:
isegraviteeruval süsteemil on negatiivne soojusmahtuvus – energiat ära
kiirates süsteem aina soojeneb. Energiat kiirgava süsteemi korral saab
tasakaalulist olekut hoida vaid seniks, kuni jätkub protsesse, mis suudaksid
vajaminevat rõhku üleval hoida ja kiiratud energiat kompenseerida. Madalamatel temperatuuride toimuvate protsesside lakkamisele järgneb objekti
kokkutõmme, temperatuuri tõus ja üha järgmiste, juba kõrgematel energiatel toimivate protsesside sisselülitumine. Mingil hetkel tuleb aga sein
ette ning rõhu tekitamiseks vajalikke mikrofüüsikalisi protsesse enam
võtta ei ole. Tulemuseks on objekti kollaps mustaks auguks – auguks
aegruumis, kust isegi valgus ei saa välja pääseda. Musta auku ümbritsevast
aegruumist eraldavat lõkspinda nimetatakse sündmuste horisondiks.
Ehkki mustade aukude tõelise olemuse mõstmiseks on möödapääsmatu
tunda üldrelatiivsusteooriat, saab näiteks mittepöörleva (nn Schwarzschildi) musta augu sündmuste horisondi suuruse leida ka lihtsat Newtoni

64

mehaanikat kasutades. Piisab sellest, kui võtta sfääriliselt sümmeetrilise
objekti paokiirus (kiirus, mis on vajalik objekti gravitatsiooniväljast põgenemiseks), võrdseks suurima võimaliku kiirusega – valguse kiirusega.
Nõnda saame Schwarzschildi raadiuse RS jaoks võrrandi GM/RS = c2/2,
millest järeldub, et RS = 2GM/c2 (siin M on objekti mass ning G on gravitatsioonikonstant). Ehk pannes sisse konstantide numbrilised väärtused
km.
Joonisel 3 on kujutatud valik
kosmilisi struktuure suuruse
ja massi tasandil. Suurus ja
mass on siin antud vastavalt
Päikese raadiuse ja Päikese
massi ühikutes. Toodud on ka
mõningatele konstantsetele
tihedustele vastavad jooned:
universumi keskmine ainetihedus, 100 ja 105 korda
keskmist tihedust, parim
laboratoorne vaakum ja vee
tihedus. Halliks värvitud piirkond tähistab parameetrite
Joonis 3.
ruumi osa, kus mustaks auguks kollapseerumine on vältimatu. Kõige
massiivsemad objektid meie universumis, mis on suureskaalalisest paisumisest eraldunud ja „oma elu elama hakanud“, on galaktikaparved.
Kosmoloogilises standardmudelis leiab see aset umbes sajakordsel ületihedusel (ületihedus – tihedus keskmise ainetiheduse ühikutes). Ka
galaktikate tekkimise hetkel oli nende tihedus umbes sada keskmist ainetihedust. Galaktikad tekkisid galaktikaparvedest oluliselt varem, siis kui
universum oli tunduvalt tihedam, seega ületab nende keskmine tihedus
umbes 105 korda kogu aine keskmist tihedust (pärast paisumisest eraldumist ja nn virialiseerumist püsib objekti tihedus muutumatuna, erinevalt
taustauniversumi tihedusest).
Galaktikates ja galaktikaparvedes tekitab gravitatsiooni tasakaalustava
efektiivse rõhu peamiselt tumeaine kaootiline liikumine, mis sõltuvana
tumeaine mikrofüüsikast võib püsida muutumatuna väga kaua. Galaktikate barüonaine seevastu saab jahtuda, moodustada tihedaid
molekulaarpilvi, millest omakorda arenevad tähed ja täheparved. Tähtede
tüüpiline tihedus on lähedane vee tihedusega. Täheevolutsiooni lõppsaadused on aga juba oluliselt tihedamad. Näiteks tähed, mille algne mass
jääb alla ~8 Päikese massi lõpetavad oma elu valgete kääbustena:
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objektidena, mille mõõtmed sarnanevad Maaga, ent massid võivad küündida kuni 1,4 Päikese massini (tüüpiliselt jäädes siiski 0,6 Päikese massi
juurde). Kui tähe algne mass jääb vahemikku 8–25 Päikese massi, siis
lõpetab täht oma teekonna neutrontähena: objektina, mille raadius on
umbes 10 km ning mass 1–2 Päikese massi (tüüpiliselt ~1,4 Päikese massi).
Kui tähe algne mass ületab ~25 Päikese massi piiri, siis on mustaks auguks
kollapseerumine vältimatu.
Nagu jooniselt 3 näha, on neutrontäht musta augu piirile päris lähedal.
Päikese massiga objektile vastavast Schwarzschildi raadiusest, ~3 km,
lähtub, et neutrontähe (R ~ 10 km) muutmiseks mustaks auguks oleks
seda vaja kokku suruda veel umbes kolm korda. Päikese massiga objektide
korral on need tihedused hoomamatult suured. Ent suuremate mustade
aukude tekitamiseks vajaminevad tihedused on oluliselt väiksemad. Näiteks ~108 Päikese massi korral jääb vastav tihedus vee tiheduse kanti.
Joonise 3 vasakul serval on ära toodud mustade aukude tüüpiline klassifikatsioon: (i) tähe massiga mustad augud jäävad vahemikku ~(3–100)
Päikese massi, (ii) vahepealse massiga aukude all mõistetakse objekte
massidega 102–105 Päikese massi, (iii) mustad augud massidega üle
105 Päikese massi klassifitseeritakse ülimassiivseteks. Erinevalt vahepealse massiga mustadest aukudest on ülimassiivsed ja ka tähe massiga
mustad augud vaatlustest hästi teada. Väga võimalik, et looduses vahepealse massiga musti auke ei esinegi. Sel juhul ei saaks ülimassiivsed
mustad augud tekkida algsetest tähe massiga aukudest aine akretsiooni
tulemusena ning nende tekkeks tuleks leida mõni muu viis. Praegu toetataksegi kõige rohkem ülimassiivsete mustade aukude tekke mudelit,
nn otsese kollapsi mudelit, kus juba algne tekkinud auk on ~105 Päikese
massiga.
Väga oluline on märkida, et astrofüüsika ei võimalda Päikese massist
väiksemate mustade aukude teket. Selliste objektide teke on teadaolevalt
võimalik vaid väga varases universumis, olles seega fundamentaalfüüsika
kontekstis eriti tähtis.
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Gravitatsioonilained
Sarnaselt sellega, kuidas kiirendusega liikuvad laengud kiirgavad
elektromagnetlaineid, kiirgavad kiirendusega liikuvad massid gravitatsioonilaineid. Erinevalt elektromagnetlainetest, kus dominantne
kiirgus on nn dipoolkiirgus, algab gravitatsioonilainete korral kõik
kõrgemat järku nn kvadrupoolkiirgusest. (See kõik tuleneb aine impulsi
ja impulsimomendi jäävusest.) Seetõttu näiteks ei kiirga gravitatsioonilaineid ümber oma telje pöörlev telgsümmeetriline objekt, samuti ei kiirga
kiirenevalt paisuv või kokku tõmbuv sfäärilise sümmeetriaga objekt. Et
gravitatsioon on teistest vastastikmõjudest niivõrd palju nõrgem, suudavad
vaid astronoomilist mõõtu kompaktsed objektid potentsiaalselt mõõdetavat
signaali tekitada. Sarnaselt elektromagnetlainetega on ka gravitatsioonilainetel kaks polarisatsioonimoodi, kuigi nad on olemuselt elektromagnetlainetest oluliselt erinevad. Kui elektromagnetlained kujutavad endast
ruumis levivaid elektri- ja magnetvälja häiritusi, siis gravitatsioonilainete
korral on tegemist aegruumi enese häirituste levikuga. Ülalmainitud kahe
sõltumatu polarisatsioonioleku detailsemat olemust on kujutatud alloleval
joonisel. Seal on kujutatud z-telje suunas (risti joonisest välja) levivate
moodide h+ ja hx mõju algselt ringjoonel asuvatele testpunktidele ühe
võnkeperioodi jooksul.

Joonis 4. Gravitatsioonilained.

Senini on astrofüüsikaliste kompaktsete objektide ühinemisest (must
auk – must auk, must auk – neutrontäht või neutrontäht – neutrontäht)
tulenevaid gravitatsioonilaineid suudetud mõõta vaid ülitäpseid optilisi
interferomeetreid kasutades. Praegu on käigus kaks LIGO interferomeetrit
USA-s (LIGO Hanford ja LIGO Livingston, vastavalt Washingtoni ja Louisiana osariikides) õlapikkustega 4 km ning veidi väiksemad, 3 km suurused,
VIRGO ja KAGRA interferomeetrid Itaalias ja Jaapanis. Oluliselt väiksemat
600-meetrise õlapikkusega GEO600 interferomeetrit Saksamaal on rakendatud peamiselt uue tehnoloogia testimisel ja arendamisel. Lähima paari
67

Foto 1. LIGO Hanford.

aasta jooksul on ülal nimetatud
gravitatsioonilainete interferomeetritega liitumas ka LIGO-India
observatoorium (samuti 4 km
õlapikkusega). Mitu üksteisest eraldiseisvat vaatluspunkti
(ehk globaalse interferomeetrite
võrgustik) loob võimekuse gravitatsioonilainete allikaid täpsemalt
positsioneerida.

Kompaktsete objektide ühinemissignaali leidmiseks on tarvis ülimalt suurt
tundlikkust. Näiteks 2015. aasta 14. septembril detekteeritud esimene gravitatsioonilainete sündmus GW150914, mis oli ~36 ja ~31 Päikese massiga
mustade aukude ühinemine umbes 400 megaparseki kaugusel, indutseeris
vaid ~10 –22 suuruse suhtelise deformatsiooni. LIGO 4 km õla korral vastab
see 10 –21 × 4 km = 4 × 10 –17 cm suurusele absoluutsele deformatsioonile. See
on prootoni läbimõõdust enam kui 1000 korda väiksem! Selliste must
auk – must auk ühinemiste korral kiiratakse tüüpiliselt umbes 5% kogu
massist gravitatsioonilainete kujul, s.t GW150914 korral umbes kolm Päikese
või umbes miljon Maa massi. Vaatamata sellele, et ühinemisprotsessi viimase
mõne millisekundi jooksul gravitatsioonilainetena vabanev energia ületab
kogu universumi tähtede sama aja jooksul kiiratava energia mitu korda, on
tekitatud aegruumi deformatsioonid ikkagi üliväikesed. See fakt illustreerib
tõsiasja, et aegruum, ehkki dünaamiline, on olemuselt äärmiselt jäik. Aga
kui see kord juba „kõmisema“ on pandud, suudab kõmin peaaegu igasuguse
takistuseta läbida ülitihedaid aegruumi piirkondi, mida mingil muul moel
uurida ei saa.
Üks oluline erinevus võrreldes kosmiliste elektromagnetlainetega on, et
gravitatsioonilainete korral mõõdame laine amplituudi, mis kahaneb pöördvõrdeliselt allika kaugusega. Elektromagnetlainete korral mõõdame tavaliselt
aga lainete kantavat energiat, mis on võrdeline amplituudi ruuduga ning
seega kahaneb pöördvõrdeliselt kauguse ruuduga. Veidi sügavam põhjus
peitub selles, et kompaktsete objektide ühinemisel tekitatud gravitatsioonilained on olemuselt koherentsed (s.t neil on ruumiliselt ja ajaliselt korrastatud
struktuur), tüüpilised kosmilised elektromagnetlainete allikad kiirgavad aga
mittekoherentselt.
LIGO ja Virgo kollaboratsioonid on avaldanud veidi üle viiekümne kompaktse
objekti gravitatsioonilised ühinemissignaalid. Praegu lisandub neile (ja veel
avaldamata sündmustele) umbes üks uus sündmus nädalas.
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Millised mustad augud on ürgsed?
Musti auke võib päritolu järgi liigitada ürgseteks ja tähetekkelisteks. Kui viimased tekivad kustuvate tähtede gravitatsioonilise kollapsi tagajärjel, siis
esimesed pärinevad perioodist, kui universum oli ülinoor, vähem kui sekundi
vanune. Ürgsete mustade aukude idee pole uus. Selle pakkus välja Stephen
Hawking (1942–2018) aastal 1971. Siiski on mustad augud täielikult kirjeldatud
nende massi ja pöördeimpulsiga. Pole vahet, kas need moodustusid nähtavast
ainest või mõne eksootilise tumeaine osakestest. Kõik sama rasked ja sama
kiiresti pöörlevad mustad augud on identsed. Kuidas siis vahet teha, millised
mustad augud on ürgsed ja millised tähetekkelised?
Sellele küsimusele vastamiseks tuleb esmalt vaadelda ürgsete mustade aukude
tekkimist. Lühidalt, ürgsed mustad augud moodustuvad varajase universumi
ületiheduste gravitatsioonilise kokkukukkumise tulemusel. Uurime seda väidet
lähemalt. Nagu öeldud, siis mida kaugemale ajas tagasi liikuda, seda tihedam
ja kuumem oli maailmaruumi täitev aine. Samuti oli aine minevikus palju ühtlasemalt jaotunud. Küsimusele, miks oli aine jaotunud just nii, aitab vastata
kosmoloogilise inflatsiooni teooria, mille järgi paisus universum oma esimese
10 –32 elusekundi jooksul eksponentsiaalselt kiirenevalt. Kvantfüüsika ütleb, et
absoluutne paigalseis on võimatu. Nii pidi kvantefektide tõttu fluktueerima ka
tol perioodil maailmaruumi täitev mateeria. Need väikesed kvantfluktuatsioonid
võtsid ruumi paisumise tõttu astronoomilised mõõtmed ja panid aluse suuremastaabilistele kosmoloogilistele struktuuridele. Esmased tihedushäiritused
pidid suurtel pikkusskaaladel olema võrdlemisi väikesed. Seevastu väiksematel
skaaladel võisid tekkida piirkonnad, mis olid keskmisest tunduvalt tihedamad.
Just sellised piirkonnad võisid hiljem, kui paisumine oli piisavalt aeglustunud,
mustadeks aukudeks kokku kukkuda (Kannike jt, 2017). Isegi kui taolised suured
ületihedused on ruumis väga hõredalt jaotunud, võivad need tekitada piisavalt
ürgseid musti auke, et seletada kogu tumeainet.
Eespool kirjeldatud idee kõrval on ka teisi, kosmilisest inflatsioonist eraldiseisvaid teoreetilisi raamistikke, mis ennustavad suuri ebatasasusi varajase
universumi aine jaotuses ja võimaldavad seega ürgsete mustade aukude tekkimist. Seega pole teooria kuigi piirav: ürgsete mustade aukude mass võib
varieeruda üle 30 suurusjärgu – grammidest mitmekümne tuhande Päikese
massini. Selles teoreetilises vabaduses peitub esimene vihje esialgsele küsimusele: kuidas eristada tähetekkelisi musti auke ürgsetest? Nimelt puuduvad
astrofüüsikas protsessid, mis võimaldaksid tekitada musti auke, mis on kergemad
kui paar Päikest. Kõige veenvam eksperimentaalne tõestus ürgsete mustade
aukude olemasolule oleks ehk Päikesest kergemate mustade aukude avastamine.
Siiani nii kergeid musti auke nähtud pole.
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Mustadest aukudest koosnev tumeaine
Mustad augud ei kiirga. Kuidas siis saaksime neid näha, et kontrollida mustadest
aukudest koosneva tumeaine hüpoteesi? Tuleb välja, et selleks on mitu
võimalust.
Alustuseks, väide, et mustad augud ei kiirga, pole päris õige. Tõepoolest, klassikaline üldrelatiivsusteooria ei lase isegi valgusel mustast august pääseda. Aga
kui võtta arvesse kvantfüüsikat, siis selgub, et mustal augul on temperatuur,
mistõttu kiirgab see nagu tavaline must keha. Kusjuures kergemad mustad augud
on kuumemad ja kiirgavad intensiivsemalt. Seetõttu ei saa tumeaine koosneda
ürgsetest mustadest aukudest, mille mass jääb alla 10 –16 Päikese massi. Need
oleks tänaseks kogu oma massi ära kiiranud ehk aurustunud.
Mustade aukude raskusjõud painutab neist mööduvaid valguskiiri, põhjustades
sellega gravitatsiooniläätse efekti. Kui must auk peaks meie ja mõne kaugel
asuva tähe vahelt läbi lendama, paistaks see täht meile veidi heledamana. Kui
tumeaine koosneks ürgsetest mustadest aukudest, mis on raskemad kui 10 –11
Päikese massi, oleks taoliste moonutuste sagedus liiga suur.
Kuigi mustad augud ise ei kiirga, võib seda teha musta auku sisse langev kuum
aine. Kui selliseid musti auke oleks liiga palju, kuumutaks nende akreteeritav
aine üles maailmaruumi täitva gaasi. Raskemad mustad augud akreteerivad
efektiivsemalt. See efekt võimaldab vaatluste abil välistada rohkem kui saja
Päikese massiga ürgsetest mustadest aukudest koosneva tumeaine. Ürgsete
mustade aukude akretsiooni füüsika kuulub ka meie töörühma uurimisteemade
hulka (Hektor jt, 2018a, b; Hütsi jt, 2019.)
Teineteise ümber tiirlevad ja ühinevad mustad augud kiirgavad gravitatsioonilaineid. Kui kogu tumeaine koosneks mustadest aukudest massidega ~0,2–800
Päikese massi, siis näeksime liiga palju ühinemisi. Kuidas gravitatsioonilainete
abil ürgseid musti auke uurida, sellest räägime lähemalt järgmises alapunktis.
Usaldusväärsed piirangud puuduvad vaid massivahemikus 10 –16 –10 –11 Päikese
massi. Seega, kui tumeaine koosneks ürgsetest mustadest aukudest, siis oleksid
need umbes asteroidi massiga. Suuremate masside juures saavad need moodustada vaid väikese osa tumeainest.
Joonis 3 võtab kokku piirangud erineva massiga ürgsete mustade aukude hulgale.
Punktiirjoontega on tähistatud potentsiaalsed piirangud, mis pole veel realiseerunud. Seda eelkõige suurte teoreetiliste määramatuste tõttu. Piirangud on
esitatud idealiseeritud eeldusel, et kõik ürgsed mustad augud on sama massiga.
Ühe olulise panusena töötas meie töörühm välja meetodi, mis võimaldab hinnata
piiranguid suvaliste massijaotuste juhul (Carr jt, 2017).
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Joonis 5. Piirangud mustadest aukudest koosneva tumeaine hulgale.
Horisontaalteljel on antud mustade
aukude mass Päikese massi ühikutes
ja vertikaaltelg näitab ürgsete mustade aukude osatähtsust tumeaines.
Vertikaalsed mustad punktiirjooned tähistavad musti auke, mis
aurustuvad vastavalt sekundi ja universumi vanuse jooksul. Värvilised
piirkonnad on välistatud erinevate
vaatlustega.

Gravitatsioonilainetega musti auke jahtimas
LIGO ja Virgo interferomeetrid mõõdavad ülitäpselt kahe teineteise suhtes risti
asetseva vaakumtoru otstes paiknevate peeglite vahekaugust. Kui seda interferomeetrit läbib gravitatsioonilaine, siis muutub peeglitevaheline kaugus
perioodiliselt. Just sellist kauguse võnkumist nähti esimest korda 2015. aasta
14. septembril. Signaali profiili võrdlus üldrelativistlike mudelitega ütles, et selle
tekitas kahe umbes 30 Päikese massiga musta augu ühinemine üle miljardi aastat
tagasi. Mustade aukude suur mass tuli paljudele astrofüüsikutele üllatusena.
Kuigi nüüdseks on selge, kuidas nii rasked mustad augud tähtedest tekkida
võiksid, on nende mustade aukude päritolu küsimus endiselt lahtine.
Ürgsed mustad augud võivad tekitada gravitatsioonilained mitut moodi. Esiteks
võime näha ürgsete mustade aukude ühinemisi. Olemasolevad detektorid võimaldavad jälgida musti auke massiga umbes 1–500 Päikese massi. See vahemik
sõltub mustade aukude kaugusest. Lähemal asuvad ühinemised tekitavad tugevama signaali ja on seetõttu kergemini jälgitavad. Teiseks tekivad
gravitatsioonilained ka varajases universumis seoses ürgsete mustade aukude
moodustumisega. Taolised gravitatsioonilained täidavad kogu ruumi ja moodustavad gravitatsioonilaine-taustkiirguse. Vaatleme kumbagi võimalust eraldi.
Et vastata küsimusele, kas tuvastatud gravitatsioonilained pärinevad ürgsetelt
või tähetekkelistelt mustadelt aukudelt, tuleb uurida, kuidas tekivad mustade
aukude paarid. Nagu ürgsed mustad augudki, moodustuvad need varajases universumis. Vahetult pärast tekkimist liiguvad mustad augud teineteisest ruumi
paisumise tõttu eemale. Mustade aukude paarid saavad moodustuda alles siis,
kui ruumi paisumine muutub piisavalt aeglaseks, et lähestikku paiknevad mustad
augud teineteise gravitatsioonilist tõmmet tundma hakkaksid. Enamik varajases
universumis moodustunud paaridest põrkuvad teiste mustade aukudega. Vaid
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mõned üksikud jäävad järgneva 13 miljardi aasta jooksul segamatult teineteise
ümber tiirlema (Vaskonen, Veermäe, 2020; Raidal jt, 2019). Need mustade
aukude paarid kaotavad gravitatsioonilaineid kiirates energiat ja lähenevad
teineteisele aegamööda, kuni nad lõpuks ühinevad. Vaid viimased mustade
aukude paarid on jälgitavad gravitatsioonilainete detektoritega.
Paaride tekkimine ja nende edasine areng, sealhulgas põrked teiste mustade
aukudega, on keeruline mittelineaarne probleem, mille edasiarendamine oli
töörühma üks olulisi panuseid. Nüüdseks on artiklites (Vaskonen, Veermäe,
2020; Raidal jt, 2017, 2019) välja töötatud teoreetiline raamistik saanud ürgsete
mustade aukude paaride ühinemissageduse hindamise standardiks. Töö ühe
peamise tulemusena selgus, et kui tähe massiga ürgsed mustad augud moodustaksid kogu tumeaine, oleks LIGO-Virgo interferomeetrid näinud tunduvalt
rohkem ühinemisi. See seab tugevad piirangud ürgsete mustade aukude hulgale:
ürgsed mustad augud massiga 2–400 Päikese massi ei saa moodustada tumeainest rohkem kui 0,2% (Hütsi jt, 2021, vaata ka joonist 6).
Joonis 6. Gravitatsioonilainetest tulenevad piirangud ürgsete
mustade aukude hulgale (Hütsi jt,
2021). Horisontaalteljel on antud
mustade aukude mass Päikese massi
ühikutes ja vertikaaltelg näitab
ürgsete mustade aukude osatähtsust tumeaines. Mustade aukude
ühinemise sagedus välistab punases
piirkonnas kujutatud tumeaine hulga 95% usaldusnivool. Väike sinine
täpp annab ürgsete mustade aukude
massi ja osatähtsuse tumeaines
juhul, kui kõik LIGO-Virgo tuvastatud mustad augud oleksid ürgsed.
Punase pideva ja punase punktiirjoone vahele paiknevas piirkonnas
on juhud, kus osa nähtud gravitatsioonilainetest pärinesid ürgsete ja
ülejäänud tähetekkeliste mustade
aukude ühinemistest.

Uurides mustade aukude populatsiooni tervikuna, on võimalik teha täpsemaid
järeldusi nende päritolu kohta. Nimelt, kui isegi ainult 0,2% tumeainest koosneks
ürgsetest mustadest aukudest, võinuks LIGO-Virgo eksperiment näha just neid
musti auke. Selgus, et nähtud masside jaotus ei klapi hästi ürgsete mustade
aukude teoreetilise ennustusega, mistõttu on valdav osa ühinemistest tõenäoliselt
tähetekkelised. Lõplike järelduse tegemiseks on veel liiga vara. Selleks tuleb
rohkem andmeid koguda.
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Joonis 7. Ürgsed mustad augud võisid olla seemneks galaktikate ülimassiivsetele
mustadele aukudele (Vaskonen, Veermäe, 2021). Joonisel võrreldakse ürgsete mustade
aukude tekkimisega seotud gravitatsioonilainete spektri parameetreid NANOGrav
eksperimendi mõõtmistega. Horisontaalsed pidevad (punktiir)jooned kujutavad mõõdetud gravitatsioonilainete sagedust usaldusnivool 68% (95%). Värv tähistab ennustatavat ürgsete mustade aukude keskmist massi. Hallid punktiirjooned näitavad, kui
suure osa tumeainest ürgsed mustad augud moodustavad. Roheline piirkond vastab
juhtudele, milles ürgsed mustad augud võivad olla seemneks ülimassiivsetele mustadele aukudele.

Lõpetuseks põgusalt ka gravitatsioonilaine-taustkiirguse vaatlustest. Möödunud
aasta septembris teatas USA–Kanada eksperiment NANOGrav, et on avastanud
võimaliku gravitatsioonilainete signaali (NANOGRAV collaboration, 2020).
See eksperiment jälgib kaugetelt pulsaritelt pärinevaid ülitäpseid perioodilisi
raadiosignaale. Maad läbivad gravitatsioonilained võivad muuta maa kellade
kulgu, mistõttu saab neid tuvastada, otsides kõrvalekaldeid näiteks kosmiliste
pulsarite võnkeperioodis. Just sellist signaali NANOGrav mõõtiski.
Taoliste gravitatsioonilainete päritolu on teadmata. Neid võisid kiirata teineteise
ümber tiirlevad ülimassiivsed mustad augud. Alternatiivse selgitusena näitasime,
et see NANOGrav signaal võis olla seotud 104 Päikese massiga mustade aukude
tekkimisega olles „seemneks“ ülimassiivsetele mustadele aukudele galaktikate
keskmes (Vaskonen, Veermäe, 2021, vaata ka joonist 7).
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TEEL TULEVIKU ENERGIASALVESTITE POOLE

Sissejuhatuseks
Maailm on oma ülipillava fossiilsetel energiakandjatel baseeruva arenguga jõudnud tõsiste ökoloogiliste probleemide puntrasse ja lokaalsete elukeskkonna
katastroofideni (UN, 2015, 2019; EASAC, 2019; EC, 2020a, b). Maailmas on
piirkondi ja linnu, kus õhk on nii saastatud süsihappegaasi CO2, vingugaasi CO,
NOx „kokteiliga“ (lämmastikoksiidide segu: NO, NO2, N2O5), eri vääveloksiididega SOx (SO2 ja SO3), divesiniksulfiidiga (vanasti väävelvesinik) H 2S,
lenduvate, osaliselt reageerinud orgaaniliste kantserogeensete ühendite (volatile
organic compounds, VOC) ja nanoosakestega (NP2,5 ja NP10, s.t süsiniku,
kummi-, asfaldi- ning liivaosakeste segu, mille suurus on vastavalt 2,5 või 10
mikromeetrit), et ilma isoleeriva gaasimaskita on pikaajaline viibimine tuulevaiksetel tänavatel isegi eluohtlik (joonis 1).

Joonis 1. Kasvuhoonegaaside ja tervisele kahjulike heitmete emiteerimine Euroopas
on jaotunud väga ebaühtlaselt (EASAC, 2019).
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Hiina (Peking, Shanghai, Wuhan), Lombardia tasandiku Põhja-Itaalias, ElsassLotringi basseini, Suur-Londoni piirkonna ja Rotterdami sadama Euroopas ning
USA idaranniku linnastu (New York, Philadelphia, Newark) ja ka Suur-Järvistu
tööstuslinnade (Detroit, Chicago jt), aga ka näiteks Mexico City jne õhk on nii
saastunud, et selle pikaajaline sissehingamine kutsub esile infarkte, insulte,
südame äkkseiskumisi, allergianähte ning hingamisteede, kopsu- ja vereringehaigusi. Euroopa Liidu (EL) riikides sureb aastas ebakvaliteetse õhuga
piirkondades 680 700 inimest enneaegu ja neljal kuni kuuel miljonil põhjustab
saastunud õhk allergiat ning hingamisteede kroonilisi haigusi. Ainuüksi EL-i
riikides on otsene majanduslik kahju aastas 27 miljardit eurot ja kogukahju võib
ületada mitu triljonit (2,7 triljonit) eurot aastas (UN, 2015, 2019). Juba enne
COVID-19 kriisi puhkemist oli keelatud osa suurlinnade keskustes diiselkütusel,
bensiinil ja looduslikul gaasil töötavate sõiduvahendite kasutamine, et vältida
keskkonnaseisundi edasist halvenemist. Selle tulemusena on paljud auto- ja
bussitootjad (Volkswagen, Volvo, Renault) lubanud lõpetada sisepõlemismootoriga liikurvahendite tootmise (joonis 2).
Kuni COVID-19 kriisi alguseni oli mingigi kahtlus, et tiheasustuspiirkondade
NOx, COx, VOC ja nanoosakeste (nanoparticles, NP) saaste pole põhiliselt inimkonna genereeritud. NASA satelliidifotode võrdlemine Pekingi, Shanghai,
Wuhani ja teiste piirkondade NOx -, VOC- ja NP-sisalduse kohta näitas üheselt
(Pansini, Fornacca, 2021; Ali, Islam, 2020; Baldasano, 2020; Fattorini, Regoli,
2020; Bourdrel jt, 2021; Wikipedia, 2021), kust need ained tulevad. Kui pole
diislikütusel, bensiinil ja looduslikul ning biogaasil töötavaid sõidukeid ega
intensiivset elektritootmist fossiilkütustel töötavates soojusjõujaamades (osa
töötavad vähendatud koormusel ja osa on välja lülitatud), siis paraneb õhu kvaliteet oluliselt juba kolme kuu jooksul ja NOx, COx, VOC ja NP kontsentratsioon
tiheasumite õhus väheneb sadu ning kohati isegi tuhandeid kordi.

Joonis 2. Ülemaailmse energiatarbe jaotus aastal 2017 (UN, 2015, 2019; EC 2020a).
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Sama drastilist NOx ja VOC sisalduse vähenemist täheldati ka Madridi ja Barcelona õhus kroonviirusest põhjustatud liikumispiirangute perioodil (Baldasano,
2020; Fattorini, Regoli, 2020). COVID-19 leviku analüüs näitas, et esmase haiguspuhangu raskusaste ja haigestumiste arv 100 000 inimese kohta sõltus olulisel
määral just NOx ja VOC ning NP saastetasemest suurtes tiheasustusega piirkondades (Pansini, Fornacca, 2021; Ali, Islam, 2020; Baldasano, 2020; Fattorini,
Regoli, 2020; Bourdrel jt, 2021; Wikipedia, 2021; joonis 3).

Joonis 3. COVID-19 leviku esmase haiguspuhangu haigestumiste arvu sõltuvus NO2
ja ning NP2,5 ja NP10 saastetasemetest suurtes tiheasustus-piirkondades Itaalia näite
korral (Fattorini, Regoli, 2020).

Tartu ülikooli keemia instituut panustab keskkonna edasise saastumise
vähendamisesse
Üks 21. sajandi põletav probleem on rohelise ja saastevaba elektri tootmise,
transpordi, keemia- ja rasketööstuse ning küttemajanduse juurutamine. Seda
tuleb teha, võttes arvesse ringmajanduse põhimõtteid (UN, 2015, 2019; EASAC,
2019; EC, 2020a, b), mis võimaldaksid vähendada kasvuhoonegaaside (CO2 ja
selle ekvivalent) emissiooni maailmas ning seekaudu aeglustada kliima soojenemist ning vähendada kliimakatastroofe (UN, 2015, 2019; Baldasano, 2020;
ESA, 2020; Fattorini, Regoli, 2020; Hydrogen Europe Research, 2020; U.S.
Department of Energy, 2020; Bourdrel jt, 2021). Fossiilsete kütuste asendamine
vesinikuga või taaslaetavate akudega transpordis ja fossiilsete kütuste kasutamise
vähendamine termilistes protsessides tööstusettevõtetes (EASAC, 2019; EC,
2020a, b; Baldasano, 2020; Bourdrel jt, 2021; Wikipedia, 2021) võimaldab astuda
otsustavaid samme NOx, SOx, VOC ja NP keskkonda paiskumise vähendamiseks
ja õhu kvaliteedi parandamiseks tiheasustuspiirkondades (Baldasano, 2020;
Fattorini, Regoli, 2020).
Õhu saastumine mõnes tiheasustuspiirkonnas on muutunud väga suureks ohuks
ka kultuuriobjektidele (Baldasano, 2020; ESA, 2020; Fattorini, Regoli, 2020;
Hydrogen Europe Research, 2020; U.S. Department of Energy, 2020).
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Samuti on ülioluline loobuda fossiilkütuste ja ka biomassi põletamisest elektri
genereerimiseks (mis praegu annab kuni 55–60% saastest, joonis 2) ja võtta
kasutusele nn taastuvad energiaallikad, nagu päikesekiirgus, tuule-, hüdro- ja
pumphüdroenergia, merede tõusude/mõõnade ja ookeanide lainete energia (UN,
2015, 2019; EASAC, 2019; EC, 2020a, b). Kahjuks on aga tuule- ja päikeseenergia
väga ilmastiku-, kella- ning aastaajatundlikud ning nende osatähtsuse suurendamine muudab elektri tootmise ebastabiilseks.
Kui tuule ja päikeseelektri tootmine pole omavahel harmoneeritud, siis eeldab
elektrivõrkude stabiilsuse tagamine ülisuurte energiavoogude salvestamist. Vahel
on seda tarvis lühiajaliselt tootluse tipptunnil. Siis sobivad akud minutiteks kuni
päevadeks ja superkondensaatorid sekunditeks kuni tundideks. Mõnevõrra pikemateks ajavahemikeks ehk perioodiliselt (nädalateks) saab energiat salvestada
läbivooluakudes. Vee elektrolüüsil saadud vesiniku abil on see võimalik ka
sesoonselt (kuni aasta jagu) sarnaselt soojusenergiaga.
Päikeseenergia ei ole aastaringselt stabiilne ja ka öösel päike ei paista. Meie
laiuskraadil on päikeseenergiat tootvate seadmete aastaringne maksimaalne
tootlus 12–14% päikesevälja teoreetilisest tootlusest (UN, 2015, 2019; EASAC,
2019; EC, 2020a, b).Seetõttu on päikesepatareisid otstarbekas kombineerida
tuuleenergiaga. Rajatava meretuulepargi asukohast olenevalt võib tuulegeneraatorite tootlus olla üllatavalt stabiilne ja genereerida mõningates piirkondades
(Šotimaa, Iirimaa, Norra läänerannik, Taani jne) elektrit järjest isegi 80–85%
ulatuses aastas. Maismaa tuulepargid suudavad aastas genereerida tavaliselt
50% ringis parki installeeritud aastaringsest nimivõimsusest. Püsiva tuulega
kohtades, näiteks mõned USA osariigid: Texas, Nebraska, Põhja- ja LõunaDakota, Oregon (U.S. Department of Energy, 2020), ja võib-olla ka Patagoonia
poolkõrbes, isegi kuni 80% ajast.
Pikaaegsete ilmavaatluste alusel on selgunud, et äärmuslikud tuulevaiksed
perioodid talvel võivad meie kandis olla kuni kolme nädala pikkused. See hinnang näitab, milline oleks maksimaalne hädavajalik aeg, mille jaoks vajame
energia salvestust. Edasi saab hinnata sellele vastavat elektrienergia hulka, mida
on tuule- ja päikeseenergia kombineeritud lahenduse korral vaja salvestada.
Tuule- ja päikesevaesed perioodid Eesti ja Põhja-Euroopa piirkonnas kattuvad
osaliselt. Seega on energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamiseks vaja välja
arendada energia salvestamise kompleksid, mille elektrienergia mahutavus oleks
5–10% kogu aastas tarbitavast energiahulgast.
Mõneti leevendab seda vajadust osalemine suurtes energiavõrkudes. Kui tuuleja päikeseelektri võrgud oleksid rajatud väga ulatuslikule territooriumile (näiteks
kogu Põhja-Euroopa), siis oleks riikide vahel võimalik kompenseerida elektrienergia vajadust rajatavate modernsete alalisvooluvõrkude kaudu väga suures
ulatuses (Miks alalisvooluvõrgud? Sest elektri ülekandekaod on alalisvoolu80

võrgus 3–5 korda väiksemad kui vahelduvvooluvõrgus). Kui ilmavalgust näeks
ka nn Lõuna-Euroopa päikeseelektri tootmise kompleks, mis oleks integreeritud
Põhja-Euroopa ja ka Maroko (või muude Põhja-Aafrika riikide) alalisvooluvõrkudega, oleks salvestusvajadus elektri otseseks tarbimiseks oluliselt väiksem
kui üksikus väikese territooriumiga riigis eraldi.
Transpordisektor annab praegu kogu saastest kuni 25%. Töötlev- ja keemiatööstus lisavad sellele 19% ning põllumajandus 6–7% (UN, 2015, 2019; EASAC,
2019; EC, 2020a, b; Wikipedia, 2021). Kogu transpordi NOx, VOC ja NP saastest
jämedalt pool on tekkinud maismaatranspordis (53%), millele õhus ning merel
kasutavad liiklusvahendid kumbki lisavad 13%. Seetõttu on üks loogiline võimalus keskkonna saastamist vähendada võtta kasutusele täiselektrilised (akudel
või vesinikkütuseelementidel töötavad) bussid, veoautod, sõiduautod, laevad ja
praamid, lennukid jne. Enamikus arenenud maades on raudteed elektrifitseeritud,
seega vähendaks vesinikkütusega ja kütuseelementidega rongidele üleminek
Euroopas ja ka Eestis õhu saastumist suhteliselt vähe (alla 1–3%), kuid tooks
kaasa väga suured investeerimis- ja hoolduskulud (UN, 2015, 2019; Baldasano,
2020; Bourdrel jt, 2021; EASAC, 2019; EC, 2020a, b).
Elektri otsese salvestamise võimalused
Elektri otseseks salvestamiseks on välja töötatud erinevad lahendused, nagu
piikvoolusalvestid (nn superkondensaatorid), mittetaaslaetavad primaarakud ja
korduvalt laetavad sekundaarakud, aga ka nn läbivoolu redoksakud ja elektromagnetsalvestid (joonis 4).

Joonis 4. Elektrienergia otsese salvestamise võimalused.

Neist enam levinud on taaslaetavad akud ja superkondensaatorid. Omavahel
kombineerituna annavad need väga kõrge elektri taasgenereerimise kasuteguriga
komplekssüsteemi. Katsetatakse ja on rajatud ka eksperimentaalseid läbivooluredoksakusid. Neis on elektrokeemiliselt aktiivne aine vedelas olekus ja see
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pumbatakse pärast sünteesimist suurtesse reservuaaridesse mahutavusega
10–100 tonni. Praegu peetakse silmas põhiliselt vanaadiumil, raual ja kroomil
baseeruvaid redoksakusid. Nende halb omadus on vajadus kasutada väga korrosiivseid (s.t väga söövitavad happelised või aluselised lahused) ja keskkonda
saastavaid kroomi või vanaadiumi oksiididel (Cr6+/Cr3+, VO2+/VO2+, V3+/V2+ jne)
redokspaare. Samuti arendatakse naatriumil ja väävlil ning teistel metallidel ja
väävlil põhinevaid redoksakusid. Need töötavad sulaväävliga, seetõttu on need
väga tuleohtlikud ja põlengu korral raskesti kustutatavad. Arendatakse ka metallõhk-akusid, mis tegelikult on väga sarnased kütuseelementidega.
Samuti on võimalik elektrit salvestada energiarikaste keemiliste ainetena, nagu
vesinik, ammoniaak, metaan, metanool, etanool jne (UN, 2015, 2019; EC,
2020a, b). Salvestatud ühenditest rohelise elektri taastootmiseks tuleb kasutada
kütuseelemente, kus keemiliste sidemete lõhkumisel vabanev energia toodab
elektronide voo ja soojuskiirguse. Nende ainete põletamine ei ole pikaajaliselt
mõistlik, sest sellega kaasneb peaaegu vältimatult mitmesuguste toksiliste lämmastikuühendite teke. Kõige suurem kaaluline energiatihedus on vesinikul.
Kõrgeima kasuteguriga kütuseelement on tahkeoksiidne kütuseelement, kus
koos eraldunud soojusega on saadud keemilise energia muundamise kasuteguriks
80–85%.
Akude uuringud Tartu ülikoolis pole uudsed. Neid alustati Tartus 1807. aastal,
kui Tartu ülikooli esimene rektor Georg Friedrich von Parrot uuris Alessandro
Volta leiutatud tsink- ja vasksulfaadil põhinevate elementidega (Zn/ZnSO4(aq)|Cu/
CuSO4(aq)) nn Volta sambaga elektri genereerimist (Tohvri, 2019). Hilisem
Nobeli auhinna laureaat Wilhelm Ostwald analüüsis Tartu ülikoolis termodünaamika rakendamist erinevate füüsikalis-keemiliste protsesside
kirjeldamiseks. Ta näitas aastatel 1895–1897, et erinevalt kütuste otsesest põletamisest Carnot’ soojusmasinas on palju efektiivsem seda teha kütuseelemendis
(Ostwald, 1896). Sellest ajast alates on Tartu ülikoolis vahelduva intensiivsusega
tegeldud väga erinevate uudsete kõrgtehnoloogiliste elektroenergeetika seadmete
arendamisega, tuginedes fundamentaalsetele elektrokeemia ja materjaliteaduste
uuringutele.
Elektrienergia salvestamiseks on aga oluline kütuseelemendis toimuvale vastupidine protsess – elektrolüüs. Kütuseelemendid (nii madal- kui ka
kõrgtemperatuursed) ja elektrolüüserid koos võimaldavad luua jätkusuutlikud
vesinikuenergeetika komplekssüsteemid. Muidugi on vaja süsteemi lisada ka
odavad suure mahutavusega akupatareid (Whittingham, 2012; EC, 2020c). Energia vahesalvestusega kompleksid on Eesti ilmastikutingimustes majandusliku
efektiivsuse tagamiseks mitte ainult mõistlikud, vaid ka hädavajalikud. Meil
tuleb nimelt arvestada päikeseenergia voo pideva ja ulatusliku muutumisega.
Taolised süsteemid tagavad, et elektrolüüserid saavad teha oma tööd tuule-
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parkides 70–75% aja ulatuses või päikeseparkides 20–25% aja ulatuses. Akude
kombineerimine superkondensaatoritega võimaldab oluliselt suurendada kogutava päikeseelektri hulka ja kasutada seda akude laadimiseks (joonis 5).

Joonis 5. Kuuekümnekilovatine päikesepaneelides toodetud energia salvestamise ja
taaskasutamise kompleks Tartu ülikooli keemia instituudis.

Vahesalvestussüsteemideta oleks Eesti tuuleoludes tuuleparkides elektrolüüserite
maksimaalne tööaeg 45–50% aastast ja päikeseväljade korral ainult 12–14%
aastast. Ülejäänud ajal, kuigi tuul puhub või päike paistab, pole lihtsalt elektrit
kuhugi panna. Lahenduseks, mis võimaldab oluliselt pikendada elektrienergia
võrku tootmise aega, on suure energiamahutavusega akupatareid.
Maailmas on üliintensiivsel uurimisel kõrge hinnaga liitiumioonakud (Li-ioonakud). Liitium on aga väga kallis (3000–5000 eurot tonn) ja selle hind tõuseb
pidevalt. Lisaks liitiumile on Euroopa Liidus kuulutatud kõrgendatud tarneriskiga
strateegilisteks toormaterjalideks ka teised selliste akude komponendid koobalt
ning enamasti looduslikku päritolu kõrgesti orienteeritud grafiit. Nimelt on
liitiumi (Li) ja koobalti (Co) ühend LiCoO2 sellise aku positiivselt laetud elektroodiks ning eriomadustega grafiit negatiivseks elektroodiks) (Whittingham,
2012; EC, 2020c). Juba nende materjalide kättesaadavus piirab Li-ioonakude kasutamist suurte elektrienergia salvestuskomplekside ehitamiseks tuule- ja
päikeseparkide juurde (Whittingham, 2012; UN, 2015, 2019; EASAC, 2019; EC,
2020a, b, c; Pansini, Fornacca, 2021; Wikipedia, 2021). Seetõttu on riigi teaduspreemiaga auhinnatud tööde tsüklis kesksel kohal liitiumi võimalike alternatiivide
analüüs. Suunasime oma tähelepanu naatriumile (Na); täpsemalt naatriumioonakude (Na-ioonakude) väljaarendamisele, et vähendada vajadust liitiumi järele.
Aastal 1993 alustati Tartu ülikooli keemia instituudis eri poorsuse ja pinnakaredusega süsinikmaterjalide omaduste uurimist mittevesilahustes. Tahtsime
kasutada neid erinevates elektroanalüüsi ja muudes elektrokeemilistes seadmetes,
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nagu akud, kütuseelemendid ja gaaside adsorberid. Meie suureks üllatuseks
otsis samal ajal Tartu Tehnoloogiad OÜ endale superkondesaatorite edasiarendamiseks spetsialiste. Pidasime läbirääkimisi, kuid lepingu sõlmimiseni
Tartu ülikooliga ei jõutud. Alates 1997. aastast alustasid Tartu Tehnoloogiad OÜ-s osalise koormusega tööd ülikooli töötajad Alar Jänes ja Mati
Arulepp, hiljem Gunnar Nurk, Priit Möller, Jaan Leis jt. Enn Lusti rolliks
sai Tartu Tehnoloogiad OÜ teaduslik juhendamine pärast esialgse teadusliku
juhendaja A. Lundbladiga töölepingu lõpetamist.
Samal ajal jätkati süsinikmaterjalide uuringuid ka Tartu ülikooli füüsikalise
keemia õppetoolis. Seal pandi alus nii superkondensaatorite kui ka liitium- ja
naatriumioonakude esmastele teoreetilistele uuringutele (Lust jt, 1994, 2003,
2004; Jänes jt, 2004; Eikerling jt, 2005; Laheäär jt, 2012, 2014; Tallo jt, 2014;
Tooming jt, 2013, 2015; Härmas jt, 2017, 2020). Suurt tähelepanu pöörati just
mikro-mesopoorsest süsinikust elektroodide ja elektrolüütide mittevesilahuste
süsteemidele. Analüüsiti tervet plejaadi erinevaid keemilisi elemente, nagu
boor (B), fluor (F), kloor (Cl), kaalium (K), rubiidium (Rb), tseesium (Cs) sisaldavate orgaaniliste (s.t süsinikuahelaid sisaldavate) ja anorgaaniliste ühendite
(C2H5)4BF4, (C2H5)3CH3BF4, LiBF4, NaBF4, LiClO4, LiCl, NaClO4, KBF4, RbBF4,
Cs karboraan, CsClO4) keemilise koostise mõju laenguülekande ja adsorptsiooniprotsesside karakteristikutele poorsetel süsinikelektroodidel. Prooviti nii
propüleenkarbonaadi (PC), etüleenkarbonaadi (EC), atsetonitriili kui ka
γ-butürolaktooni, atsetooni, etüületanaadi jt orgaanilisi solvente ja nende segusid.
Positiivselt laetud elektroodidena kasutati laialdaselt levinud d- ja sp-metallide22
kompleksoksiide. Elektrolüütidena testiti odavaid ja keskkonnasäästlikke süsteeme, kaasa arvatud ülikontsentreeritud vesilahused (nn vee lisand soolas
süsteemid) (Laheäär jt, 2012, 2014; Tallo jt, 2014; Väli jt, 2017; Härmas jt, 2018).
Paralleelselt varieeriti ka mikro- ja mesopoorse süsiniku lähtematerjale. Algselt
kasutasime selleks binaarseid karbiide (TiC, α-SiC, β-SiC, VC, Mo2C, α-WC,
Al3C4, Fe3C4, Cr3C4, Cr3C7 jt) (Lust jt, 1994; 2003; 2004; Jänes jt, 2004; Eikerling jt, 2005; Laheäär jt, 2012, 2014; Tallo jt, 2014; Härmas jt, 2018; Väli jt,
2017a), hiljem ka ternaarseid karbiide (WTiC2, Ta4HfC6) (Tallo jt, 2014). Karbiidsed süsinikud (CDC, carbide derived carbon) on üliefektiivsed poorsed
22
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Keemilised elemendid paigutuvad perioodilisustabelis aatomnumbri kasvamise järjekorras
ja ühesuguste omadustega elemendid asuvad samas rühmas. Rühma number (A-rühmas)
näitab, mitu elektroni on välisel elektronkihil. Vastavalt sellele, milline alakiht (s, p, d, f)
täitub viimasena elektronidega, saab elemente jaotada s-, p-, d- ja f-elementideks. Vesinik, heelium ning kõik IA- ja IIA-rühma leelis- ja leelismuldmetallid on s-elemendid.
IIIA–VIIA-rühma elemendid (metallidest näiteks alumiinium, gallium, indium, tina,
tallium, plii, vismut), lisaks väärisgaasid (VIIIA rühm), v.a heelium, on p-elemendid.
Kõik B-rühma elemendid on metallid (kas d- või f-elemendid). Teistsuguste omadustega
on f-elemendid (lantanoidid ja aktinoidid) ja need paigutatakse enamasti perioodilisustabeli alla omaette ridadena.

materjalid. Lähteained (välja arvatud α-SiC) on aga kallid ning süntees keskkonnaohtlik. Seetõttu alustati 2013. aastal odavate glükoosi ja valge suhkru
kontsentraatidest ja alates 2018. aastast ka looduslikust orgaanilisest massist
(Eesti mudaturbast ja ligniinist) süsinike sünteesiga (Härmas jt, 2018; Väli jt,
2017a, b; Rauhala jt, 2018; Adamson jt, 2020).
Kogutud andmete analüüs näitas, et liitiumi, naatriumi, kaaliumi, rubiidiumi ja
tseesiumi soolad käituvad väga erinevalt (Lust jt, 1994, 2003, 2004; Jänes jt,
2004, Eikerling jt, 2005; Laheäär jt, 2012, 2014; Tallo jt, 2014; Tooming jt, 2013,
2015; Härmas jt, 2017, 2018, 2020; Väli jt, 2017a, b; Rauhala jt, 2018). Potentsiodünaamilised eksperimendid näitasid, et erineva poorsuse ja eripinna ning
grafitiseerituse astmega süsinikelektroodid võivad pakkuda olulist huvi akude
valmistamiseks (Laheäär jt, 2012, 2014; Tallo jt, 2014; Härmas jt, 2018;
joonis 6).

Joonis 6. Saavutatava võimsuse
sõltuvus eripinnast ja pooride
koguruumalast erinevate süsinikelektroodide korral.

Detailne süsinikmaterjalide analüüs näitas, et nii glükoosist, suhkrust kui ka
turbast sünteesitud ja seejärel spetsiaalselt osaliselt grafitiseeritud süsinik võib
olla üliatraktiivne Na-ioonakude elektroodi materjal (Tallo jt, 2014; Väli jt,
2017a, b; Härmas jt, 2018; Rauhala jt, 2018; Adamson jt, 2020). Na-ioonakude
väga suur eelis on lähtematerjalide ülilai kättesaadavus, odavus ja töötlemise
suhteline lihtsus. Sobiv naatrium saadakse sulatatud keedusoola (ehk naatriumkloriidi) NaCl elektrolüüsil. Keedusoola leidub igal pool soolases vees.
Na-ioonakude voolukollektoritena pole vaja kasutada kallist vaske. Selleks sobib
ka alumiinium, mis muudab Na-ioonakud kergemaks võrreldes vaskkollektoritega Li-ioonakudega.
Esmapilgul väga lihtne ülesanne – arendada välja suure mahutavusega Na-ioonakud – on osutunud aga kogu maailmale ülikõvaks pähkliks. Katsed võtta üle
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Li-ioonakude valmistamise tehnoloogia ja elektroodimaterjalid (looduslik grafiit
ja LiCoO2 analoog NaCoO2) pole andnud soovitud kõrge energiatihedusega
süsteeme (Whittingham, 2012; Tallo jt, 2014; Väli jt, 2017a, b; Härmas jt, 2018;
Rauhala jt, 2018; Adamson jt, 2020; EC 2020c). Fundamentaalne probleem on
selles, et naatriumi ioonid (raadius 0,102 nm) on oluliselt suuremad kui liitiumi
ioonid (0,074 nm). Seetõttu pole võimalik interkaleerida naatriumi ioone
grafiidikihtide vahele (kuigi need sinna ju tegelikult kristallograafilisest raadiusest lähtudes mahuksid). Liiitium moodustab süsteemis ideaalsel juhul LiC6
või realistlikumalt LiC7 ühendi, kuid tõenäoseim moodustuva süsiniku ja naatriumi
ühendi struktuur on NaC64 (Whittingham, 2012; Väli jt, 2017a, b; Rauhala jt,
2018). See tähendab, et interkaleeritud laengu hulk on naatriumi kasutamisel
kümme korda madalam kui liitiumi korral.
Seetõttu alustati Na-ioonakudele sobivate osaliselt grafitiseeritud nanosfääriliste
süsinikmaterjalide süstemaatilisi uuringuid. Kaasasime selleks kõige uuemaid,
seni veel lõplikult väljaarendamata unikaalseid operando (s.o töö käigus toimuv)
uurimismeetodeid, nagu kvartskristall-mikrokaalumise sageduse modulatsioon
(joonis 7) ja laia nurga all röntgenikiire hajumise meetodid. Nimetatud meetodite
abil saadud tulemusi võrreldi väikese nurga all neutronkiire ja röntgenikiire
hajumise meetodil (small angle neutron and X-ray scattering method) saadud
tulemustega. Leiti, et grafiidi pooride kuju (pilukujulised, sfäärid, pudelikujulised jne) mõjutab märgatavalt naatrium- ja liitiumioonakude energia- ja
võimsustihedusi (Tallo jt, 2014; Väli jt, 2017a, b; Härmas jt, 2018; Rauhala jt,
2018; Adamson jt, 2020). Samuti näidati, et nt pooride sisemine pind ja selle
suurus sõltub oluliselt materjali grafitiseerituse astmest.

Joonis 7. Erineva poorsusega elektroodi elektrolüüdilahusega kokkupuutuva pinna
mõju ostsilleeruvale kvartskristallile (Shpigel jt, 2016).

Uuringutes on õnnestunud selgitada välja laengu- ja massiülekande mehhanismid
ning limiteerivad staadiumid, põhjendada nii süsiniku meso/mikropoorsuse mõju
kui ka elektrolüütide anioonide olulist rolli Na-ioonakude energia- ja võimsustihedusele (Shpigel jt, 2016; Väli jt, 2017a, b; Rauhala jt, 2018; Härk jt, 2019a;
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Mathiesen jt, 2019; Adamson jt, 2020). Töötasime välja optimaalsed orgaaniliste
lahustite ehk solventide segud ja määrasime sobivad elektroodi eeltöötluse
potentsiaalid. Tahtsime saavutada, et Na-ioonaku negatiivsele elektroodile moodustunud tahke elektrolüüdi kiht (nn SEI, solid electrolyte interface) oleks
optimaalse elektrijuhtivusega, kuid välistaks elektrolüüdi edasise disproportsioneerumise, s.t SEI edasise paksenemise ja elektrijuhtivuse vähenemise
(joonis 8). Elektroodi valmistamiseks kasutatava polümeeri molaarmass, summaarne hulk ja makrojaotuse ebaühtlus elektroodis mõjutab oluliselt Na-ioonakude
energia- ja võimsustihedusi.

Joonis 8. Naatriumioonakudele sobivad
optimaalse elektrijuhtivusega orgaanilised
elektrolüüdid.

Naatriumioonakude fundamentaaluuringud
Aastatel 2016–2020 jätkati 2016. aastal ajakirjas Nature Materials ilmunud artiklis (Shpigel jt, 2016) kirjeldatud täiesti uudse in situ viskosioelektrokeemilise
meetodi arendamist. Selle meetodi tuumaks on operando kvartskristall-mikrokaalumise meetod erinevatel vahelduvvoolu häiritussagedustel. Tahtsime
detailideni aru saada, kuidas ja kui kiiresti toimub elektrolüütide lahusest ioonide
(k.a Na- ja Li-ioonid) adsorptsioon ja desorptsioon hierarhilise struktuuriga
mikro-mesopoorses süsinikus laias elektroodipotentsiaalide vahemikus. Tehnilises keeles: uurisime nende protsesside kineetikat.
In situ akustilise viskosioelastse sagedusspektroskoopia tulemusi kombineerisime
energia hajumise spektroskoopia (energy dissipation spectroscopy) (Shpigel jt,
2016; Härk jt, 2019a; Mathiesen jt, 2019) ja operando sünkrotronradiatsioonil
baseeruva väikese nurga all röntgenikiirte ja neutronite hajumise kombineeritud
meetodiga (combined small angle X-ray and neutron scattering method) (Härk jt,
2019b). Neist esimene võimaldab jälgida ioonide adsorptsiooni ja absorptsiooni
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elektroodi massi kasvu kaudu, mis kutsutakse esile elektroodi potentsiaali muutmisega. Sellega kaasneb nii ioonide kui ka solvendi struktuuri muutus (pindkihi
viskoossuse muutus) ning pindkihis oleva (adsorbeerunud või absorbeerunud)
elektroodiga seotud aine massi suurenemine. Muutes potentsiaali vastupidises
suunas, saab otseselt mõõta desorbeerunud aine hulka. Nõnda saab välja uurida,
kui kiiresti adsorptsioon ja desorptsioon käivad, aga ka saada infot selle kohta,
kas või millal need protsessid kujunevad mittepöörduvaiks. Kui üks neist jääb
domineerima, hakkab elektrood oma häid omadusi tasapisi minetama. Tehniliselt
öeldakse, et siis elektroodid vananevad või degradeeruvad.
Adsorptsiooni- ja desorptsiooniprotsesside iseloomustamiseks kasutati naatriumiühendite Na2SO4 ja NaPF6 elektrolüütide vesilahuseid. Neis toimuvate protsesside
omadusi võrreldi protsessidega, mis leidsid aset analoogilistes, kuid liitiumil
baseeruvate elektrolüütide Li2SO4 ja LiPF6 vesilahustes (Shpigel jt, 2016; Härk jt,
2019a, b; Mathiesen jt, 2019). Samuti tehti röntgenikiire täieliku hajumise mõõtmised Li- ja Na-ioonakude mittevesilahuse elektrolüüdiga täidetud ühikrakkudes.
Selgus, et Na-ioonakudes suureneb elektroodide ruumala laadimisel kuni 40%
võrra. See on kordades rohkem, kui Li-ioonakudes, kus maksimaalne ruumala
juurdekasv on kuni 10% (Härk jt, 2019a).
Nagu ülal mainitud, ei mahu naatriumiioonid korralikult siledate grafiidikihtide
vahele. Aga mitte miski ei sega ju neid kihte painutamast, nii et nende vahele
tekiks piisav ruum. Nii kasutati elektroodimaterjalidena glükoosi või suhkru
vesilahusest sünteesitud kaardunud grafiidilehtedega osaliselt grafitiseeritud
süsinikkandjaid ja NaFePO4/PVDF (polüvinülideendifluoriidi sideainega) komposiitelektroode (Whittingham, 2012; Lust jt, 1994, 2003, 2004; Jänes jt, 2004;
Eikerling jt, 2005; Laheäär jt, 2012, 2014; Tallo jt, 2014; Tooming jt, 2013, 2015;
Shpigel jt, 2016; Härmas jt, 2017, 2018, 2020; Väli jt, 2017a, b; Rauhala jt, 2018;
Härk jt, 2019a; Mathiesen jt, 2019; Adamson jt, 2020).
Glükoosist sünteesitud materjalidel tuginevate akude ühikrakud on väga suure
energiasalvestusmahutavusega, võrreldes binaarsetest või ternaarsetest karbiididest sünteesitud süsinikega. Samuti kasutati Eesti hästilagunenud turbast ja
flouroplasti (Tefloni) suspensioonist pressitud negatiivselt laetud Na-ioone adsorbeerivaid mikro-mesopoorseid elektroode (Adamson jt, 2020) ja metallilise
naatriumi õhukesekihilisest fooliumist valmistatud positiivselt laetud elektroode.
Osaliselt grafitiseeritud, kuid kumerdunud (poolkerakujulistest) grafiidikihtidest
moodustunud materjalid on suurepärased elektroodid. Nende mahutavus ulatub
üle 300 mAh/g, mis võrreldav Li-ioonakude grafiitelektroodide mahutavustega
(Whittingham, 2012; Härk jt, 2019a, b).
Positiivselt laetud komposiitelektroodide uuringud on ülimalt aktuaalsed, et
koostada ülisuure mahutavusega Na-ioonakusid, mis oleksid võimelised asendama oluliselt kallimaid Li-ioonakusid. Väljatöötatud metoodika on universaalne
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ja rakendatav ka superkondensaatorite, polümeermembraan-kütuseelementide
ning vesiniku absorbersalvestite materjalide ja ühikrakkude operando
uurimiseks.
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UUTE 2D- JA 3D-MITMIKPOOLJUHTIDE OPTILINE
SPEKTROSKOOPIA
Räägitakse, et teadlased on elukauged inimesed, kellele hirmsasti meeldib pilvedes hõljuda. Kindlasti kehtib see väide materjaliteaduses, sest enamasti käib
töö üsna kauge tuleviku rakenduste nimel. Tihtipeale me isegi ei aima, millist kasu
võiks tulevikus üks või teine „uus“ materjal inimkonnale tuua. Eriti põnevaks on
osutunud pooljuhtmaterjalid, sest just nendega seostatakse tänapäeva tormilist
tehnoloogilist arengut. Mis imeloomad siis need pooljuhid õigupoolest on?
Pooljuhtide saladuslik maailm
Kõige lihtsamalt võiks pooljuhtideks pidada materjale, mille elektriline takistus
väheneb, kui neid valgustada. Siin on vaid üks aga. Nimelt iga pooljuht „tunneb“
vaid kindla lainepikkusega valgust ja selle lainepikkuse määrab tema keelutsooni
laius. See kategooria käib elektronide kohta. Neil võib teatavasti olla eri kohtades
ja aegadel üsna erinev energia, mida mõõdetakse elektronvoltides (eV). Konkreetse materjali keelutsooniks nimetatakse sellist energia ehk elektronvoltide
vahemikku, mida elektronil selles materjalis olla ei saa. Metallidel pole sellist
tsooni olemas ja nendel materjalidel, mis elektrit ei juhi, on selle laius üldiselt
pikalt üle 3 eV. Pooljuhtidel on see kuskil vahepeal, tavaliselt 0,1 ja 3 eV vahel.
Võtame näiteks sellise pooljuhtmaterjali nagu tsinkoksiid ehk ZnO. Omal ajal
maalikunstis tuntud kui hiina valge või prantsuse valge. Praegu kasutatakse
alates plasti ja kummi tootmisest kuni laste mähkmete komponendini. Selle
keelutsooni laius on 3,37 eV. Lainepikkuste skaalas vastab sellele silmale nähtamatu ultraviolettkiirgus. Järelikult ZnO takistus väheneb ainult siis, kui seda
„valgustada“ just niisuguse ultraviolettkiirgusega. Kogu nähtav valgus läheb
sellest kenasti läbi ja mingit takistuse vähenemist valgustades me ei märka. Siit
tuleneb kohe ka üks võimalik ZnO rakendus, mida ka usinalt kasutatakse erinevate päikesepatareide juures. Nimelt laseb ZnO läbipaistvus päikesepatareile
vajaliku valguse takistamatult selle sisemusse, samal ajal on ZnO ise ka elektriliseks kontaktiks.
Kui jutt juba keelutsooni peale läks, siis tuleb mainida, et lisaks keelutsoonile
on pooljuhis ka valentstsoon ja juhtivustsoon. Kõik need tsoonid on tegelikult
elektronide energiatasemete kogumid. Väga madalatel temperatuuridel ning
pimeduses on kõik elektronid kogunenud ja lõksustatud kõige madalamal
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(energeetilises skaalas) paiknevasse valentstsooni. Temperatuuri tõustes või ka
valgustamise tagajärjel (sobiva lainepikkusega valgusega) võivad elektronid
ületada (tegelikult muidugi elektroni energia ületab, mitte elektron ise, aga nii
on kombeks öelda) keelutsooni (kus ideaalses pooljuhis on elektronil keelatud
viibida) ning sattuda juhtivustsooni. Need nn põgenenud elektronid on sedavõrd
vabad, et võivad elektrivälja olemasolul mööda pooljuhti liikuda ja seetõttu
pooljuhi takistus vähenebki.
Üldiselt on maailmas vähe midagi, mis oleks ideaalne. Ka pooljuhid pole reaalses
elus sugugi ideaalsed ning sisaldavad enamasti erinevaid defekte. Defekt on
näiteks see, kui pooljuhtmaterjali kristallvõres on mõni võresõlm tühjaks jäänud
või kui näiteks mõni aatom paikneb mitte talle ettenähtud kohas. Iga selline
defekt tekitab keelutsooni sisse mingi võimaliku energiataseme, mis saab elektronil olla (ehk elektrontaseme). Kui neid erinevaid defekte on palju, siis ka
defektitasemete hulk võib olla päris suur. Defektid on mõnikord ka kasulikud,
sest nende abil on võimalik reguleerida pooljuhi juhtivust ja juhtivuse tüüpi.
Targalt tegutsedes on võimalik saada nii elektronjuhtivusega (n-tüüpi) kui ka
aukjuhtivusega (p-tüüpi) pooljuhte. Teatavasti ka augud, sarnaselt elektronidega,
võivad laengut edasi kanda.
Enamasti tekitavad defektid siiski probleeme. Nimelt rakendustes, kus on vaja
võimalikult palju laengukandjaid kadudeta elektriliste kontaktideni viia, on
defektid otsekui magnetid, mis nopivad ühtsest laengukandjate voost neid osavalt
välja. Selle tulemusena jõuab kontaktini tunduvalt vähem laengukandjaid ja
pooljuhtseadise tööviljakus väheneb oluliselt. Kahjulike defektide vähendamine
on üks tähtsamaid tehnoloogilisi ülesandeid, mis kõiki materjaliteadlasi pidevalt
töös hoiab. Aga kuidas neid defekte näha? Kuidas teada saada, millised defektid
ja mismoodi hinnalisi laengukandjaid varastavad? Siin tulevadki mängu erinevad
optilise spektroskoopia harud, nagu näiteks fotoluminestsents (photoluminescence, PL), Raman-spektroskoopia, fotopeegelduse spektroskoopia ja teised.
Tõepoolest, optilised spektrid (ehk see, kuidas materjalid eri lainepikkusega
valgusele reageerivad või mismoodi koostisega valgust ise kiirgavad) on tihtipeale vägagi informatiivsed ja sisaldavad olulist infot nii defektide kui ka
üldisemalt pooljuhtmaterjalide omaduste kohta.
Pooljuhtmaterjalide optilise spektroskoopiaga on Tallinna tehnikaülikoolis tegeldud juba palju aastaid. Esialgu uuriti vaid nn II–VI-tüüpi pooljuhtmaterjalide
defektstruktuuri (tsink- ja kaadmiumsulfiid ZnS, CdS, kaadmiumi ning seleeni
ja telluuri ühendid CdSe, CdTe jt). Viimastel aastatel on uurimistemaatika oluliselt laienenud ja põhitähelepanu on koondunud erinevate mitmikpooljuhtühendite
optoelektroonsete omaduste uurimisele. Need mitmikühendid ehk rohkem kui
kahest keemilisest elemendist moodustunud või moodustatud ühendid on kahtlemata keerulisemad, kui seda on praegu pooljuht-elektroonikas põhiliselt
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kasutatav räni (keemiline sümbol Si). Sest kui räni kristallvõres pole peale Si
aatomite midagi muud, siis mitmikühendid sisaldavad kuni viie erineva keemilise
elemendi aatomeid.
Võib tekkida õigustatud küsimus, milleks üldse nii keerulisi materjale uurida,
kui meil on ju räni olemas. Siin peab meelde tuletama, et materjaliteadus elab
tulevikus ja uued uuritavad materjalid võivad aastate pärast osutuda mitmeski
mõttes paremaks kui seda on räni praegu. Ei saa salata, et suurte ränikristallide
kasvatamine pooljuhttööstuse tarbeks pole sugugi lihtne ülesanne ega ka odav
ja keskkonnasõbralik tegevus. Eriti aktuaalseks osutub räni asendamine tuleviku
päikesepaneelides, sest päikesepaneelid vajavad suurtes kogustes seda hinnalist
kristalli. Enamik Tallinna tehnikaülikoolis uuritavaid pooljuhtmaterjale ongi
just mõeldud tuleviku päikeseenergeetika jaoks. Kuidas aga üldse töötab üks
päikesepatarei?
Päikesekiirgus elektriks
Tegemist on keeruka pooljuhtelektroonilise seadeldisega, seega päris elementaarset seletust polegi ehk võimalik anda. Aga kindlasti peab päikesepatareis
olema päikesekiirgust neelav pooljuhtmaterjali kiht. Olgu see siis ränist, CdTe-st
või mõnest muust materjalist. Selles nn absorbeerkihis neeldunud päikesekiirgus
tekitab vabu elektrone (ja muidugi siis ka vabu auke). Vabad elektronid pooljuhtmaterjalis on ebatavaline nähtus. Kui neid kohe ära ei kasuta, siis need
kaovad sama kiirelt kui tekkisid. Eriti siis, kui nii vabad elektronid kui ka augud
koos ringi uitavad. Nad nimelt võivad kokku saades uuesti seotuks saada ja
seega kaduda. Seda protsessi nimetatakse rekombinatsiooniks. Seega esimene
ülesanne vabade laengukandjate kasutamiseks on kuidagi eraldada vabad elektronid vabadest aukudest, et nad omavahel kokku ei saaks ega rekombineeruks.
Elektronide ja aukude eraldamiseks tuleb kasutusele võtta teist tüüpi pooljuhtmaterjal, mis oleks absorbeermaterjali suhtes teistsuguse juhtivustüübiga. Kui
tavaliselt on absorbeermaterjal aukjuhtivusega ehk p-tüüpi pooljuht, siis laengukandjate eraldamiseks pannakse see materjal kontakti elektronjuhtivusega
(n-tüüpi) pooljuhiga. Sellisel kontaktil tekib omapärane tõmbejõud, mis püüab
vabu elektrone vedada n-tüüpi pooljuhti ning vabu auke p-tüüpi pooljuhi poole.
Tulemuseks ongi struktuur, kus n-tüüpi pooljuhipoolne osa laadub miinusmärgiga ning p-tüübipoolne osa plussiga, täpselt nagu patareis. Jääb üle vaid
ühendada erinevad päikesepatarei pooled juhtmetega vooluvõrku ning meil ongi
töötav päikesepatarei, mis annab alati voolu, kui päike paistab, ning tekib vabu
elektrone ja auke.
Reaalses päikeseelemendis, mida tavaliselt päikesepatareiks, on muidugi natuke
rohkem kihte. Kõige suurem probleem on näiteks kontakteerida päikesepatarei
pealmist pinda, sest päikesevalgus peab ju ometi päikesepatareisse sisenema.
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Seega on vaja läbipaistvat ja hästi juhtivat materjali. Nagu eelnevalt nägime,
sobib selleks ZnO, kuhu on juhtivuse suurendamiseks lisatud veel alumiiniumi.
Peale selle tuleb ka alumise kontakti peale mõelda. Viimasel ajal on levinud
süsteemid, kus pooljuhtpäikesepatarei alla asetatakse veel teine, soojust kasutav
ehk termiline patarei, milles ringlev vedelik soojeneb päikese infrapunase (ja
pooljuhtpäikesepatareis kasutamist mitte leidva) kiirguse mõjul. Järelikult
päikesepatarei alumine kontakt ei pruugi sugugi metalne olla. Päikesepatareid
(esialgu üsna väikeste mõõtmetega) ühendatakse omavahel paneeliks, mis seejärel
kaetakse ilmastikukindlate materjalidega ning võibki valmis paneeli juba katusele
upitada. Edasi on päikesepaneel peaaegu hooldusvaba. Ja seda pikka aega!
Üliõhukesed 2D-pooljuhid
Omaette uurimisteemaks võiks pidada üliõhukeste pooljuhtmaterjalide omaduste
väljaselgitamist. Grafeeni taasavastamisega aastal 2004 algasid ju kohe ka uuringud võimalike teiste üliõhukeste ehk sisuliselt kahemõõtmeliste (2D) materjalide
vallas. Nii hakkas see teadusharu erakordselt kiiresti arenema. Selgus, et nendel
2D-materjalidel on tõepoolest väga erilised omadused, mis võimaldaksid tulevikus ränitehnoloogia asendada 2D-materjalidega ja seda ka mikroskeemides.
Selle tõestuseks valmis aastal 2016 maailma väikseim transistor, kus värati
paksus oli vaid üks nanomeeter (nm) ning milles kasutati molübdeensulfiidi
MoS2 2D-kihti. Tegelikult koosnevad need 2D-pooljuhid kolmest aatomkihist.
Alumine ja ülemine kiht on väävli aatomid. Nende vahel paikneb molübdeeni
aatomite kiht. Sellise „võileiva“, mida nimetatakse ka monokihiks, kogupaksus
on vaid 0,6 nm.
Tuli välja, et üks tavaline, suhteliselt tagasihoidlike omadustega pooljuht, muutub
korraga üsnagi eriliseks, kui tema paksust vähendada monokihini. Ühtäkki
ilmub võimas eksitonkiirgus ja seda ka toatemperatuuril. Eksitonid on teatavasti
elektroni ja augu paarid, teatavad ilma elektrilaenguta struktuurid, nn kvaasiosakesed, mis võivad kristallvõres suhteliselt vabalt ringi liikuda. Kui need
suvatsevad rekombineeruda (teisisõnu, elektron ja auk saavad kokku), siis on
tulemuseks intensiivne ja suhteliselt kitsas (lainepikkuste vahemikus) kiirgusriba. Üldjuhul eksisteerivad „normaalsetes“ pooljuhtides eksitonid vaid väga
madalatel temperatuuridel. Jõud, mis elektroni ja auku nõnda paaris hoiab ja
neil kokku saada ei lase, on äärmiselt nõrk ning temperatuuri tõustes paarid
lihtsalt lagunevad. 2D-materjalides on aga kõik teisiti: eksitonid püsivad koos
ka väga kõrgetel temperatuuridel! Ja mitte ainult eksitonid. 2D-materjalides võib
kohata ka triione, mis on omapäraseks kolmikliiduks ühe elektroni ja kahe augu
või ka ühe augu ja kahe elektroni vahel. Harvad pole ka juhtumid, kui sünnib
nelikliit, kus paari moodustavad kaks eksitoni ja mida siis kutsutakse bieksitoniks. Ja seda kõike toatemperatuuril! Muidugi on 2D-materjalidel veel üllatavaid
omadusi, mida tavalistel „paksudel“ ehk ruumilistel (3D) pooljuhtidel pole.
Seetõttu on mõistetav ka huvi selliste materjalide vastu.
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Esimesed uuringud Tallinna tehnikaülikoolis molübdeeni ja seleeni ühendi
MoSe2 monokihtidega algasid juba 2015. aastal. Sel ajal polnud meil veel aparatuuri nende kasvatamiseks, aga koostöös Rice’i ülikooliga USA-st õnnestus
meil saada nende kasvatatud värskeid monokihte. Juba järgmisel aastal avaldasime koostöös Tartu ülikooli ja Aalto ülikooli teadlastega esimese artikli ajakirjas
Applied Physics Letters (Krustok jt, 2016). Näitasime, et monokihi alla tekivad
ajapikku umbes 7 nm kõrgused nanoosakesed, mis põhjustavad eksitonide
lokaliseerumist.
Sama temaatikat jätkasime ka wolframsulfiidi WS2 monokihtide uurimisel, kui
meiega liitus doktorant Reelika Kaupmees. Ka selle pooljuhi monokihi all olid
tekkinud samasugused nanoosakesed. Nendes kohtades oli WS2 monokiht veidi
deformeerunud ning sisemine pinge monokihis kasvas. Selline puhtalt mehaaniline pinge aga mõjutab otseselt eksitonide ja ka triionite rekombinatsioonil
tekkivate kiirgusribade asukohta: need mõlemad otsekui tõmmatakse just nendesse suurema pingega aladesse. Tulemuseks olid üsna keerulised kiirgusspektrid
madalatel temperatuuridel, kus nii eksitonid kui ka triionid võisid lokaliseeruda
erineva pingega aladesse. Lokaliseerunud eksitonide kiirgusribade kuju analüüs
erinevatel temperatuuridel toetas igati seda hüpoteesi. Vastav kiirgusmudel on
kujutatud joonisel 1. Ka selle uuringu juures kasutati Rice’i ülikoolis kasvatatud
monokihte. Suureks abiks olid ka Tartu ülikooli füüsikud. Artikkel ilmus aastal
2017 ajakirjas AIP Advances (Krustok jt, 2017).

Joonis 1. Lokaliseerunud eksitonide ja triionite kiirgusmudel WS2 monokihis temperatuuril T = 10 °K. Sügavamad „orud“ on tingitud monokihi alla tekkinud nanoosakeste
tekitatud pingest, madalamad aga üldisest
monokihi pinna karedusest, mis aja jooksul
veelgi suureneb.

Joonis 2. MoS2 monokihi normaliseeritud
toatemperatuursed fotoluminestsentsspektrid,
mõõdetuna erineva laseri võimsusega. Sisemises aknas on näidatud B-riba suurendatud
vahemikku koos erinevate ribade osatähtsusega. B0 (eksiton) ja B+ (triion) asukohad on
tähistatud katkendlike vertikaaljoontega.
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Selleks ajaks oli meil juba olemas CVD (ingl chemical vapor deposition ehk
keemiline sadestamine aurufaasist) aparatuur. Esimesed meie endi kasvatatud
MoS2 kiled valmisid aastal 2018. MoS2 monokihid on ehk kõige intensiivsemalt
uuritud seda laadi struktuurid üldse, kuid ometi on ka nendes veel mõningaid
avastamata asju. Teada on, et monokihtide valentstsoonid on spin-orbitaalse
vastasmõju tõttu lõhenenud. Seetõttu on tihti näha mitte ühte, vaid kahte eksitonriba (neid nimetatakse A- ja B-eksitonideks). Nende vahe MoS2 monokihis
on 148 meV. Joonis 2 kujutabki toatemperatuurset MoS2 monokihi fotoluminestsentsi spektrit. Võimalik on ka A- ja B-triionite eksisteerimine ning A-triionit
ongi väga paljudes töödes mõõdetud. Probleemiks on aga osutunud teoreetiliselt
ennustatud B-triioni kiirguse avastamine. Siin peab ütlema, et meil vedas. Nagu
öeldakse, pole halba ilma heata. Nimelt osutusid osa meie kasvatatud MoS2
monokihte väga defektirikasteks (see on muidugi halb), aga nende defektide
mõjul tekkis olukord, kus B-eksitoni kiirgusriba oli suhteliselt kõrge (ja see oli
hea). Varieerides ergastava laseri intensiivsust, õnnestus meil näidata B-triioni
olemasolu. Teooriast on teada, et triioni intensiivsus kasvab laseri intensiivsuse
suurendamisel tunduvalt kiiremini kui eksitoni oma. Seetõttu domineeris laseri
madalatel intensiivsustel spektrites B-eksiton, aga kõrgematel juba B-triion.
Selle töö tulemused avaldati ajakirjas Physica Status Solidi B (Kaupmees jt,
2019).
Ajaliselt viimased tööd on valminud Duisburg-Esseni ülikoolis Saksamaal kasvatatud kilede baasil. Nendes uuriti põhiliselt just defektidega seotud eksitonide
omadusi WS2 monokristallilistes kiledes. Defektid on teatavasti ka 3D-pooljuhtides võimelised siduma eksitone ning sellisel juhul kannavad eksitonide
kiirgusspektrid ka infot defektide eneste kohta. Eriti tugevalt avalduvad defektidega seotud eksitonid just madalatel temperatuuridel (< 30 °K). WS2 monokihis
leitud seotud eksitoni riba asümmeetriline kuju viitas mingite fluktuatsioonide
olemasolule. Need võisid olla keelutsooni laiuse fluktuatsioonid seoses erinevate
(mehaaniliste) pingetega monokihis või ka defektide omavahelise vastasmõjuga
seotud potentsiaalifluktuatsioonid. Defektid võivad olla nii monokihi sees kui
ka pinnale absorbeerunud võõraatomite põhjustatud, sest nagu näitasid katsed,
oli võimalik laserkuumutusega defektiga seotud kiirgusriba intensiivsust oluliselt
vähendada (Kaupmees jt, 2020a).
WS2 monokihtide keelutsooni laius on 2,0 eV, mis vastab nähtavale punakale
värvusele. Seetõttu on just WS2 monokiht huvipakkuv optoelektroonika sellistes
rakendustes, kus on tegemist nähtava valgusega. Väga paljud potentsiaalsed
rakendused nõuavad ka temperatuure, mis tunduvalt ületavad toatemperatuuri.
Seetõttu pakkuski huvi, mis juhtub WS2 monokihiga kõrgetel temperatuuridel.
Tegime kontrollitud kuumutamiskatsed inertses argooni keskkonnas, et selgitada
vastuolulisi tulemusi 2D WS2 kõrgtemperatuurse fotoluminestsentsi kohta. Leidsime, et erinevalt nii mõnestki varasemast avaldatud uuringust näitab
fotoluminestsentsi intensiivsus järjepidevat vähenemist toatemperatuurist kõr100

gematel temperatuuridel. Sellega kaasneb eksitoni kiirgusriba maksimumi
peaaegu lineaarne nihe väiksemate energiate poole ja ka riba laiuse peaaegu
lineaarne suurenemine, mis on tingitud vastasmõjust optiliste kvaasiosakeste
ehk foononitega. Pealegi, sobitades fotoluminestsentsi integraalse intensiivsuse
Arrheniuse23 tüüpi sõltuvusega, näitasime, et WS2 kolmnurkse ühekihilise kristalli kese hakkab pöördumatult lagunema temperatuuril 290 °C.

Joonis 3. Fotoluminestsentsi pildid WS2 monokihilisest kristallist enne (a) ja pärast (b)
kõrgtemperatuurset töötlust. On näha, et servades on kiht säilinud ja ka kiirgus on
alles.

Seevastu kristallide servade lähedal asuvad piirkonnad, mis toatemperatuuril
näitavad kõige intensiivsemat kiirgust, jäävad stabiilseks (joonis 3). Nendes
piirkondades taastatakse makroskoopiline fotoluminestsentsi signaal pärast
järgnevat toatemperatuurini jahutamist (Kaupmees jt, 2020b).
Kesteriidid kui tuleviku päikesepatareide lootus
Kesteriidid on keerukad vase, tsingi/raua, kaadmiumi, antimoni, seleeni ja väävli
ühendused, millest saab ehitada nii kristalle kui ka kilesid. Kesteriitide uuringud
algasid Tallinna tehnikaülikoolis juba aastal 2008. Esimene töö sel alal näitas,
et Cu2Zn1–xCd xSn(SeyS1–y)4-tüüpi ühendpooljuhid võiksid tulevikus olla vägagi
sobivad absorbeermaterjalid päikeseenergeetikas (Altosaar jt, 2008). Aastaks
2021 on aga kesteriitsetest materjalidest valmistatud päikesepatareide rekordefektiivsus vaid 12,6%. See on kahtlemata liiga väike ega vasta õigustatud
ootustele kuidagi.
23

Rootsi teadlase Svante Arrheniuse esitletud sõltuvus, kus reaktsioonikiiruse logaritm
ln(y) on esitatud sõltuvana temperatuuri T pöördväärtusest 1/T. Arrheniuse võrrand ütleb,
et ideaaljuhul on tulemuseks sirgjoon. Selle joone asendi ja tõusu kaudu saab kergesti
leida nii keemiliste kui ka füüsikaliste protsesside aktivatsioonienergia.
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Vägagi oluline on kõigi nende materjalide juures defektkoostise reguleerimine
ning eelkõige ka arusaam, millised defektid ja kuidas mõjutavad päikesepatareide
tööd. Tallinna tehnikaülikoolis on aastaid olnud arenduses nn monoteraline
päikesepatarei, mille nurgakiviks on pisikesed (läbimõõt alla 50 mikromeetri)
monokristallid. Põhiline kesteriitne ühend nendes päikesepatareides on olnud
Cu2ZnSnS4. Selles materjalis toimub omapärane faasiüleminek temperatuuril
ligikaudu 260 °C. Madalamatel temperatuuridel on tegemist nn korrastatud
kristallvõrega ja kõrgematel korrastamata võrega. Nende kahe oleku vahe on
üsna pisike ja on määratud eelkõige CuZn ja ZnCu defektide määraga kristallis.
Päris selget arusaama nende olekute mõjust päikesepatareide omadustele pole
siiani. Meil õnnestus koostöös Prantsuse füüsikutega näidata, et mittekiirguslik
rekombinatsioon korrastamata kristallides on vähemalt kaks korda võimsam
kui korrastatud struktuuris. Seega võiks arvata, et korrastatud struktuur peaks
töötama päikesepatareis paremini (Raadik jt, 2017b).
Üldiselt koosneb Cu2ZnSnS4 madalatemperatuurne fotoluminestsentsi spekter
ühest ebasümmeetrilisest ribast, mille kuju on määratud suurest defektide kontsentratsioonist tekitatud potentsiaali fluktuatsioonidega. Ometi leidub olukordi,
kus spektrites võib märgata ka mitut riba. Nii õnnestus meil koostöös MilanoBicocca ülikooli teadlastega kasvatada Cu2ZnSnS4 kristallid, kus avaldusid kaks
eraldi riba (Krustok jt, 2018), vaata ka joonist 4. Mõõtes nende ribade kuju
muutusi sõltuvalt temperatuurist ning ka ergastava laserkiirguse intensiivsusest,
sai selgeks, et tegemist on sügavast doonordefektist ja sügavast aktseptordefektist
koosneva paariga (DD-DA-paar).
Sügavaiks nimetatakse selliseid defekte, mille energiatasemed asetsevad pooljuhtmaterjali keelutsooni keskosa lähedal ja seega on nende kaugus ülalpool
asetsevast juhtivustsoonist ning allpool olevast valentstsoonist võrdlemisi suur.
DD-DA-mudeli kehtivus tõestati aastaid tagasi erinevates materjalides (Krustok jt, 2000a, b). Sellised sügavatest defektidest kompleksid võivad kiirata vaid
siis, kui defektidevaheline kaugus on imeväike. Nimelt ütleb kõrvalhüpe kvantmehhaanikasse, et laengukandjate lainefunktsioonid sügavatel tasemetel on
väga väikese raadiusega ja suurematel kaugustel need enam ei kattu. See aga
tähendab, et ka kiirguslikku rekombinatsiooni enam ei toimu. Et Cu2ZnSnS4
kristallis oli kaks kiirgusriba, siis DD-DA-mudeli kohaselt kuuluvad need paaridele, mille kaugus oli väikseim võimalik suurema energiaga kiirgusribal ning
järgmine võimalik minimaalne kaugus väiksema energiaga ribal.
Teame, mismoodi näeb välja Cu2ZnSnS4 kristallvõre ja millised on aatomite
vahelised kaugused sellises kristallis. Seega võib põhimõtteliselt välja arvutada,
millised on võimalikud kaugused defektide vahel ning millised on nendele kaugustele vastavad kiirgusribade asukohad. Need arvutused näitasid, et vähemalt
üks defekt paaris peab paiknema üldse mitte kristallvõre sõlmes, vaid võrevahelises tühimikus. Joonisel 5 ongi toodud lõplik mudel DD-DA-paaride
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kiirgusest Cu2ZnSnS4 kristallides. Kui CuZn aktseptordefekt on kesteriitides
üsna tavaline, siis võrevahelise doonordefekti Zni ja DD-DA paari CuZn-Zni
olemasolu pole varem laialdaselt arutatud. Alaindeks „i“ tähendab siin võrevahelist (interstitial) defekti. Aga meie uuring näitas, et võrevahelised defektid
võivad olla olulised tegijad laengukandjate rekombinatsioonis
kesteriit-päikesepatareides.

Joonis 4. (a) Cu2ZnSnS4 kiirgusribade
sõltuvus temperatuurist; (b) Arrheniuse
graafikud D1 ja D2 ribade jaoks.

Joonis 5. Kiirgusribade DD-DA-mudel
Cu2ZnSnS4 kristallis temperatuuril 10 °K

Viimastel aastatel on leitud, et tavapäraseid kesteriite modifitseerides on võimalik
saavutada oluliselt paremaid tulemusi päikesepatareide töös. Üks viis vähendada
ebasoovitavat rekombinatsiooni on asendada kesteriidis antimon (Sb) osaliselt
germaaniumiga (Ge) või tsink asendada hõbeda (Ag) või kaadmiumiga (Cd).
Selliste asendustega muudame nii defektkoostist, aga kindlasti ka keelutsooni
laiust. Suur osa meie tööst seisneski selliste modifitseeritud kesteriitide uurimises
(Pilvet jt, 2017; Grossberg jt, 2018; Oueslati jt, 2019, 2020; Krustok jt, 2019,
2020; Trifiletti jt, 2020).

Joonis 6. (a) polükristalse Cu2CdGeSe4
proovi temperatuurist sõltuvad kiirgus-spektrid, (b) piigi positsiooni Emax
ja keelutsooni laiuse sõltuvus temperatuurist ja (c) riba poollaiuse sõltuvus
temperatuurist.

Joonis 7. Cu2CdGeS4 mikrokristallide
kiirgusspektrid sõltuvalt laseri intensiivsusest (a) ja temperatuurist (b).
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Üks huvipakkuvamaid oli polükristalse Cu2CdGeSe4 ühendi uuring. Selle omamoodi testmaterjali eelis on erinevate kristallmodifikatsioonide ja seega ka
erinevate keelutsooni laiusetega alade olemasolu, kus kiirgusspektrid näitasid
selget laengukandjate lokaliseerumist madalama keelutsooniga kohtadesse (joonis 6). Samasugune võiks olukord olla ka nn tavalises kesteriidis, kus korrastamata
võrega alad on samuti omamoodi tõmbekeskuseks laengukandjatele. Kahjuks
on Cu2ZnSnS4 kristallides liiga palju defekte. Seetõttu pole otseselt võimalik
samalaadseid protsesse jälgida, aga kindlasti on need olemas ning suur osa
rekombinatsioonist käib just nende „tõmbekeskuste“ kaudu.
Uurisime ka kõrge kvaliteediga laia keelutsooniga Cu2CdGeS4 mikrokristallide
temperatuurist ja laseri võimsusest sõltuva fotoluminestsentsi olemust. Milleks
selliseid materjale võiks kasutada? Teatavasti on normaalses päikesepatareis
soovitatav keelutsooni laius umbes 1,3 eV ja see vastab infrapunasele spektripiirkonnale. Ometi on rakendusi, kus on vajalik ka laiem keelutsoon. Üks selline
rakendus on seotud vesiniku tootmisega elektrokeemilises päikesepatareis. Seetõttu pakuvad kindlasti huvi ka laiema keelutsooniga materjalid. Me tuvastasime
10 °K juures kolm kiirgusriba umbes 1,919 eV (# 1), 1,855 eV (# 2) ja 1,748 eV
(# 3) juures (joonis 7). Nende ribade omaduste sõltuvus temperatuurist ja laseri
võimsusest näitasid, et kiirgusribade omadusi saab seletada doonor-aktseptorpaari mudeliga. Kaks esimest riba tulenevad selles mudelis rekombinatsioonist
kaugete paaride vahel, mis kasutavad sama madalat aktseptordefekti VCu (vase
vakants ehk tema puudumine võresõlmest) ja erinevaid sügavaid doonordefekte.
Kolmas riba aga tuleneb DD-DA rekombinatsioonist, kus sügava aktseptordefekti
taseme sügavus on üle 157 meV. Kiirgusspektrite üksikasjalik analüüs näitas,
et Cu2CdGeS4 kristallides puudusid tavalistele kesteriitidele nii omased sügavad
potentsiaali- ning keelutsooni fluktuatsioonid. Seetõttu võiks loota, et see materjal võiks tõepoolest tulevikus fotogalvaanilisteks rakendusteks sobida.
Eraldi peaks esile tooma uuringuid, mis sündisid Northumbria ülikoolis (Ühendkuningriik) kasvatatud Cu2ZnSnSe4 kilede ja ka päikesepatareide baasil. Nende
uuringutega oli seotud väga suur rahvusvaheline meeskond. Lisaks Northumbria
ülikoolile kuulusid sinna teadlased nii Strathclyde’i ülikoolist (Ühendkuningriik),
Valgevene teaduste akadeemiast kui ka Venemaa Uurali riiklikust ülikoolist.
Avaldatud kuuest artiklist on kõige suuremat rahvusvahelist tähelepanu saanud
töö, kus uurisime erineva vase sisalduse mõju Cu2ZnSnSe4 defektstruktuurile
ja optilistele omadustele (Yakushev jt, 2017). Suutsime näidata, et suurenev
vasepuudus ja tsingirikkus nihutab kiirgusspektrites domineerivat riba 0,83 eV-lt
0,95 eV-le ja sellega kaasneb ka potentsiaalifluktuatsioonide keskmise sügavuse
langus (alates 39 kuni 24 meV). Madalamad potentsiaalifluktuatsioonid tähendavad laengukandjate paremat liikuvust ning ka rekombinatsiooni vähenemist.
Meie analüüs näitas, et vaadeldud kiirgusribad on seotud vabade elektronide
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rekombinatsiooniga aukudega, mis paiknevad domineerivate aktseptorite juures,
mida mõjutavad juhuslikult jaotatud potentsiaalifluktuatsioonid. Vase sisalduse
vähendamisega on märgata domineeriva aktseptordefekti muutust. Optilise
spektroskoopiaga leitud erinevate parameetrite muutused koos päikesepatareide
jõudluse paranemisega on kooskõlas CuZn-defektide populatsiooni vähenemisega,
VCu ja ZnCu-VCu kontsentratsiooni tõusuga ning Cu ja Zn aatomite korrastuse
suurenemisega. Lisaks ülalmärgitud tööle uurisime veel kiirgusribasid ka valmis
päikesepatareides, erinevalt kiiritatud materjalides, erinevaid termotöötlusi saanud materjalides jne.
Aastatega on maailmas kogutud tohutu hulk teavet kesteriitide optiliste ja elektriliste omaduste kohta. Seetõttu oli täiesti mõistetav, et tuli teha mingisugune
vahekokkuvõte. Aastal 2019 ilmuski mahukas artikkel, kuhu oma panuse andsid
ka teadlased USA-st ja Saksamaalt (Grossberg jt, 2019). See artikkel on osutunud
vägagi populaarseks ning aitab kahtlemata kaasa kesteriitidega seotud probleemide lahendamisele tulevikus.
On ka teisi materjale
Lisaks ülalkirjeldatud materjalidele käivad pidevalt otsingud ka muude ühendpooljuhtide seas, mis omadustelt võiksid võistelda kesteriitsete ühenditega
tuleviku päikesepatareides. Eriti populaarseks on viimasel ajal osutunud antimoni (Sb) ja tina (Sn) sisaldavad ühendid Sb2Se3, CuSbSe2 ja Cu2SnS3. Kõik need
materjalid näitavad küllaltki kitsaid äärekiirguse ribasid, mis on tõestuseks, et
neis ühendeis on oluliselt vähem kahjulikke omadefekte. Teoreetiliselt peaks
see kaasa aitama rekombinatsiooniliste kadude vähendamisele neil materjalidel
põhinevates optoelektroonsetes seadistes. Määrasime 2017. aastal esimestena
Cu2SnS3 keelutsooni laiuse sõltuvuse temperatuurist, mis üllatavalt suurenes
temperatuuri tõustes (Raadik jt, 2017a). Fotopeegelduse spektroskoopiat rakendades selgus ka selle materjali valentstsooni lõhenemise ulatus (joonis 8). Sellest
ühendist Jaapanis valmistatud esimesed päikesepatareid on näidanud 5,1-protsendilist kasutegurit.
Küllaltki uudne kolmikühend on ka CuSbSe2, mille rakendamine päikesepatareis
on seni andnud vaid kasuteguri 4,7%. Ometi näitavad kõik teoreetilised arvutused, et see ühend on äärmiselt perspektiivne. Kuigi CuSbSe2 elektrilised
omadused on põhjalikult läbi uuritud, ei olnud teada millised on selle kiirgusspektrid. Seetõttu uurisime üksikasjalikult kiirguslikku rekombinatsiooni
CuSbSe2 polükristalses materjalis sõltuvalt temperatuurist ja laseri võimsusest
(Penezko jt, 2019). Spektrites võis eristada tsoon-tsoon äärekiirgust ning sügava
aktseptordefektiga seotud üleminekut. Selle sügava aktseptordefekti energeetiline kaugus valentstsoonist oli 165 meV.
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Joonis 8. Cu2SnS3 (CTS) fotopeegelduse
spekter 10 °K juures. Monokliinilise
Cu2SnS3 võrele kuuluvad optilised üleminekud CTS, EA, EB ja EC ning EAC
on seotud kuubilise võrega.

Joonis 9. Sb2Se3 polükristallide kiirgusspektrite temperatuursõltuvus.

Uutest materjalidest on kõige kaugemale jõutud antimonseleniidi (Sb2Se3) rakendustes, kus päikesepatareide kasutegur on juba 9,2%. Ometi oli selleski materjalis
„tumedaid laike“ ka kõige olulisemate omaduste juures. Puudus näiteks kiirgusspektrite detailne uuring ja kirjanduses oli vaid ühes artiklis mainitud ühte laia
kiirgusriba. Seetõttu korraldasime seeria eksperimente Sb2Se3 kiirgusspektrite
mõõtmiseks. Kokku leidsime kolm riba (joonis 9), millest kaks olid seotud doonor-aktseptorpaaridega ning ühe riba juures mängis olulist rolli laengukandjate
rekombinatsioon kristallide piirpindade läheduses (Grossberg jt, 2020). Koostöös
Leedu teadlastega õnnestus hiljuti ka mõõta eksiton- ja ka bieksitonide kiirgust
Sb2Se3 kristallides ning seega kinnitada nii keelutsooni energia väärtust ja ka
valentstsooni lõhenemist selles materjalis (Krustok jt, 2021).
Nii kesteriitide kui ka teiste ühendpooljuhtide uuringud toimuvad kogu maailmas. Tulevik peab näitama, milline nendest materjalidest lõpuks uue põlvkonna
päikesepatareides rakendust leiab. Pessimistide jaoks oleks kasulik meenutada,
et tänapäeva rekordilise kasuteguriga kristalsest ränist valmistatud päikesepatareidel kulus praeguse taseme saavutamiseks peaaegu 40 aastat uuringuid.
Ka indiumit sisaldavate Cu(InGa)Se2 ja kaadmiumtelluuril CdTe põhinevate
päikesepatareide areng nüüdistasemele võttis peaaegu sama palju aega ja vaeva.
Iga materjali juures on oluline selle põhjalik uurimine materjaliteadlaste kaasabil.
Vaid piisavate teadmistega nii defektide kui ka baasomaduste kohta võib loota,
et päikesepatareide kasutegurid nende uute materjalide baasil hakkavad kiiremini
suurenema.
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Tänuavaldused
Teadust ei saa kunagi teha päris üksi. Kõigi eespool refereeritud uuringute taga
on suur hulk kolleege, kes suuremal või vähemal määral meid aitasid. Eriti
soovime esile tuua teaduspreemia aluseks olevate olulisemate artiklite meie
enda teadusrühma järgmisi kaasautoreid: Taavi Raadik, Mati Danilson, Reelika
Kaupmees, Peter Walke, Marit Kauk-Kuusik, Kristi Timmo, Maris Pilvet, Souhaib
Oueslati, Aleksei Penežko, Olga Volobujeva, Valdek Mikli, Arvo Mere. Täname
ka teisi artiklite kaasautoreid nii Eestist kui ka välismaalt. Meie kõige siiramad
tänusõnad teile!
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Ajal, kui kultuuritegevus on pidurdatud ja märts on teatrikuu, pidasime solidaarsusest näitekunstnikega vajalikuks esitada oma teadustöö ülevaate
kolmeosalise näidendina, millel on proloog ja epiloog.

Proloog: tema isanda lõhn
Selleks et järgnevate sündmuste loogikat paremini mõista, tuleb teha väike
ekskursioon lähiminevikku. Tartu ülikooli biomeedikumi õppe- ja teadushoone
valmimine 1999. aasta septembris oli mitmeski mõttes murranguline. See oli
esimene kord Maailmapanga ajaloos, kui selle panga laenu abil midagi konkreetset valmis tehti. Tartu ülikooli arstiteaduskonnas kujunenud uued olud avasid
senisest paremad teadustöö võimalused. Võimalik oli seada selliseid uurimisülesandeid, mida varem lihtsalt ei saanud teha. Transgeense tehnoloogia24
kompetentsus oli mõni aasta varem juba Alar Karise vahendusel Rotterdamist
Tartusse jõudnud. Tekkis võimalus transgeense tehnoloogia täiemahuliseks
24

Organismis molekulaarsete meetoditega geneetiliste muudatuste tekitamise
tehnoloogia – toim.
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rakendamiseks arstiteaduskonnas. Uus atraktiivne käsitlusviis tõmbas ligi noori
ja andekaid inimesi ning ka Mario Plaasi karjäär Tartu ülikoolis algas tegelikult
just siis.
Uued võimalused tingisid vajaduse bioloogiliselt asjakohasemate käsitlusviiside
rakendamiseks uurimistöös. Ärevuse neurobioloogilisi mehhanisme olime uurinud juba mõnda aega. Nüüd leidsime Sulev Kõksiga vajaduse kasutada kassilõhna
toimet närilistel ehk kiskjast tingitud ärevust saakloomadel. Valged laborirotid,
kes on loomulikust keskkonnast kaua eemal olnud, reageerivad kassilõhnale
intensiivse liigiomase ärevuskäitumisega. Meie mõte oli tuvastada katseloomade
ajus ärevuskäitumisega seotud muutusi geeniekspressioonis. Teatavasti on nii
inimeste kui ka loomade aju oimusagara sügavuses mandelkeha, mis on tihedalt
seotud meie emotsioonidega ning muu hulgas hirmu ja ärevusega. Seadsime
endale ülesande uurida roti mandelkehas25 geenide ekspressiooni muutusi vastusena katseloomade eksponeerimisele kassilõhnale. Selleks oli loommudelit
vaja käitumiskatses valideerida.
Esimene kass, kelle lõhnamolekulide mõju rottide käitumisele uurisime, oli
siiami kass, kes kuulus psühhiaatriaprofessor Veiko Vasarale. Riideese, millel
nimetatud kass oli maganud, põhjustas valgete laborirottide puuri asetamisel
paanikat. See väljendus suurenenud ärevuskäitumises, aga ka morfiini väikese
annuse ärevusvastase toime täielikus kadumises. Sellest katseuuringust saime
julgustust liikuda edasi geeniekspressiooni uuringute suunas. Geeniekspressiooni katses leidsime mandelkehas väga erinevate geenide ekspressiooni
muutusi. Edasiseks analüüsiks valisime välja wolframiini (Wfs1) ja limbilise
süsteemiga26 seotud membraanivalgu (ingl limbic system associated membrane
protein, LsAMP) geenid. Inimesel seostatakse Wfs1 geeni raske päriliku degeneratiivse haiguse Wolframi sündroomiga. Olulisemad haigust iseloomustavad
tunnused on varajases lapseeas algav suhkruhaigus, siis pimedaks jäämine ja
kuulmise kadumine ning lõpuks surm ajutüve neuronite hukkumise tagajärjel.
Teine geen LsAMP kuulub immunoglobuliini sarnaste valkude (IgLON) perekonda. Sellel on tähtis roll närvirakkude arengus, kontaktide moodustamisel
närvirakkude vahel, aga ka selleks vajalike närvijätkete tekkimisel. Ühesõnaga
LsAMP panustab olulisel määral ajustruktuuri ülesehitusse ja selle kaudu aju
normaalse funktsiooni tagamisse.
Lõpuks oligi käes aeg transgeensete hiireliinide loomiseks. Vastavate geenitehnoloogiliste manipulatsioonidega lülitati ühtedel hiirtel välja geen Wfs1 ja
25

26

Ajupiirkond, mis reguleerib koos hipokambiga emotsionaalseid väljendeid, eriti ärevuse
arengut – toim.
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teistel geen LsAMP. Selles uurimistöös oli väga oluline Sulev Kõksi ja tolleaegsete doktorantide Mario Plaasi, Mari-Anne Philipsi, Hendrik Luugi ja Jürgen
Innose panus. See oli murranguline algus ja sellest lähtuvalt on meie teadusgrupi
töö jõudnud kolme paralleelselt toimuva tegevuseni.
Esimene vaatus: L(s)AMP ehk kogu aju IgLONiseerimine
Teadustegevuse esimene osa, mida on viimasel ajal on vedanud Mari-Anne
Philips, on seotud LsAMP-i ja teiste IgLON-perekonna valkude uurimisega,
mis aitavad luua närvisüsteemis struktuuri, hoida rakkudevahelisi kontakte ja
panustavad aju arengusse. Teisest küljest on näidatud, et need valgud on seotud
ka kasvajaliste protsessidega organismis. IgLON-i perekonna viiest valgust
valisime edasistesse uuringutesse lisaks LsAMP-ile ka neurotrimiini ja neuronaalse kasvuregulaatori 1 (Negr1). Loomkatsed algasid aju-uuringutest, sest
IgLON-valkude korral on tegemist eelkõige ajus avalduvate molekulidega. Need
valgud on märkimisväärselt esindatud emotsioonidega seotud ajustruktuurides
(mandelkeha, hipokamp, stria terminalis’e sängituum ja naalduv tuum). Neid
valke kodeerivate geenide väljalülitamine avaldab emotsionaalse seisundi muutuse kaudu tugevat mõju katseloomade käitumisele.
Mõju ei piirdu pelgalt ajus toimuvaga. Nende geenide väljalülitamine toob kaasa
muutused ka süsteemses ainevahetuses. Loomkatsete abil oleme selgitanud
psüühiliste fenomenide avaldumise eripärasid ning näidanud, et aju ja keha ei
toimi teineteisest lahus. Sarnast käsitlust oleme järginud ka inimestel esinevate
vaimse tervise probleemide olemust uurides. Psüühikahäired võivad esmapilgul
näida üksnes ajuhaigustena, kuid neid tuleb ikkagi käsitleda kui kogu organismi
haigusi, sest loomade ja inimese organismi eksistents rajaneb kolmel India elevandil: närvisüsteem, endokriinsüsteem (ka sisesekretsioonisüsteem ehk
hormoonsüsteem) ja immuunsüsteem. Seda põhimõtet tuleb ajuhaiguste uurimisel ja sekkumiste kohaldamisel vägagi arvestada.
Viimaste aastate ülegenoomsed seoseuuringud on kinnitanud, et geen Negr1
kuulub nende paarikümne riskigeeni hulka, mis mõjutavad selliste psüühikahäirete nagu depressiooni, skisofreenia ja autismi kujunemise üldist soodumust.
Oma uuringute käigus oleme leidnud Negr1 ülesreguleeritust (ehk ebatavaliselt
tugevat ekspressiooni) skisofreeniahaigete postmortem (ehk lahkamisel) frontaalkoores ja lisaks oleme Negr1 geenipuudulikkusega hiirte ajus tuvastanud
skisofreeniale omaseid endofenotüüpe, nt ajuvatsakeste laienemist ja mitme
ajuosa, eriti hipokambi mahu vähenemist (Karis jt, 2018; Singh jt, 2018).
Veel on tähelepanuväärne, et Negr1 puudulikkusega hiirte hipokambis väheneb
parvalbumiini27 suhtes positiivsete lülineuronite arv (Singh jt, 2019). Nende
27

Teatav valk, mis on oluline kaltsiumi taseme regulatsioonis rakus – toim.
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lüli- ehk pidurdusneuronite funktsionaalne väljendus on aju gamma-aktiivsus,
mis omakorda seostub teadveloleku ja aktiivse infotöötlusvõimekusega. See
viitab, et Negr1 on vajalik erutavate ja pidurdavate neuronite suhte tasakaalustamiseks. Tänapäeval liigub mõtlemisviis üha enam selles suunas, et erinevad
psühhiaatrilised ja neurodegeneratiivsed haigused on seotud sellega, et tekib
sügav häire aju närvivõrgustiku erutus- ja pidurdusprotsesside tasakaalus. Kui
pidurdusneuronid ära kaovad, siis suundub ülekaal erutusprotsesside suunas,
mis häirib edukat kohanemist keskkonnas.
Veel on sama geenilookusega seotud asjaolu, et geen Negr1 paikneb kehakaalu
fenotüüpi28 määravas genoomses piirkonnas. Ainevahetuse fenotüübi uuringutele
on hoogu juurde andnud metaboloomilise teadussuuna jõuline areng, mis võimaldab kehavedelikest tuvastada metaboliite, nagu näiteks rasvhappeid,
aminohappeid ja biogeenseid amiine (Narvik jt, 2018). Meie loomkatsete metaboloomika29 suuna tulemuste alusel võivad Negr1 mõjud ainevahetusele olla
sõltumatud kehakaalu fenotüübist. Nii et kehakaal ei muutu, aga suureneb väga
oluliselt rasvade ladestumine organismis. Seega toimub Negr1 puudulikkuse
korral vähemalt kaks paralleelselt toimivat protsessi ehk pidurdusneuronite
hävinemine ajus ja maksa rasvumine. Need uuringud on väga olulised ja näitavad
selgeid seoseid meie kliinilise suuna uuringutega, et rasked psühhiaatrilised
haigused on seotud metaboolsete häiretega.
Teine vaatus: wolframiin – hunt, kellele ei meeldinud voonakeste vaikimine
Teadustöö teine prekliiniline osa on seotud wolframiiniga. See on transmembraanne30 glükoproteiin, mis paikneb endoplasmaatilises retiikulumis (ehk
tsütoplasmavõrgustikus) ja reguleerib rakusisest kaltsiumitaset, vähendab endoplasmaatilises retiikulumis stressi ja hoiab seega ära rakkude apoptoosi31.
Wolframiini geeni (Wfs1) muteerumine toob kaasa suhkruhaiguse ehk diabeedi
avaldumise ning põhjustab neurodegeneratiivseid- ja psüühikahäireid. Töörühma
pikaajaline töö on viinud Wfs1-puudulikkusega katseloomade (hiirte ja rottide)
kui Wolframi sündroomi uurimiseks loodud loommudelite välja töötamiseni
(Plaas jt, 2017).
Kõnealuseid katseloomi uurides on leitud, et neil on teist tüüpi diabeedi sarnane
seisund, vähenenud insuliini tase veres ja iseloomulik vähenenud käitumuslik
28

29

30
31
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kohanemisvõimekus stressoorse situatsiooniga. Leidsime koostöös professor
Vallo Volkega, et süstides Wfs1-puudulikele hiirtele glükagoonilaadse peptiid-1
(GLP-1) agonisti32 eksenatiidi, paranes oluliselt nende hiirte glükoosi ainevahetus
ja korrigeerus Wfs1 puudulikkusest tingitud häire insuliini väljutamises kõhunäärme beetarakkudest.
Mario Plaas juhib noorte teadlaste gruppi, kes on uurinud teise GLP-1 agonisti
liraglutiidi pikaajalist toimet Wfs1-puudulikkusega rottidel (Toots jt, 2018). Selgus, et selle ravimi manustamine lükkab tunduvalt edasi neid kõrvalekaldeid,
mis iseloomustavad Wolframi sündroomi ilminguid rottidel: diabeet, nägemisnärvi ja ajutüve atroofia (Seppa jt, 2019). Need tulemused viitavad sellele, et
GLP-1 agonist liraglutiid võib olla Wolframi sündroomi sümptomite leevendamise tõhus vahend. Esialgsed tulemused mujal maailmas haiguse all kannatavate
lastega on olnud lootustandvad. Peab märkima, et GLP-1 agonisti kasutamine
ei ravi Wolframi sündroomiga patsiente terveks, kuid tundub, et haigusprotsessi
süvenemist ravim takistab ja seega parandab haigete elukvaliteeti ning pikendab
eluiga. See on selge vihje, mis suunas võiks ravimiarendus ja kliiniline tegevus
toimuda ning meie töörühm on andnud selleks tugeva sisendi. Ilmselt oleks
GLP-1 agonistide toime tõhusaim siis, kui neid hakata rakendama juba haiguse
alguses, s.o 5–6-aastastel lastel.
Kolmas vaatus: kui proloogis oli laval kass, siis kolmandas vaatuses ilmutab ennast Louis Wain
Uurimingute kolmas osa käsitleb kliinilist suunda ehk psühhiaatriat ja kitsamalt
skisofreeniaspektri häiret. Biomeedikumis, meie naabruses asuvas biokeemia
osakonnas, on välja arendatud mitu metaboloomika, põletikumarkerite ja immunoloogiliste markerite uurimiseks vajalikku tehnoloogiat. Võtsime 2013. aastal
ühendust SA Tartu Ülikooli Kliinik psühhiaatriakliiniku tollase juhataja professor Veiko Vasaraga ja tegime koostöös professor Mihkel Zilmeriga esimese
uuringu kroonilises haigusstaadiumis olevate skisofreeniat põdevate patsientidega. Samal ajal oli Liina Haring asunud koguma teadusuuringu käigus
esmaspsühhoosiga patsientide andmeid, et selgusele jõuda, mis ikkagi ühe inimese haigeks teeb ja kuidas haigus ajas kulgeb.
Psühhootilise häire korral võivad ilmneda erinevad psühhopatoloogilised ilmingud: taju, mõtlemise, tunde- ja tahteelu häired, mis omakorda toovad kaasa
probleemse sotsiaalse toimimise. Kõige sagedasem kroonilise kuluga psühhootiline häire kuulub skisofreenispektrisse ja haigusega kaasneb bioloogilistel
põhjustel aju toimimise eripära. Meie varasemate teadustööde kontekstis püüdsime skisofreeniaspektri häiretega kaasnevat seisundit iseloomustada aju ja kogu
32
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keha toimimise eripära iseloomustades. Põhieesmärk oli esmaspsühhoosihaigete
(enamasti noorte) pikaajaline jälgimine. See on võimaldanud meil analüüsida
põletiku, metaboolsete ja oksüdatiivset stressi33 peegeldavate markerite ning
kasvufaktorite tasemeid patsientide vereproovides enne ja pärast kuus kuud ning
viis aastat kestnud antipsühhootilist ravi.
Tuvastasime, et esimest korda ägeda psühhootilise seisundi tõttu ravile pöördunud patsientide perifeerses veres ilmnes metaboolseid, kasvufaktorite ja
immuunmarkerite kõrvalekaldeid (Balõtšev jt, 2019). Teisisõnu, raske ajuhaiguse
avaldumist peegeldas ka kehaline reaktsioon ehk suurenenud, oksüdatiivse stressi
ja teatud kasvufaktorite ning põletikutase ja ainevahetuslike lõpp-produktide
ehk metaboliitide profiili muutus (Kriisa jt, 2017). Patsientidele manustatud
psühhoosivastane ravi korrigeeris nädalate jooksul patsientidel esinenud taju- ja
tunnetushäired. Kuus kuud kestnud ravil oli ajuhaigusele tõhus raviefekti, mida
saatis ka perifeersest verest mõõdetud põletikumarkerite ja kasvufaktorite väärtuste normaliseerumine tervete kontrollisikutega sarnasele tasemele.
Häirekellaks on aga see, et antipsühhootilise ravi foonil hakkab paljudel patsientidel arenema ainevahetuse häire. Kujuneb metaboolne sündroom ühes
kehakaalu tõusu, insuliini sekretsioonihäirete ja insuliinile tundetuse tekkimisega. Kõik see hakkab haiguse kulus väga palju otsustama. Jälginud patsiente
viie aasta jooksul, ilmnes, et varasem antipsühhootilise ravi positiivne mõju
madalatasemelise põletiku alandamisele oli kadunud ja ainevahetushäire metaboolse sündroomina oli veelgi süvenenud (Parksepp jt, 2020). Haigustunnused
olid ravi foonil enamasti kontrolli all, aga puudus haiguse varajases staadiumis
ilmnenud antipsühhootikumide positiivne mõju põletikuprotsessile. Kui vaatasime kroonilises staadiumis olevate haigete rühma, kelle haiguse kestus oli
keskmiselt 20 aastat, siis ilmnes, et ligi 40 protsenti neist olid diabeedieelses
seisundis või diabeeti haigestunud.
Mõned markerid jäid meile eriti silma seoses haiguse erinevate faaside iseloomustamisega. Aminohappe tauriini sisaldus seerumis on esmaspsühhoosiga
haigetel ravi alustamise eel tuntavalt suurenenud. Antipsühhootilise raviga võrdsustub selle aminohappe tase vaimselt tervete inimeste näitajaga. Paraku on haiguse
viiendaks aastaks tauriini taseme oluline tõus jällegi tagasi ehk tauriini väärtuse
tõus peegeldab siis juba selle haiguse krooniliseks muutumist (Parksepp jt, 2020).
Teine oluline molekul on epidermaalne kasvufaktor, mille sisaldus on samuti
esmaspsühhoosi korral suurenenud. See väheneb antipsühhootilise ravi käigus,
aga kui haigus muutub krooniliseks, siis on ülemäärane kasv jällegi tagasi. Need
33
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mõlemad endogeensed molekulid on väga olulised oksüdatiivse stressi kontrollis,
aga mõlemad interakteeruvad ka glutamaadi N-metüül-D-aspartaadi (NMDA)
retseptoritega. NMDA-süsteemi puudulikkust peetakse tänapäeval üheks
skisofreenia kui haiguse võtmeküsimuseks.
Epidermaalsel kasvufaktoril on mitu rolli. See on üks neid tegureid, mis paneb
neuronaalsed tüvirakud diferentseeruma. See on tähtis ka epidermise regeneratsioonis. Noortel pole naha taastumisega probleemi. Neil on veres epidermaalse
kasvufaktori tasemed madalad ja sellepärast tulebki esmaspsühhoosi korral selle
faktori tõus eriti hästi esile. Vanematel inimestel tekivad probleemid naha pindmise kihi taastumisega ja on vaja rohkem väljutada kasvufaktorit ning me
täheldamegi veres selle faktori väga olulist suurenemist. Räägitakse, et skisofreenia on haigus, mis peegeldab kiirenenud vananemist. Epidermaalse
kasvufaktori suurenemine vereseerumis psühhoosihaigetel võrreldes eakaaslastega ongi üks selline signaal, mis vihjab kiirenenud vananemisele.
Epiloog, et terves kehas oleks terve vaim
Meil on olnud plaan hakata sellesama metaboolse sündroomi tekkimise tõttu
uurima, millist toimet avaldavad psühhoosihaigete metaboolsele seisundile
GLP-1 agonistid, kui neid hakata koos antipsühhootilise raviga manustama.
Laiem idee on saada tervikvaade haigusele, sidudes alus-, siirde- ja kliinilised
uuringud. Kindel on vajadus uurida skisofreenia prodromaalperioodi – see on
periood, mis eelneb esmaspsühhoosile ja kus oleks ilmselt võimalik sekkuda.
Vaja on uusi käsitlusviise, et leida üles need noored inimesed, kellel on tegemist
suurenenud haigusriskiga. Neid uuringuid on maailmas juba tehtud, kus on
üritatud riskirühmi identifitseerida, aga siin on siiski veel väga palju
ebaselget.
Oleme alustanud kannabinoidsüsteemi ja trüptofaani metabolismi uurimist.
Trüptofaani metaboolsel rajal serotoniini ja kinureniini suunas tekivad mitmesugused molekulid. Kinureniini rajal moodustuvad vähemalt kolm molekuli,
mida peetakse tugevateks põletikumarkeriteks: kinureniin ise, kinureniinhape
ja kinoliinhape. Kinureniinhape on NMDA-retseptorite antagonist ja kinoliinhape on nende agonist. Neid on võimalik verest mõõta, mingil määral jõuavad
need verest ajju. Metaboolse sündroomi ja diabeedi juures on veel väga tähelepanuväärne, et NMDA-retseptorid paiknevad ka pankrease beetarakkudel.
NMDA-retseptorite ülearune stimulatsioon võib viia beetarakkude hukkumiseni.
Selles protsessis võivad osaleda ka kinureniinid – kinureniinhape kui NMDA
antagonist ja kinoliinhape kui agonist. See näitabki eespool nimetatud haiguste
komplekssust: – haigus hõlmab organismi tervikuna.
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Lugu kannabinoidsüsteemiga on veelgi laiem. Me räägime polüküllastamata
oomega-3- ja oomega-6-rasvhapetest. Arahhidoonhape on seotud kahe põhilise
endokannabinoidiga: anandamiidi ja 2-arahhidonoüülglütserooliga. Viimane,
2-arahhidonoüülglütserool on midagi sellist, mille väga olulist tõusu näeme
skisofreenia korral viiendaks aastaks. See on kindlasti seotud ülekaalulisuse ja
rasvumisega. Perifeersed kannabinoid-1 retseptorid on üks metaboolse sündroomi ja rasvumise kontrolli väga oluline sihtmärk.
Alusuuringud IgLON rakuadhesiooni ja wolframiini valkude suunas jätkuvad.
IgLON-valkude uurimise keskmes on endiselt Negr1, mida seostatakse erinevate
psühhiaatriliste haigustega ja millel on oluline võimekus siduda tervikuks
ajuhaigused ja ainevahetuslikud kõrvalekalded. Wolframiini valgul näib olevat
oluline tähendus COVID-19 patogeneesi lahtimõtestamise seiskohalt. COVID-19
on senisest olulisemalt tõstnud üleilmsete uuringute keskmesse reniini-angiotensiini-aldosterooni (RAAS) ja bradükiniini süsteemid.
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Geo- ja bioteaduste valdkonna aastapreemia
tööde tsükli „Mereelustik kliimamuutuste
tõmbetuultes“ eest
Jonne Kotta

Foto: Annika Haas

MEREELUSTIK MUUTUVAS MAAILMAS
Mulle on alati meeldinud looduses viibida. Paljud eestlased kirjeldavad end
metsarahvana, kuid mind on tegelikult alati tõmmanud rohkem mere poole. Eks
metsas ja rabas ole ka tore liikuda, kuid merel on sääski vähem. See on kindlasti
üks subjektiivne, aga siiski piisavalt oluline argument, miks minust sai
merebioloog.
Tegelikult olin merebioloogia köögipoolega tuttav juba varakult, sest mu isa on
merebioloog. Juba väiksena sain osa traalipüükidest, juhtisin laevu ja tutvusin
väga vahvate teadlastega. Üsna üllatavana tuli teadmine, et selline elustiil on
tegelikult amet, mida premeeritakse ka palgaga. Nõukogude ajal oli teadlase
palk küll väike, aga seda enam oli teadlaste seas neid, kelle jaoks teadus oli elu
suurim hobi. Nii on see ka minu jaoks. Usun, et mul on vedanud, sest saan
peamiselt tegeleda vaid meeldivate asjadega. Hiinlased on selle olukorra väga
elegantselt kokku võtnud: „Kui töö on sinu hobi, siis sa ei pea ühtegi päeva oma
elust tööl käima.“
Mere ja ookeani juures võlub mind selle tohutu avarus, vaade ja ka teadmatus
meresügavustes toimuvatest protsessidest. Me kujutame juba üsna hästi ette
maismaa ökosüsteeme ja mõistame kuidas asjad on neis seatud. Meri on enamikule vaid õhuke veepind. Ajal, kui ma laps olin, Eestis veel vee all ei käidud.
Need olid üksikud privilegeeritud inimesed, kes vee alla said ja nägid, mis seal
oli. See kõik tekitas suurt uudishimu. Paljudele tuleb kindlasti üllatusena, et
isegi tänapäeval teatakse merepõhjast vähem kui Kuu tagumisest poolest.
Merebioloogiks kaugetes maades
Ülikooliõpingud oli vaid võimalus ja vahend, et merebioloogi ametini jõuda.
Sellel ajal ei olnudki võimalik merebioloogiat Eestis õppida ja eriala omandamiseks pidi end välismaal täiendama. Õnneks sai Eesti vabaks ning äkitselt oli
maailm minu jaoks pärani lahti. Kõik need kauged maad ja metropolid, mis olid
nõukogude kodanikele ligipääsmatud, muutusid meie jaoks uueks reaalsuseks.
Kuidagi läks nii, et sain korraga stipendiumi nii Cambridge’i kui ka Sorbonne’i
ülikooli. Mäletan, kui raske oli teha seda valikut. Valikud ju määravad selle,
mis edasi juhtuma hakkab.
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Läksin merebioloogiat õppima Prantsusmaale. Sel ajal oli mul juhendajaid Prantsusmaalt, Soomest, Rootsist, Taanist, nii et sain väga laiapõhjalised teadmised
ja tutvusin suurte korüfeedega: [Jacques] Cousteau34 ja teistega. Neid eraldas
vähem edukatest teadlastest peale meeletu töövõime ka see, et nad oskasid läheneda probleemidele eelarvamustevabalt, nagu lapsed. Pärast õpinguid soovisin
kõiki neid teadmisi Eestis rakendada ja moodustada töörühma, mis suudaks
merebioloogiat uurida maailmatasemel. See võib küll pateetiliselt kõlada, aga
kodumaa on ikkagi parim koht elamiseks, siin on juured ja inimesed, kellest sa
hästi aru saad. Nüüdseks on ka Eesti merebioloogia n-ö kaardil ja inimesed
tulevad juba siia nõu saama.
Muutuv ökoloogia
Teadlasekarjääri alguses tekib tunne, et teame asjadest juba päris palju, aga siis
saab äkki selgeks, et tegelikult ikka ei tea. See tunne on päris meeldiv, sest aitab
küsida õigeid küsimusi ning võimaldab suhtuda väga kriitiliselt omaenese teadustöödesse ja seda täiesti stressivabalt. Kui vaatan tagasi mereteaduse arengule
viimasel viiel aastakümnetel, siis 1960–1970. aastatel keskenduti peamiselt
sellele, millised taimed ja loomad meie meredes elavad ja kaardistati nende
liikide levikut. Kaheksakümnendatel hakati aru saama, et meri on pidevas muutumises ja fookusesse tulid inimtekkelised protsessid. Üheksakümnendatel hakati
küsima, mida erinevad organismid ökosüsteemides teevad: kes keda sööb, kes
kellega elab, mis juhtub, kui üks tuleb juurde? Nendele küsimustele vastamiseks
ei piisanud enam proovide kogumisest, vaid pidi hakkama katseid tegema, et
välja selgitada põhjus-tagajärg seoseid. Uuel aastatuhandel hakati erinevaid
mudeleid terviklikuks ökosüsteemi mudeliks liitma. Viimasel aastakümnel
üritame vaadata tulevikku, et ennustada erinevate stsenaariumide tagajärgi
merekeskkonnale. Selles arengus on tehnoloogia areng olnud määrav, sest keeruliste mudelite jooksutamiseks on meil vaja läinud tohutut andmehulka, mida
saame näiteks satelliitide abil, ning väga suurt arvutusvõimsust, milleks on meil
superarvutid. Põnev on aga see, et paljud teoreetilised teadmised, mis on selliste
keerukate mudelite taga, olid olemas juba aastakümneid tagasi, kuid siis ei olnud
neil veel praktilist väärtust. Siis oli internet ja superraalid vaid ulmekirjanike
pärusmaa.
Traditsiooniliselt käib meil andmekogumine nii, et laseme põhjaammuti nööriga
mereseteteni ja tõmbame siis muda ning selles sisalduvad taimed ja loomad üles.
Kui merepõhi on kivine, siis tuleb sukeldujal alla minna ja merepõhjast proove
koguda. Läänemeres on vee läbipaistvus üsna kehv, seetõttu arvukam elustik
34
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teadlane, fotograaf, dokumentalist; eelkõige tuntud kui veealuse maailma uurija ja sealsete leidude populariseerija. Konstrueeris koos insener Émile Gagnaniga nüüdisaegse
akvalangi (Aqua-Lung) – toim.
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jääb ülemise 20 meetri sisse ja sukeldusmissügavused on suhteliselt väikesed.
Tänu sellele saab korraga vee all olla mitu tundi.
Sellised uuringud on väga väärtuslikud, sest annavad meile väga detailselt infot
merepõhja elustiku kohta: kes seal täpselt elab ning kui palju taimi ja loomi
erinevates elupaikades leidub. Aga see meetod ei anna meile vastust küsimusele,
kuidas elustik meremaastikul paikneb. Elustiku ruumilisi mustreid saab kindlaks
teha ka videovaatlustega, kuid sellise vaatluse abil ei suuda me eristada paljusid
liike. Selliste vaatluste probleem on nende suur maksumus ja ajakulu. Kogu
rannikumere põhjaelustiku seiramine sukeldumismeetodit kasutades on päris
ebarealistlik ülesanne.
Siin tuleb meile aga appi kaugseire, mille abil uurime valguse peegeldumist
merepõhjalt ja tõlgime selle peegeldumissignaali merepõhjakoosluste kaartideks.
Niisuguse meetodi abil, eriti kui kombineerime „traditsioonilist“ kaugseirevaatlust ruumilise modelleerimise meetoditega, saame juba katta suure ruumilise
lahutusega ulatuslikke merealasid, anda mereelustiku kohta päris detailset infot
ning vaadelda erinevate inimtekkeliste häiringute mõju merekeskkonnas. Ehkki
osa merekaardistamise meetodeid ei eelda enam merel käimist ja osa merebiolooge ainult laua taga istuvadki ega puutu välitöödega kokku, tundub mulle
küll, et vee all käimine on selles ametis siiski väga vajalik: teadmised ei jää liiga
teoreetiliseks ning see on inspireeriv ka.
Kuigi andmekogumise vahendid on teinud tohutu hüppe, ei oska me veel ikka
kindlalt öelda, kes meremudas täpselt elab. Tervikpildi saamiseks peame koostama matemaatilisi mudeleid (Barboza jt, 2019; Toming jt, 2020). Mudeldamine
on umbes nagu gondliga pilvises taevas lennates, kus meile paistaks kuskilt
killuke maad, mille põhjal teeme ennustusi nii selle maa kui ka rahva kohta.
Alles päris viimastel aastatel on seoses avameretuuleparkide ja merekaitsealade
loomiseks hakatud merepõhja hoopis uutel alustel väga põhjalikult kaardistama.
Me vaid arvame, et Läänemeri on põhjalikult läbi uuritud, kuid viimaste kaardistamiste käigus oleme leidnud liike, kes on siin kogu aeg elanud, aga kellest
me pole varem midagi teadnud.
Globaalsed muutused ja kohalikud väljakutsed
Globaalne kliimamuutus, reostus, loodusressursside mõtlematu kasutamine,
invasiivsete võõrliikide sissetung, intensiivistunud laevaliiklus on viinud mereökosüsteemid pöördumatute muutusteni (Kotta jt, 2017, 2018a, c; Heckwolf jt,
2021). Selleks et vastu võtta häid keskkonnamajandamise otsuseid, tuleb aru
saada, kuidas meie meri toimib tänapäevaste ja tuleviku keskkonnatingimuste
juures. Siit tulenevalt pole midagi praktilisemat heast teooriast, mis aitab meid
nende väljakutsetega toime tulla.
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Tänapäeval on väga raske leida piisavalt aega teoreetilisteks mõtisklusteks.
Teadlased peavad liialt mõtlema enese reklaamimisele ja tegelema valdkondadega, mis on ühiskonnale atraktiivsed ja mida poliitikud neilt ootavad. Ilmselt
on suurem osa teadlaskonnast aeg-ajalt mõelnud, kas ma nüüd olengi youtuber,
kelle põhiroll on mingit killukest oma igapäevastest tegemistest rahvale tweet’ida.
Ühe päevaga aga maailma ei loo ja suured teooriad ei sünni üleöö. Lühikese
valitsemistsükli tõttu on poliitikute ootused teadusele aga liiga suured. Tahetakse
kiirelt värvilist pilti, mis oleks samal ajal ka täiesti tõene. Aga teaduses ei ole
lõplikku tõde, on vaid tõenäosused, muidu oleks tegu ju religiooniga. Sellise tendentsi vastu aitab ausus ja metoodilisus. Tuleb selgelt välja öelda, mida me juba
teame, mida me ei tea ning mida me teaduse abil ei saa tõenäoliselt kunagi teada.
Teisest küljest on jälle kiire aeg ja raskused need, mis inspireerivad. Ka Mozarti
suured heliteosed ei sündinud tänu sellele, et tal tuli suur inspiratsioon peale,
vaid enamasti lihtsalt jäi tähtpäevani paar-kolm päeva. Kui asi enda jaoks huvitavaks mõelda, küll siis tulevad ka lahendused. Meie mereteadlaste edulugu
teaduses ongi seotud sellega, et saame üsna hästi aru, mis meredes toimub ja
suudame üsna väikestele andmehulkadele toetudes teha väga täpseid ennustusi.
Ei tohi kunagi ära unustada, et ambitsioonikaid teadustulemusi on võimalik
üllitada vaid siis, kui läheneme probleemidele eelarvamustevabalt ning lahendame teadusprobleeme kõrgetasemelises rahvusvahelises koostöös.
Sellest tulenevalt olengi viimasel neljal aastal uurinud kliimamuutuse avaldumist
maakera eri nurkades: Antarktikas, Arktikas, Austraalias, Aasias, Ameerikas
ja Euroopas. Töö keskmes on olnud peamiselt madalmeri ja seda asustav elustik.
Merede ökosüsteemid on üksteisega tihedalt läbi põimunud, seetõttu käsitlesin
paljudel juhtudel uuringutes ka kogu regionaalset kliimasüsteemi. Sellistel uuringutel on väga suur teaduslik ja praktiline väärtus. Eestis vaadeldavad muutused
pole ju lokaalsed, vaid nende põhjused peituvad valdavalt globaalsetes protsessides. Samal ajal on teadmised nendest globaalsetest protsessidest ikka veel üsna
lünklikud (Jänes jt, 2017; Jonsson jt, 2018). Meresügavused pole inimese loomulik
keskkond ja seal teaduse tegemine on seotud paljude väljakutsetega. See töö on
aga ülioluline, sest ookean katab suuremat osa Maa pinnast ning mõjutab meie
saatust. Mere ökosüsteemide süvauuringud eeldavad uurijatelt globaalset haaret
ja väga head rahvusvahelist koostööd.
Kliimamuutuse süda
Antarktika on kliimamuutust silmas pidades maailma süda, sest sel kontinendil
toimuvad protsessid määravad suures osas, mis mujal juhtuma hakkab. Viimastel
aastatel töötasin selle nimel, et saaksin Antarktikasse merd uurima. Mõni aasta
tagasi aitasin Tšiili kolleegil kirjutada üht suuremat Antarktika uurimise kümneaastast programmi. Tänutäheks pandi mind sinna projekti sisse. Kui projekt sai
rahastuse, sain kutse osaleda Tšiili valitsuse rahastatud Antarktika-ekspedit128

sioonil. Antarktikasse sõit oli üksjagu eriline kogemus. Antarktika uurimise
instituut (Instituto Antártico Chileno, INACH) oli broneerinud terve reisilennuki,
kus siis umbes 60 teadustöötajat ja abitöölist võisid nautida privaatset pardateenindust. Alguses lendasime täielikus pimeduses. Vahetult enne Antarktika
kontinenti pilved hajusid ning oli võimalik jälgida värvide ja varjude mängu, mis
tekkis päikese peegeldumisel jääpankadelt ja liustikelt. Ja siis tuli kiire laskumine.
Asfalti seal ei panda, seega oli tunne, nagu maanduks kartulipõllule. Vastupidiselt
kõigile ootustele paistis päike eredalt ja soojakraade oli 10–15. Ilm parem kui
jaanipäeval Eestis, midagi pole teha, tegemist ju kliimamuutuse epitsentriga.
Antarktikas ollakse praegu samas olukorras, kus mujal paarsada aastat tagasi:
suur osa kontinendi rannavete elustikust on endiselt kirjeldamata. Pole ka ime,
sest vaatlusi saab teha vaid üksikutes kohtades ja ainult suvekuudel. Sellest
limiteerivast tegurist üle saamiseks töötasingi välja kaugseirel põhineva kaardistamismetoodika, mis lubab nüüd üksikute vaatluste põhjal panna kokku kogu
Antarktika madalmere elustiku levikumustrid ja kirjeldada selle elustiku dünaamikat (Kotta jt, 2018b). Nii ongi nüüd võimalik esimest korda hinnata, kuidas
globaalne kliimamuutus mõjutab kogu Antarktika rannikumere ökosüsteemide
arengut.
Antarktika lumes elab palju mikrovetikaid, kelle elutegevust saab kohapeal
mõõteriistadega kaardistada. Selliste värviliste vetikalaikude hulk on aastatega
suurenenud. Tegemist on üliolulise orgaanilise aine allikaga Antarktika mereökosüsteemi jaoks. Liustikud ju sulavad ja see on (kliimasoojenemise tõttu)
aastakümnetega oluliselt intensiivistunud. Liustikud taganevad siin iga aastaga
umbes kümme meetrit. Liustikuseina lähedal tuleb olla ettevaatlik, et suurte
allapudenevate jäälahmakate alla ei jää. Samuti võib seal jälgida, kuidas võimsad
kosed kannavad liustikust alla mere suunas suurel hulgal sogast ja magedat vett.
See mage vesi paneb rannikumeres niitjad vetikad vohama. Veelgi enam: Antarktika külastuste hulk on plahvatuslikult suurenenud, seega võib just niisugustest
elupaikadest leida võõrliikidest niitjaid vetikaid, kes seda Antarktika liikide
jaoks erakorralist olukorda oskavad enese jaoks ära kasutada.
Mere lähedal liustikud sulavad, kuid kõrgemal, mitmesaja meetri kõrgusel suureneb lume ja jää hulk oluliselt. Selline olukord on võrdlemisi ebastabiilne.
Mingil hetkel näevad liustikud välja nagu Pisa torn ja ülalt pudenevad väga
suured jääkamakad võivad suvel merevett märkimisväärselt magestada. Vee
magestumine paneb pindmise veekihi õitsema ja vähenenud läbipaistvus ei
võimalda põhjas kasvavatel merevetikatel normaalselt areneda. Pool aastat on
Antarktikas pime, seega just valgel ajal suure osa valguse väljafiltreerimine võib
siinset mereökosüsteemi tundmatuseni muuta. Hävinud liigid ei saa kuskilt
mujalt siia tagasi tulla, sest suurem osa Antarktika liike on endeemsed35.
35

Varem ka: endeemik, liik või mõni muu takson, mis esineb üksnes teatud piiratud
alal – toim.
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Foto 1. Antarktika
merevesi on tohutult
läbipaistev ning siin on
võimalik teha selliseid
fotograafilisi imesid,
mida mujal teha ei saa.
Autori foto.

Foto 2. Antarktika merepõhja kooslused on väga
mitmekesised ja suurem
osa siinsetest liikidest on
endeemsed s.o leiduvad
vaid sellel kontinendil.
Autori foto.

Arusaamise vägi raalide abil
Globaalse kliimamuutuse otsene tagajärg on merevee soojenemine ja hapestumine (Pajusalu jt, 2019). Inimtegevuse tõttu atmosfääri tohutus kogustes paisatud
süsihappegaas ei mahu sinna ära36 ja see lahustub merevees. Nagu gaasi nimest
võib arvata, läheb merevesi sellest vaid hapumaks. Liigne soojenemine võib
tekitada olukorra, et pooluste lähedal elavatel liikidel kaob elupaik ja sellele
järgneb piirkondlik liikide massiline väljasuremine. Merevee hapestumine mõjutab peamiselt lubikestaga organisme, näiteks merekarpe, kes ei suuda
happelisemas vees piisavas koguses lubiainet kätte saada. Tänini pole tegelikult
lõpuni selge, mis maailmameres lähiajal toimuma hakkab.
36

See on väike kirjanduslik liialdus, mis aga protsessi sisu adekvaatselt esitab. Füüsika ütleb,
et kui mingi gaasi (sh süsihappegaasi) kontsentratsioon või osarõhk vee kohal suureneb,
suureneb ka selle gaasi osarõhk vees. Soojemas vees saab vastavalt Le Chatelier’ printsiibile
lahustuda vähem süsihappegaasi kui külmemas, seega võib ka nii minna, et soojenevast
ookeanist pihkub süsihappegaas tagasi atmosfääri ja võimendab kliimamuutust – toim.
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Selles teadmatuses pisutki orienteerumiseks, kasutasin uudseid masinõppealgoritme, et modelleerida Arktika olulisemate suurselgrootute levikut
tänapäevastes ja tuleviku kliima tingimustes. Tulemused olid üllatuslikud. Arktika elustik on prognoositud muutustele võrdlemisi vastupidav, kuid lubikestaga
organismide levilad hakkavad prognooside põhjal siiski kahanema. Sellistesse
mudelitesse tuleb siiski suhtuda ettevaatlikult, sest nende aluseks olevad teadmised on peamiselt korrelatiivset laadi. Ei ole ju teada, kas tänapäeval kirjeldatud
keskkonna ja liikide seosed jäävad samaks ka tuleviku kliima tingimustes
(Renaud jt, 2019).
Omad ja võõrad
Muutuva kliima kaasprodukt on võõrliikide massiline sisseränne mere ökosüsteemidesse. Võõrliigid käivitavad ennustamatuid protsesse, sest tekivad ju
täiesti uued toitumissuhted (Guy-Haim jt, 2018). Viimaste aastate agressiivsemateks Läänemere võõrliikideks on kujunemas ümarmudil ja rändkrabi
(Holmes jt, 2019; Liversage jt, 2019). Tegemist on kiskjatega, kelle sarnaseid
Läänemeres varem polnud. Praegu ongi mõlemad võõrliigid juba meie rannikumere ökosüsteeme ümber kujundamas. Tasub mainida, et sellised mõjud
avalduvad ka väljaspool võõrliikide otsest elupaika: võõrliik võib elada mere
põhjas, aga mõjud avalduvad mitukümmend kilomeetrit eemal veesambas
(Kotta jt, 2018c). Nii ümarmudil kui ka rändkrabi söövad põhja merekarpidest
kohati üsna puhtaks (Nurkse jt, 2018). Karbid tagavad aga vee filtreerimise kaudu
meie rannikumere isepuhastusvõime, seega on karpide hüppelise vähenemise
tõttu halvenemas merevee kvaliteet. Niisiis, vaid nende kahe liigi tõttu on tarvis
hea keskkonnaseisundi saavutamiseks oluliselt rohkem vett puhastada (Kotta jt,
2018c; Skov jt, 2020). Ümarmudil ise on aga üha populaarsem toidukala, mille
söömisega saab igaüks meist panustada Läänemere puhastamisse (Liversage jt,
2017).
Minu uuringud näitasid selgelt, et võõrliigid on meil suures plaanis ennustamatu
survetegur. Selle kohta võib küll statistikat teha, aga paraku on tegemist looduses
toimuva mastaapse ja juhitamatu õnnemänguga, mille reegleid inimkond veel
lõpuni ei mõista. Me ei tea kunagi, milline liik siia järgmisena satub ja mida
see kaasa toob. Varasemad kogemused on korduvalt näidanud, et teadmised liigi
bioloogiast päritolukohas ei pruugi tähendada, et ta hakkab sarnaselt käituma
uues elupaigas.
Ühiskond on harjunud, et teadlased oskavad vastata kõigile uutele väljakutsetele.
Globaalne kliimamuutus ja võõrliikide sissetulemine on aga paraku ökosüsteeme
sel määral muutvad protsessid, et puuduvad varasemad analoogiad, mille põhjal
otsuseid vastu võtta. Siit tekkis mul mõte, et tuleks ära kasutada tohutut eksperimentaaltööde varamut, mille abil saaksime läbi mängida ka sellised
stsenaariumid, mida looduses veel ei esine, ning siduda selline teadmine „klassikaliste“ ruumimudelitega. Innovaatiline põhjus-tagajärg seoseid käsitlev
131

modelleerimistehnika võimaldab meil nüüd ennustada hoopis usaldusväärsemalt
(mere)elustiku levikut ja dünaamikat uute võõrliikide sisenemisel ja/või tuleviku
kliima tingimustes (Kotta jt, 2019).
Analüüsidest otsusteni
Paljud inimesed arvavad siiamaani, et meri saab igasuguse saastaga hakkama.
Teised aga kinnitavad, et olukord on juba päris hull. Kõik oleneb tegelikult
vaatekohast, kas meri saab hakkama iseenda jaoks või meie jaoks. Kui inimesed
on senini maailma ookeanidest välja püüdnud suured kalad, siis nüüd on kord
väiksemate ja seejärel veel väiksemate käes. See toob kaasa ohu, et toiduahel
muutub täielikult ja tippkiskjaiks saavad meduusid, kes söövad ära peaaegu
kogu loomse hõljumi. Meri jääb üsna tühjaks ja seal ulbivad ringi mingid sültjad
elukad, kellest inimesele pole midagi kasu. Aga meri elab ju edasi.
Läänemeri on natuke teises olukorras, sest on väikese veemahuga ja väga noor,
vaid 10 000 aasta vanune. See tähendab, et päris oma liike siin peaaegu pole.
Kõik on kuskilt sisse tulnud ja kooslused on väga haprad, neid tasakaaluolekust
välja lükata on imelihtne. Siiski taluvad üksikud liigid peaaegu kõike inimtegevusega seotut, seega meri päris tühjaks ei jää. Suurema naftatankeri
katastroof Läänemeres tähendaks siiski vähemalt tuhandeaastast vaikust. Ohu
korral on alati keeruline öelda, kas see juhtub meie eluajal või 200 aasta pärast.
Risk on olemas ja juba riski hindamisest tuleks inimkonnal õppida ning vastavaid
samme astuda. Aga miljoni dollari küsimus on, kuidas kogu olemasolev teadmine
otsustajateni viia nii, et me ülemääraselt ei lihtsustaks olukorra kirjeldust.
Suur osa teadussaavutustest ei jõua tegelikult kunagi otsustajateni, sest teadus
on olemuselt väga spetsiifiline. Tihti ei mõista teadusringkondadesse mittekuuluvad inimesed teadusuudise väärtust või veelgi hullem, interpreteerivad
seda täiesti vääralt. Oleme seda näinud kõigi suuremate kriiside käigus, olgu
koroona- või kliimakriis. Tegemist on üha süveneva tendentsiga, seega on mul
juba aastaid kasvanud idee luua midagi Google’i tõlke taolist, mis võimaldaks
teadustulemused muuta kõigi jaoks arusaadavaks. Eriti suur vajadus on meil
otsustustugede järele, mis annaks poliitikutele ning miks mitte ka tavakodanikele
võimaluse teaduspõhiselt hinnata, mida üks või teine tegu enesega kaasa toob
(Sajeva jt, 2020). Inimesed peavad harjuma mõtteviisiga, kus iga olulise otsuse
taga ei ole kellegi emotsioon või ärihuvi, vaid kõrgetasemeline teaduslik analüüs,
mis kaasab keskkondlikke, sotsiaalseid ja majanduslikke dimensioone.
Näiteks Läänemere suuremaid keskkonnaväljakutseid on liigtoitelisus ehk eutrofeerumine. Aastakümneid on puudulike reoveepuhastite ning intensiivse
põllu- ja metsamajanduse tagajärjel merre jõudnud suurtes kogustes lämmastikku
ning fosforit. Mereelustik ei jõua inimtekkelisi toitained sellises mahus ära tarbida, kui neid juba on kogunenud ja üha lisandub. Tulemus on massiline
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vetikavohamine ning nende lagunemisel ulatuslikel aladel surnud tsoonide tekkimine, millest poolsuletud meri niisama ei vabane. Kuigi Läänemeremaad on
sõlminud merekeskkonna parandamise kokkuleppeid, pole senini saavutatud
positiivset muutust. Aga probleemile võib läheneda ka teiselt poolt. Nimelt need
samad mineraalsed toitained on väga väärtuslik loodusvara, mida tuleks ära
kasutada toidu tootmiseks. Lahenduste leidmiseks tuleb vaadata ökosüsteemi
enda poole ja küsida, milliseid puhastustehnoloogiaid kasutab loodus ise.
Lahendused merest enesest
Vees leiduva toitaine esimesed tarbijad on mikrovetikad, kes moodustavad toiduahela
alumise otsa. Kõigist järgnevatest toiduahela lülidest saavad toitaine kandjad.
Kui soovime toitaineid keskkonnast eemaldada, siis tuleb püüda neid organisme,
kellesse on ained toiduahelat pidi jõudnud. Eesmärk pole valimatult veeorganisme
inimtekkelise toitainekoormuse eemaldamiseks välja püüda. Näiteks ei tohiks
kalu rohkem välja püüda, kui neid juurde tuleb. Muidu saavad meie väärtuslikud
kalavarud lihtsalt otsa. Seetõttu olengi viimastel aastatel töötanud selle nimel, et
leida Läänemere jaoks uudseid vesiviljeluse lahendusi, mis ühelt poolt rikastavad
meie toidulauda uute maitsetega ning teiselt poolt võimaldab lahendada üht
Läänemere suurimat keskkonnaprobleemi (Kotta jt, 2020).
Läänemeres elab söödav rannakarp. Looduses on rannakarbid vee filtreerijad
ehk puhastajad. See tähendab, et toitudes filtreerivad nad veest taimset hõljumit,
mille paladeks on vees leiduv fosfor ja lämmastik. Karbikasvatus on Läänemeres
uus tegevusala, kuid meil on juba ette näidata arvestatavaid edulugusid Saaremaa
rannikul. Veel hiljuti arvati, et karbikasvatusel pole Läänemeres väljundit, sest
karbid ei kasva siin nii suureks kui kõrgema soolsusega ookeanivees. Karpe
saab meie meres aga tihedamalt kasvatada, sest toiduprobleemi siin ei teki. Neid
saab kasutada väetiste tootmises, kala-, looma- ja linnusöödaks ning eelnevalt
töödelduna ka inimtoiduks või farmaatsia- ja kosmeetikatööstuses. Kasumlikkus

Foto 3. Eesti oma merekarbifarm Tagalahes Saaremaal.
Autori foto.
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oleneb tootest: mida rohkem me tooret väärindame, seda suuremad on oodatud
tulud. Veelgi enam, mõõtsin karbikasvatuse puhastavat toimet merre rajatud
kalakasvanduste juures. Andmed kinnitavad, et selline süsteem toimib ning
võimaldab kalakasvandustes tekkiva fosfori- ja lämmastiku merekeskkonnast
eemaldada. Karbikasvatuse valdkond areneb kiiresti ja oleme praegu väga lähedal majanduslikult tasuvate karbifarmide rajamisele. Majandusliku tasuvuse
määrab toote hind, seetõttu on üks põnev tegevusvaldkond karbiliha väärindamine, millega me oma töörühmas ka aktiivselt tegeleme.
Teeme tarku otsuseid
Selleks et kõik põnevad teadusideed jõuaksid otsustajateni, lõin veebipõhise
otsustustoe PlanWise4Blue (http://www.sea.ee/planwise4blue). Tegemist on eelkõige mereressursside majandajatele ja poliitikutele mõeldud tööriistaga, mis
aitab vastu võtta jätkusuutlikke otsuseid keskkonna kohta. Varem mõjutasid
meresid vaid paar olulisemat inimtekkelist tegurit, eeskätt eutrofeerumine ja
ülepüük, kuid tänapäeval tuleb arvestada mitmekümne erineva mõjuga, mille
seas näiteks kliimamuutusest tekkivad keerukad tagasisidemehhanismid on
raskesti ennustatavad. Inimtegevus merel on aga sedavõrd kiiresti intensiivistumas ja mitmekesistumas, et niisugune tehniline abi on väga vajalik.
Veebirakendus PlanWise4Blue seob ülal kirjeldatud uudsed modelleerimisalgoritmid kokku varasema teadmisega, võttes arvesse meresüsteemide kogu
keerukust. Veebipõhine mudel hindab nii inimtegevuse kumulatiivset keskkonnamõju kui ka mereressursside kasutamisest saadavat majandusliku kasu.

Joonis 1. Veebirakendus inimtegevuse keskkonnamõju hindamiseks Läänemeres. Portaali kasutatakse Eesti mereruumi planeeringuprotsessis, et tagada planeerimisotsuste
maksimaalne jätkusuutlikkus.
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PlanWise4Blue on seega üks oluline alustala Eesti mereruumi planeeringuprotsessis, et tagada planeerimisotsuste maksimaalne jätkusuutlikkus. Selline algatus
on niisiis suurepärane näide, kuidas tippteadust on kohe võimalik kasutada ka
ühiskonna suurte keskkonnakaitseliste väljakutsete lahendamisel.
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Tervise, vaimse tervise ja heaolu käsitlusviisidest
Inimese tervis on tervik. Võib küll püüda eristada vaimset tervist ja füüsilist
tervist ning mõne käsitluse kohaselt ka sotsiaalset tervist (Huber jt, 2011), kuid
inimeses kui tervikus on need omavahel lahutamatult seotud. Maailma terviseorganisatsioon (World Health Organisation, WHO) on juba oma konstitutsioonis
defineerinud tervise kui „… täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundi, mitte lihtsalt haiguse või põduruse puudumise“ (WHO, 1946).
WHO algne tervise definitsioon on püsinud muutumatuna siiamaani, kuigi seda
on kritiseeritud liiga kõrge sisulise nõudlikkuse pärast („täielik heaolu seisund“),
mille tõttu see on valdava enamiku inimeste jaoks saavutamatu (Callahan, 1973).
Samuti seetõttu, et tervis on loomult palju dünaamilisem ja komplekssem nähtus
(Frenk, Gómez-Dantés, 2014). Mõned autorid ütlevad, et tervis on pigem kontiinum kui seisund (Keyes, 2002). Tänapäevased käsitlused peavad lausa
küsitavaks tervisekäsitlust heaolu seisundina, sest tervis tähendab pidevat kohanemisvõimet keskkonnateguritega (Huber jt, 2011). Tervist võib vaadata
patogeneetilisest37 või salutogeneetilisest38 vaatenurgast (Eriksson, Lindström,
2008). Ühel juhul on rõhk haigustel ja nende ravil, teisel juhul terve olemisel ja
tervise edendamisel. Tervisedenduse Ottawa harta39 (WHO, 1986) rõhutab, et
tervis on igapäevaelu ressurss ja mitte elamise eesmärk omaette. Tervis on
midagi positiivset, kus on rõhk sotsiaalsetel ja isiklikel ressurssidel, aga ka
füüsilisel võimekusel.
Vaimset tervist on WHO defineerinud kui heaoluseisundit, kus inimene realiseerib oma võimeid, saab hakkama igapäevaelu pingetega, suudab töötada
tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma panuse ühiskonna heaks
(WHO, 2001). Halb vaimne tervis aga tähendab vaimse tervise probleeme ja
37
38

39

Patogenees on õpetus haiguste kulgemise seaduspärasustest – toim.
Salutogenees ehk tervise areng on üksikisikute ja rahvastikurühmade terviseseisundi
jätkuva paranemise protsess; ka tervise loomise ja säilitamise teadus – toim.
Rahvusvahelisel tervisedenduse konverentsil Ottawas 21. novembril 1986 vastu võetud
tervistedendava tegevuse harta, mille siht oli saavutada programmi „Tervis kõigile aastaks
2000“ eesmärgid.
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nendega seotud pingeid, ängiga seotud tegutsemishäireid ja diagnoositavaid
vaimse tervise häireid, nagu skisofreenia40, mis on üks raskemaid, ning depressioon, mis on üks levinumaid vaimse tervise häireid. Vaimne tervis osutab seega
millelegi enamale kui pelgalt psüühika- ja käitumishäirete puudumisele.
Tervise ja eriti vaimse tervise defineerimine hõlmab paratamatult vajadust määratleda ka heaolu. Heaolu on positiivne ja püsiv seisund, mis võimaldab
indiviididel, gruppidel ja rahvastel edeneda ning õitseda (Huppert jt, 2004).
Dieneri (1984) käsitluse kohaselt võib heaolu määratleda kolmel erineval viisil.
Esiteks, normatiivselt, välistele kriteeriumidele tuginedes ehk ühiskonna soovitud ja üldiselt heakskiidetud seisund. Teiseks, kognitiivselt ehk inimese enda
positiivse hinnangu põhjal oma elule, enesehinnanguline eluga rahulolu alusel.
Kolmandaks, afektiivselt ehk inimese enda tunnete põhjal, rõhutades meeldivate
tunnete domineerimist negatiivsete üle. Kaks viimati nimetatut moodustavad
subjektiivse heaolu. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (Organisation
for Economic Co-operation and Development, OECD) esitab regulaarselt raporteid heaolu mõõtmise tulemustega, tunnistades samas, et heaolu defineerimine
on küllaltki suur väljakutse, sest see vajab inimese elu väga paljude eri tahkude
arvesse võtmist ja nende suhtelise olulisuse mõistmist.
Nussbaum (2013) väidab et riigi sisemajanduse kogutoodang (SKT) ei pruugi
ilmtingimata peegeldada inimeste heaolu taset selles riigis. Tema käsitluse kohaselt peaks selle asemel, et võtta arvesse ressursse (nt raha) ja seisundit (nt heaolu),
hoopis tähele panema inimeste võimekusi (suutlikkust) ning võimekuse dünaamikat. See annab (eba)võrdsusele hoopis teistsuguse perspektiivi ning võtab
arvesse inimelu ja inimeste püüdluste komplekssust. Nussbaum on defineerinud
kümme keskset võimekust.
1. Elamine. Võimalus elada inimelu normaalne pikkus lõpuni; mitte surra enneaegselt ja mitte tunda, et elu pole väärt elamist.
2. Kehaline tervis. Võimalus heaks terviseks, sh reproduktiivtervis; võimalus
adekvaatseks toitumiseks; võimalus adekvaatseks peavarjuks.
3. Kehaline terviklikkus. Võimalus liikuda vabalt ühest kohast teise; tunda end
turvaliselt vägivaldsete rünnakute vastu, sh seksuaalne ja koduvägivald; võimalus tunda seksuaalset rahuldust ja valikuvabadust reproduktsiooni osas.
4. Meeled, kujutlusvõime, mõtted. Võimalus kasutada oma meeli ja kujutlusvõimet, mõelda ja arutleda ning teha neid asju „tõeliselt inimlikul“ viisil,
saades selleks adekvaatset haridust, sh (kuid mitte ainult) kirjaoskust ning
matemaatilist ja teaduslikku õpet. Võimalus kasutada kujutlusvõimet ja mõtteid, kogedes ja luues nende abil teoseid ja sündmusi (religioosseid,
kirjanduslikke, muusikalisi jne) vastavalt oma valikule. Võimalus kasutada
40

Vt artiklit „Kassilõhnast skisofreenia spektrihäireteni“ selle kogumiku lk 113–121.

140

oma meeli viisil, mis on kaitstud nii poliitilise kui ka kunstilise väljendusvabadusega ning vabadusega religioosseteks praktikateks. Võimalus saada
meeldivaid kogemusi ja vältida ebavajalikku valu.
5. Emotsioonid. Võimalus olla seotud asjade ja inimestega väljaspool iseennast;
armastada neid, kes armastavad meid ja hoolivad meist, tunda leina nende
puudumisel; üldisemalt armastada, leinata ning kogeda igatsust, tänulikkust
ja õigustatud viha. Mitte lasta hirmul ja ärevusel hävitada emotsionaalset
arengut. Selle võimaluse toetamine tähendab selliste inimühenduste toetamist,
mis on inimarengus kõige tähtsamad.
6. Praktiline kaalutletus. Võimalus kujundada arusaam sellest, mis on hea, ning
tegeleda oma elu planeerimisel kriitilise reflektsiooniga. See toob kaasa südametunnistuse ja religioossete tavade järgimise vabaduse kaitse.
7. Kuuluvus. Võimalus elada koos teistega, tunnustada ja näidata hoolivust teiste
inimeste vastu, tegeleda erinevate sotsiaalsete interaktsioonidega, võime
panna end teiste inimeste olukorda. Selle võimaluse kaitsmine tähendab selliste institutsioonide kaitsmist, mis aitavad niisugusel kuuluvusel tekkida ja
õitseda, samuti koosolekute ja poliitiliste väljaütlemiste vabadust. Võimalus
omada sotsiaalset baasi enese-asutuseks ja mitte olla alandatud, võimalus olla
koheldud kui väärikas olend, kelle väärtus on teistega võrdne. See tähendab
rassilise, rahvusliku, soost ja seksuaalsest orientatsioonist tuleneva mittediskrimineerimise tagamist.
8. Kooselu teiste liikidega. Võimalus elada hoolides ning suhestudes loomade,
taimede ning kogu loodusega.
9. Mängulisus. Võimalus naerda, mängida, nautida vaba aja tegevust.
10. Kontroll keskkonna üle. Poliitiline – võimalus osaleda efektiivselt poliitiliste
valikute tegemisel, mis juhivad inimese elu, omada õigust poliitiliseks osaluseks, sõna- ja kuuluvuse vabaduse kaitse. Materiaalne – võimalus omada
vara (nii maad kui ka vallasvara), omades selleks õigusi võrdselt teistega,
õigus leida tööd võrdsetel alustel teistega, olla kaitstud põhjendamatu läbiotsimise ja arestimise vastu. Töökohas olla võimeline töötama kui inimolend,
lähtuda praktilistest kaalutlustest ja omada vastastikusel austusel põhinevaid
tähendusrikkaid suhteid teiste töötajatega.
Rahvatervis ehk sotsiaaltervishoid
Rahvatervis (ingl public health) on määratletud kui haiguste ennetamise, eluea
pikendamise ja inimeste tervise edendamise teadus ja kunst, mis realiseeritakse
ühiskonna, organisatsioonide, avaliku ja erasektori, kogukondade ning üksikisikute organiseeritud jõupingutuste ja teadlike valikute kaudu (Acheson, 1988).
Rahvatervise harvem kasutatav sünonüüm on sotsiaaltervishoid, mille sisule
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viitavad kolm sõna, millest see liitsõna koosneb: sotsiaal- ehk ühiskond(lik),
tervis ehk terve olemine (mitte pelgalt haiguse puudumine) ja hoid ehk need
mõjutegurid, mis aitavad inimesel tervena püsida.
Kliiniline meditsiin tegeleb üksikisiku tasandiga, temal diagnoositud haiguste
raviga, aga mingil määral ka ennetamisega, kuid rahvatervises on vaatluse all
ühiskonna kõigi liikmete ja rahvastiku eri rühmade tervis (Valles, 2018). Rahvatervis tegeleb haiguste ennetamise ja tervise edendamisega inimese kogu
elukaare jooksul, kujundab keskkondi luues paremaid võimalusi terve püsimiseks, tervise parendamiseks ja heaolu suurendamiseks, selgitab välja tervises
esineva ebavõrdsuse mõjutegurid ja püüab teha nii, et abi saamisel ning teenustele
ligipääsul oleks tagatud võrdne kohtlemine. Rahvatervis on väga praktiline,
probleemide filosoofilisest ja teoreetilisest käsitlusest enam huvitab siin teadlasi
lahenduste pakkumine kogukondade ja inimrühmade tasandil tervise(käitumise)
probleemide leevendamiseks ning heaolu kaitsmiseks ja parandamiseks. Rahvatervis on tugevalt interdistsiplinaarne valdkond, kus eesmärke saab seada ja
rakendada ainult teaduse ja praktika tihedas koostöös.
Rahvatervise käsitluses on peamised sekkumised ennetamine ja edendamine
(erinevalt tervishoiukäsitlusest, kus sekkumine tähendab ravi ja hooldust). Ennetamine on suunatud riskitegurite (sh mitmesuguste sotsiaalsete probleemide)
mõju vähendamisele, sõeluuringutele ja varajasele sekkumisele. Edendamine
on suunatud kaitsetegurite suurendamisele, üldise teadlikkuse ja tervisekäitumise parandamisele ning tervist edendavate keskkondade kujundamisele. Ottawa
harta (1986) kohaselt on tervise edendamine protsess, mis võimaldab suurendada
kontrolli oma tervise üle.
WHO (2013) kohaselt iseloomustab 21. sajandi Euroopa ühiskondi vananemine,
sünnituse edasilükkamine, viljakuse vähenemine ja krooniliste haiguste (südameveresoonkonna ja neurodegeneratiivsed haigused) arvu suurenemine,
mittenakkuslike haiguste arv (vaimse tervise häired, vähk), kõrge stressiga
seotud enneaegne suremus (suremus südame- ja veresoonkonna haigustesse,
õnnetused, enesetapud). Kõigil neil on otsene mõju elanikkonna heaolule ja
elukvaliteedile. See tähendab ka suurt koormust tervishoiusüsteemile, teenustele
ja kulutustele. Nüüdseid terviseprobleeme on keeruline lahendada nende keerukuse, mitmetahulise ja mitmetasandilise olemuse ning kiiresti muutuva
dünaamika tõttu. Lahendused seisnevad eri sektorite integreeritud lähenemisviisis (tervishoid, sotsiaal, haridus jne).
Kogu rahvastiku tervisliku seisundi üle otsustamiseks on mitu indikaatorit. Üks
kõnekamaid ja enam kasutatavaid on keskmine oodatav eluiga ja tervena elatud
eluaastad. Keskmine oodatav eluiga on keskmine eluaastate arv, mis on eeldatavasti inimesel elada arvutatuna praeguste suremusmäärade põhja. Tervena
elatud eluaastad on haiguse või puudega seotud tegevuspiirangutest vabana
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elatud keskmine eluiga. Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 (Sotsiaalministeerium, 2020a) on seadnud eesmärgi pikendada nii inimeste eluiga kui
ka tervena elatud eluaastaid, mis praegu on Eesti inimestel madalam Euroopa
Liidu (EL/EU) keskmisest ning milles on märgatav sooline ja sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus.
OECD/EU raporti (2018) kohaselt on keskmine oodatav eluiga EL-i riikides
viimastel aastakümnetel pikenenud, kuid paljudes riikides, eriti Lääne-Euroopas,
on see tõus alates 2010. aastast aeglustunud. Keskmine oodatav eluiga sündides
oli 28 EL-i liikmesriigis 2016. aastal 81,0 aastat (Eestis 78,0). Nagu kogu maailmas, on ka EL-is naiste keskmine eluiga (EL-is 83,6 aastat; Eestis 82,2 aastat)
pikem kui meestel (EL-is 78,2 aastat; Eestis 73,3 aastat). Oodatava eluea suur
ebavõrdsus on märgatav mitte ainult soo, vaid ka muu sotsiaal-majandusliku
staatuse alusel (haridus, sissetulek, amet).
Tervena elatud aastad näitavad, kas pikenenud oodatav eluiga elatakse hea tervisega või mõne terviseprobleemi ja puudega. Suurem tervena elatud aastate
arv tähendab ühiskonnale tervemat tööjõudu, vähem terviseprobleemide tõttu
ennetähtaegselt pensionile jäämist ja vähenenud pikaajalise hoolduse vajadusi.
EL-i riikides keskmiselt võivad inimesed eeldada, et nad saavad umbes 80%
oma elust elada terviseprobleemide ja puudeta. Tervena elatud aastate osatähtsus
keskmisest elueast on naistel väiksem kui meestel (EL-is 77% vs. 81%; Eestis
72% vs. 74%), sest naistel esineb sagedamini terviseprobleemidest tulenevaid
tegevuspiiranguid ja ka seetõttu, et naised lihtsalt elavad kauem. Sooline lõhe
oodatavas keskmises elueas on EL-i riikides keskmiselt umbes 5,5 aastat. Tervena elatud aastates erinevust peaaegu ei ole (naistel 64,2 aastat, meestel 63,5
aastat). Eestis aga on sooline lõhe tervena elatud aastates ilmselge (naistel 59,0,
meestel 54,4). Tervena elatud aastate ebavõrdsus sotsiaalmajandusliku staatuse
alusel on isegi suurem kui oodatava eluea ebavõrdsus.
Aburto ja kolleegide (2021) värske uuring näitab, et keskmise eluea ja tervena
elatud aastate pikendamise eesmärgile on tõsise löögi andnud aastal 2020 alanud
globaalne COVID-19 tervisekriis. Enamikus maailma riikides on keskmine
eluiga aastal 2020 võrreldes aastaga 2019 langenud. Selle põhjus on peamiselt
üle 60-aastaste suurenenud suremus ning COVID-19 põhjustatud suremus. Sellist
kadu pole globaalselt pärast teist maailmasõda nähtud. Tõsi, Eestit see aastal
2020 veel nii valusalt ei puudutanud. Esitatud numbritest nähtub, et oodatav
keskmine eluiga ei ole langenud, kuid see pole ka loodetule vastavalt tõusnud.
WHO (2001) raporti kohaselt saab rahvastiku tervise heaks palju ära teha, et
vähendada vaimse tervise probleemide tekitatud koormat ühiskonnale:
◆ elanikkonna vaimse tervise parandamiseks kavandatud poliitika
väljatöötamine;
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◆ ligipääsu tagamine asjakohastele ja kulutõhusatele teenustele, sh vaimse tervise
edendamise ja ennetamise teenused;
◆ hooldusinstitutsioonides olevate raske psüühikahäirega inimeste adekvaatse
hoolduse ja inimõiguste kaitse tagamine;
◆ vaimse tervise hindamine ja jälgimine kogukondades, sh haavatavatel
gruppidel;
◆ tervislike eluviiside edendamine ning psüühika- ja käitumishäirete riskitegurite
vähendamine, nagu ebastabiilne perekeskkond ja väärkohtlemine;
◆ stabiilse pereelu, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja inimeste arengu toetamine;
◆ vaimse tervise probleemide põhjuste väljaselgitamiseks uuringute tegemine,
tõhusate sekkumiste väljatöötamine ja hindamine ning rahvastiku vaimse
tervise seisundi jälgimine ja hindamine.
Vaimse tervise valdkonnale ja poliitika arendamisele on pööratud juba mõnda
aega tähelepanu kogu maailmas. Eestiski on viimasel ajal välja töötatud poliitikadokumente: vaimse tervise strateegia 2016–2025 (VATEK, 2016); vaimse
tervise roheline raamat (Sotsiaalministeerium, 2020b). Lõplik heakskiit neile
ning reaalne rahastatud tegevuskava praegu puudub.
Vaimse tervise sotsiaalsed mõjutegurid
Tervist võib vaadelda kui bioloogilist seisundit, mida saab hinnata meditsiiniliste
analüüside ja protseduuride põhjal. Samal ajal on tervis ka sotsiaalne konstrukt
ning selle loob paljude erinevate mõjutegurite keeruline koos- ja vastasmõju.
Rahvatervises jagatakse tervise mõjutegurid kaheks: kaitseteguriteks ja riskiteguriteks. Need on inimest (või inimgruppi) ja keskkonda iseloomustavad
tunnused, mis muudavad mingi terviseprobleemi tekkimise ja arenemise või
sekkumise soovitud tulemuse saavutamise rohkem või vähem tõenäoliseks.
Seejuures on kaitse- ja riskitegurid erineva mõjuga. On olulisi ja vähem olulisi
tegureid. Mida enam esineb riskitegureid (või vastupidi – kaitsetegureid), seda
suurem on tõenäosus, et teatud terviseseisund tekib (või vastupidi – ei teki).
Mõned tegurid on kergemalt, teised raskemalt muudetavad (Wilson, Mabhala,
2008). Mõnes mõttes on kaitse- ja riskitegurid nagu ühe medali kaks külge, kuid
alati ei saa neid vastandlikena käsitleda. Rõhuasetus ennetus- ja edendustöös
on rohkem positiivsel poolel ehk kaitseteguritel kui inimese elu „bilansi aktival“.
Kaitse- ja riskitegurid võivad olla nii üldised ehk mittespetsiifilised (nt lapse
hea suhe vanemaga) kui ka haigusespetsiifilised (nt kõrge vererõhk südameveresoonkonna haiguste korral).
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Vaimse tervise kaitse- ja riskitegurid võib jagada kolmele tasandile (Barry,
Jenkins, 2007). Esimene on indiviidi tasand, mis hõlmab enesega rahulolu,
toimetulekuoskusi, lapsepõlvekogemusi, kehalist tervist. Teine on sotsiaalne
tasand. Siia kuuluvad perekond, suhtlemisoskused, suhtevõrgustikud ja seotus
nendega, sõpruskond, kogukonda integreeritus. Kolmas ja kõige laiem tasand
on struktuuritasand. See on seotud majandusliku olukorra, elukeskkonna, hariduse ning vajalike tugiteenustega.
WHO arusaama kohaselt hõlmavad tervise mõjutegurid sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda, füüsilist keskkonda ning inimese individuaalseid omadusi
ja käitumist. Tähelepanuväärne on, et suurema osa tervisemõjudest määravad
ära muud tegurid kui tervishoid. Eri allikate põhjal võib üldistada, et tervis
sõltub enamasti elustiili harjumustest ja tervisekäitumisest (ligikaudu 50%),
millele järgnevad keskkonnategurid, sh psühhosotsiaalne keskkond (20%),
geneetilised tegurid ehk pärilikkus (20%) ja ainult 10% tervisetulemustest on
seotud tervishoiuteenuste ja meditsiiniga.
Tervise sotsiaalsed mõjutegurid on tingimused, milles inimesed sünnivad, kasvavad, elavad, töötavad ja vananevad (Kelley, 2020). On kindlaks tehtud vähemat
kümme olulist tervise sotsiaalset mõjutegurit: sotsiaalne gradient; stress; varajased eluaastad; sotsiaalne tõrjutus; töö; töötus; sotsiaalne tugi; sõltuvus; toit;
transport (Marmot, 2017; Wilkinson, Marmot, 2003). Inimkäitumise paremaks
mõistmiseks ja seletamiseks on soovitatav, et rahvaterviseteadus looks rohkem
sidemeid sotsiaalteadustega. Need aitaksid paremini lahti mõtestada, millised
on muutuste sotsiaalsed tingimused, milline on kontekst, kuidas kontekst käitumist kujundab ja mis juhtub siis, kui sekkumisprogrammid kindlas kontekstis
lahti laotuvad (Moore jt, 2019).
Veel on olulised tervist määravad sotsiaalsed mõjutegurid haridus ja kirjaoskus
(Kickbusch, 2001). Tervisekirjaoskus võimaldab inimestele ligipääsu teabele,
valida sellest välja usaldusväärne teave ja teha teadlikke valikuid. Oluline osa
tervisega seotud kirjaoskusest on e-kirjaoskus, mis viitab interneti ja sotsiaalmeedia (Web 2.0) kasutamisele terviseteabe saamiseks (Tennant jt, 2015).
E-kirjaoskuse korral võib täheldada märkimisväärset ebavõrdsust vanuse, soo
ja sotsiaal-majandusliku seisundi alusel.
Hoolimata asjaolust, et ainult väike osa tervisemõjudest on seotud tervishoiu ja
raviga, kulutavad valitsused ennetamise ja edendamise heaks vaid väikese osa
oma tervishoiueelarvest. Aastal 2016 aastal kulutasid EL-i riigid 60% oma tervishoiukuludest ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele, 20% meditsiinikaupadele
(peamiselt ravimid) ja 13% tervisega seotud pikaajalisele hooldusele. Ülejäänud
7% kulutati kollektiivsetele teenustele, nagu ennetamine ja rahvatervis ülal
toodud määratluses, samuti tervishoiusüsteemide juhtimisele ja haldamisele
(OECD/EU, 2018).
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Vaimne tervis ja heaolu ning sellega seotud riskikäitumine
(eelkõige suitsiidikäitumine)
Minu osalusel viimastel aastatel tehtud uurimistööd lähtuvad eelpool määratletud
rahvatervise kategooria vaatenurgast ja käsitlevad vaimse tervise, heaolu ning
riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalseid mõjutegureid. Muidugi
mõista ei tee need seda kõikehõlmavalt. Pigem moodustavad need omamoodi
mosaiigikillukesed, mis oma kohale paigutatuna aitavad kaunistada tervikpilti.
Viimase nelja aasta uurimistööd on tehtud neljas valdkonnas.
1. Vaimne tervis, riskikäitumine ja nende mõjutegurid noorte hulgas
Noorte vaimse tervise ja riskikäitumise uuringute üks osa põhineb EL-i üleeuroopalise ja laia skaalaga nn seitsmenda raamprogrammi (7RP) teadusprojekti
SEYLE (Saving and Empowering Young People in Europe) andmetel (Banzer jt,
2017; Barzilay jt, 2017, 2019; Benatov jt, 2020; Brunstein Klomek jt, 2019;
Gambadauro jt, 2018; McMahon jt, 2017a, b). Selgunud on mitu huvitavat seost.
Nii näiteks suurendab vähene kuuluvustunne (pere, sõbrad) suitsidaalsust. Mõõdukas kehaline aktiivsus mõjub vaimsele tervisele positiivselt, liiga harv või
liiga sage kehaline aktiivsus aga on seotud kehvema vaimse tervisega. Suitsetavatel õpilastel on rohkem vaimse tervise probleeme. Noorte varajane
seksuaalkäitumine on seotud erinevate riskikäitumistega (suitsetamine, alkoholi
tarvitamine, vähene uni), psühholoogiliste raskuste ning kontekstist tuleneva
haavatavusega. Esimese põlvkonna migrandi staatus on seotud kõrgenenud suitsidaalsuse ning vaimse tervise mitme probleemiga. Hea vanemlusega seotud
tunnused (rääkimine, huvitatus, osalemine) on seotud noorte väiksema alkoholitarvitamisega. Noorte suitsiidikäitumise korral on nende lõplik otsus muu hulgas
mõjutatud psühholoogilisest soodumusest või mittesoodumusest vältida võimalikku kaotust: kaotusest mittehoolivatel noortel on suitsiidikäitumine sagedasem
(Hadlaczky jt, 2018).
Mitu publikatsiooni (Barzilay jt, 2017; Brunstein Klomek jt, 2019; Mark jt, 2019;
Sisask jt, 2019) avavad koolikiusamise eri tahke. Kiusamise liikide hulgas domineerib verbaalne ja suhetega seotud kiusamine, kuid füüsilisel kiusamisel on
tugevam seos suitsidaalsusega tulevikus. Küberkiusamine on vaimsele heaolule
kõige hävitavam kiusamise liik. Depressioonil ja kiusatavaks olemisel on longituudvaates41 kahesuunaline põhjuslik seos. Kiusatavaid iseloomustab vanemate
vähene toetus. Kiusatava toimetulekustrateegiana on vaimse tervise seisukohalt
mitte midagi tegemine kõige hullem (võrdluses toetuse otsimise ja kiusajale
kättemaksmisega). Vaimne heaolu on keskmisest väiksem nii kiusatavatel kui
ka kiusajatel ning kõige väiksem on see kiusaja-kiusatava topeltrollis
õpilastel.
41

Longituuduuringus ehk pikilõikeuuringus (ka pikiuuring) tehakse kordusmõõtmisi kindlate ajavahemike tagant ühtede ja samade indiviidide hulgas – toim.
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Mitmes publikatsioonis on käsitletud võimalikke sekkumisviise noorte vaimse
tervise heaks (Barzilay jt, 2019; Streimann jt, 2017). Selgelt tuleb esile varajase
märkamise ja sekkumise ning universaalse ennetuse olulisus. Sealhulgas on
oluline noorte endi teadlikkus, eluviisivalikud ning toetavad, turvalised ja mitmekesised suhted igapäevases psühhosotsiaalses keskkonnas (vanemlik hoolitsus,
sõbrasuhted, koolikeskkond) (Sisask jt, 2020). Kogemusekspertide narratiividest
tulevad suitsiidikatseni jõudmist mõjutavate teguritena välja peresuhete ja eluviisiga (eelkõige unega) seonduv, alkoholi tarvitamine, traumad, korduv
suitsiidikäitumine, spirituaalsus või selle puudumine (Luhaäär, Sisask, 2018).
Artiklis (Ticchi jt, 2018) käsitlesime kehalise moonutusega noorte valmidust
lisaks kirurgilisele sekkumisele (või koos sellega) saada abi narratiivsest teraapiast oma moonutatud kehakuvandi mõtestamisel ja kirurgilise sekkumise kohta
otsuse tegemisel.
Raamatupeatükis (Sisask, 2017) on antud ülevaade noorte suitsiidikäitumisest
ning mõtestatud lahti noorte suitsiidipreventsiooni erinevaid aspekte (bioloogilised, psühholoogilised, sotsiaalsed, spirituaalsed). Noorteseire aastaraamatus
avaldatud peatükk noorte vaimsest tervisest Eestis käsitleb olemasolevate uuringute põhjal noorte vaimse tervise valdkonna kitsaskohti (Sisask, Streimann,
2020). Selgus, et Eesti noorte suitsidaalsuse ja depressiivsuse tase on stabiilselt
kõrge; vaimsest tervisest teatakse liiga vähe ega suudeta varakult sekkuda. Puuduvad regulaarsed uuringud ja sõeluuringud usaldusväärsete hindamisvahenditega.
Uuringud ja sekkumised on killustatud ning tõenduspõhiste programmide rakendamine alarahastatud.
2. Suitsiidikäitumine ja selle ennetamine militaarses kontekstis
Suitsiidikäitumise ja selle ennetamise uuringud militaarses keskkonnas on olnud
eelkõige seotud tööga NATO militaarsuitsiidide töörühmas (päädis NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni teadusliku saavutuse auhinnaga)
(Ghahramanlou-Holloway jt, 2018; Sisask jt, 2018a) ning Eesti kaitseväe veteranide uuringuga (Sisask jt, 2018b).
NATO maade suitsiidikäitumise võrdlev uuring enne seda puudus ja vastavate
andmete kättesaadavus ning kvaliteet on ebaühtlane. Suitsiid on paljudes maades
militaarpersonali hulgas üks juhtiv surmapõhjus. Eestis on suitsiidikäitumise
tase militaarses kontekstis erinevalt mitmest teisest riigist madalam kui elanikkonnas keskmiselt (Sisask jt, 2018a). Kaitseväe veteranide uuringus (Sisask jt,
2018b) selgitati välja suitsiidikäitumise kaitse- ja riskitegurid ning psühhosotsiaalse toe vajadus ja selle olulisemad allikad. Muu hulgas testiti hüpoteesi,
et missioonidel osalemine (osaletud missioonide arv, missiooni piirkond, missiooni raskusaste) võiks oluliselt suitsiidiriski suurendada, kuid see hüpotees ei
leidnud kinnitust. Nii NATO töörühma kui ka kaitseväe veteranide uuringud
(Ghahramanlou-Holloway jt, 2018; Sisask jt, 2018b) näitasid, et sekkumistes on
147

vaja liidrite proaktiivsust nii indiviidi kui ka organisatsiooni (keskkonna kujundamise) tasandil. Viimati nimetatud järeldus viis edasi osalemiseni NATO uues
töörühmas – juhtimisvahendid enesetappude ennetamiseks.
Aktiivses teenistuses oleva militaarpersonali vaimset tervist jälgitakse enamasti
regulaarselt, kuid sõjalistest konfliktidest puudutatud tsiviilelanikkond jääb
sageli vajaliku tähelepanu ja abita, kuigi nende vaimse tervise problemaatika
võib olla küllaltki samalaadne: ka neil võib areneda traumajärgse stressi häire
(ingl posttraumatic stress disorder, PTSD) sündroom. Seega, sõjalistel konfliktidel pole üksnes otsene oht tsiviilelanike elule, vaid sellega kaasnevad pikaajalise
mõjuga tagajärjed vaimsele tervisele (Rozanov jt, 2019).
Militaarse teemaga seondub laiemalt meeste vaimse tervise ja suitsiidikäitumise
küsimus, sest meeste osa militaarsüsteemis on ülekaalukas. Kogu Ida-Euroopas
(sh Eestis) on meeste suitsiidid olnud ja on jätkuvalt kordades sagedasemad kui
naistel (ca 80% suitsiididest teevad mehed) ning Ida-Euroopa on tuntud üldiselt
kõrge suitsiidide taseme poolest (Värnik jt, 2018). Metsaülikooli värskelt ilmunud
kogumiku peatükis (Sisask, 2020) on otsitud vastust küsimusele, mis on Eesti
meestel viga. Ennasthävitava käitumise võimalike mõjuteguritena on mõtiskletud
hoolimatuse, haavatavuse, traumeeritud põlvkondade ja sotsiaalne perfektsionismi üle.
3. Uuringute metoodika ja suitsiidipreventsiooni kvaliteedi parandamine
Vaimse tervise ja eriti suitsiidikäitumise valdkonnas esineb palju häbimärgistatust ning paljud probleemid võivad olla seetõttu varjatud. Kuidas muuta
nähtamatu nähtavaks ja kuidas mõõta raskesti mõõdetavat? Üks tegevusväli
neil aastatel oli uuringute tegemise metoodika ja suitsiidipreventsiooni kvaliteedi
parandamine.
Minu kaastoimetatud raamatu „Advancing Suicide Research“ (Kõlves jt, 2021b)
eesmärk on arendada metodoloogiliselt kõrgetasemelist teadustööd suitsiidikäitumise valdkonnas. Raamat on ühest küljest universaalne teoreetiline
metoodikate kirjeldus, samal ajal praktiline ja spetsiifiline, tuues näiteid eelkõige
suitsiidiuuringute valdkonnast. Olin kaasautor kahes peatükis, mis käsitlevad
vaatlusuuringuid (Kõlves jt, 2021a) ja sekkumisuuringuid (Sisask jt, 2021). Lisaks
olen olnud kahe ajakirja külalistoimetaja suitsiidikäitumise eriväljaannetes:
2017–2018 IJERPH Advances in Suicide Research (Kõlves, Sisask, 2018) ja
2020–2021 PLoS ONE Understanding and Preventing Suicide (ilmumas). Nendesse koondatud artiklites avaldub vaade suitsiidikäitumisele ja ennetustööle
kogu oma mitmekesisuses ja keerukuses (Sisask, Kõlves, 2018).
Koos paljude riikide mitme autoriga tegime katse iseloomustada riiklike suitsiidipreventsiooni programmide konsensuslike printsiipide toimimist (Zalsman jt,
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2017). Mõned suitsiidipreventsiooni strateegiad on tugevalt tõenduspõhised
(suitsiidvahenditele ligipääsu piiramine, universaalne ennetustöö koolides, depressiooni ravi esmatasandil), kuid teised vajavad täiendavaid uuringuid
(koolitused, meediakajastused, internetisekkumised, telefoniliinid, skriinimine
esmatasandil).
4. Digimaailm kui psühhosotsiaalne keskkond vaimse tervise ja heaolu mõjutegurina
Uudse ja praegu üha olulisemaks muutuva teemana on minu teadustöösse sisse
tulnud digimaailm kui vaimset tervist ja heaolu mõjutav keskkond. Aasta lõpus
2019 algas EL-i programmi „Horisont 2020 DigiGen“ projekt „The impact of
technological transformations on the digital generation“, mis võtab vaatluse alla
laste ja noorte igapäevaellu tihedalt põimunud digimaailma. Vastukaaluks senistele peamiselt ohtudele ja riskidele keskendunud uuringutele otsitakse selles
projektis eelkõige laste ja noorte vaatekoha kaudu vastuseid digimaailma võimaluste kohta. Avastusliku uuringu metoodika abil süvenetakse nendesse
mustritesse ja mehhanismidesse, kuidas digiajastul suhteid ja olukordi konstrueeritakse nii oma käitumise, teiste käitumisele reageerimise kui ka
emotsioonidega. Millised on reeglid, kuidas erinevad osalised nendest aru saavad, kas need peegelduvad ka suhtemustrites?
Esimeses avaldatud tööartiklis (Ayllón jt, 2020) on antud ülevaade digitehnoloogiate rollist laste ja noorte elus eri valdkondades (kodus, koolis, vabal ajal,
veebipõhises kodanikuaktiivsuses) ning olemasolevatest andmeallikatest, mis
võimaldavad tuvastada olulised riskigrupid, digilõhed ning uuringutega katmata
alad. Projekti edenedes loodame luua uut teadmist selle kohta, kuidas teha digimaailmas teadlikke valikuid, vältida ohte ja rikastada igapäevaelu, kasutades
kõige paremini ära tänapäeva globaliseerunud digimaailma pakutavad võimalused. Eelkõige: kuidas seda teha nutikalt ja lapsekeskselt, tervist ning heaolu
digiajastul silmas pidades.
Püüdsime ka mõista, kuidas uued tehnoloogiad on mõjutanud vanemaealiste
vaimset tervist ja heaolu ning kuidas nende tehnoloogiate võimalusi saaks ära
kasutada vanemaealiste üksilduse leevendamiseks ja suitsiidikäitumise ennetamiseks (Krysinska jt, 2019; Sisask, Roosipuu, 2019). Üks järeldus on, et kuigi
ükski tehnoloogia ei saa asendada vahetut inimlikku kontakti, on uued elektroonilised suhtlusvahendid siiski ennetustöö oluline lisaressurss.
Jätkates panustamist vaimse tervise ja heaolu valdkonda
Eesti inimarengu aruande 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ (EIA, 2020) peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping on aruannet tutvustades
rõhutanud, et ühiskonna arengus edasiminek saab peamiselt tulla rahva tervise
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ja heaolu paranemise kaudu. Sestap otsustaski Eesti Koostöö Kogu, et järgmisena
aastal 2023 ilmuva inimarengu aruande (EIA, 2023) teemaks saab „Vaimne
tervis ja heaolu“. Selle peatoimetajaks oli mul au saada vahetult pärast teaduspreemia väljakuulutamist.
Seega ootab lähiaastatel ees ülesanne motiveerida nii ennast kui ka kolleege
panustama Eesti inimeste vaimse tervise ja heaolu arengusse vastavate analüüside ja võimaluste-väljakutsete formuleerimise kaudu. EIA (2023) üldeesmärk
on tuua Eesti teadlaste süsteemse pilgu abil välja vaimse tervise ja heaolu toimemehhanismid rõhuasetusega keskkonnast ja eluviisist tulenevatele mõjuteguritele,
et mõista, milline on nende eeldatav mõju ühiskonna arengule ning avada võimalikke tulevikuväljavaateid.
EIA (2023) keskendub positiivsele vaimsele tervisele ja heaolule (peamiselt
subjektiivse psühholoogilise heaolu tähenduses). Positiivne vaimne tervis sisaldab õnnetunnet, kuid seda ilma pideva õnnelik olemise kohustuseta. Pigem
iseloomustavad positiivse vaimse tervisega inimest tähendusrikkad suhted,
tähendusrikas tegevus ja head stressijuhtimise oskused. EIA (2023) püüab võimalikult vähe tegeleda vaimse tervise probleemidega (patogeneesiga).
EIA (2023) kontseptsioon võtab jaotuste aluseks inimese keskkonna (füüsiline,
psühhosotsiaalne, digikeskkond) ja inimese eluviisi, keskendudes sellega eelkõige ennetuse ja edenduse tasandile. EIA (2023) kontseptsioonist väljapoole
jääb pärilikkus (geneetika) ning psüühikahäired ja muud vaimse tervise probleemid (kliiniline pool). Niisiis keskendub EIA (2023) 70%-le keskkonna ja
eluviisiga seotud mõjuteguritele.
Ühtlasi haakub niisugune lähtekoht vaimse tervise rohelises raamatus esitatud
vaimse tervise teenuste püramiidi kontseptsiooniga (Sotsiaalministeerium,
2020b; WHO, 2007). Püramiid annab kontseptuaalse vastuse küsimusele, kes
peaks inimese vaimse tervise eest hoolt kandma ja kuhu pöörduda abi saamiseks.
Kõige laiema vajaduse ning väiksema kuluga seotud kihid selles püramiidis on
eneseabi, kogukonna tugi ja kogukonna teenused. EIA (2023) kontseptsioonist
jäävad väljapoole püramiidi ülemised kihid, nagu esmatasandi arstiabi ja psühhiaatriline abi (ambulatoorne ja statsionaarne). Vaimse tervise teenuste
kättesaadavust rahvatervise vaatenurgast on kavas siiski käsitleda.
EIA (2023) algab Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu ülevaatega 21. sajandi
alguses. Seda tüüpi sõlmitus kirjeldab, mis iseloomustab Eesti inimese heaolu
ja eluga rahulolu, milline on vaimse tervisega seotud probleemide levimus ning
vaimse tervise peamised riski- ja kaitsetegurid, kuidas mõjutab meid stress ning
milline on vaimse tervise teenuste kättesaadavus, tase, korraldus ja
maksumus.
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Järgmised kolm peatükki on pühendatud erinevate keskkondade mõju lahtimõtestamisele: füüsiline, psühhosotsiaalne ja digikeskkond.
Füüsilise keskkonna märksõnad on elukeskkond, ligipääsetavus, ruumiline planeerimine, liikumise ja rekreatsiooni soodustamine, rohealad, looduskeskkond
ja metsakümblus, keskkonnareostus (sh müra- ja valgusreostus), ruumilise heaolu
lõhe. Ilmselt käsitletakse ka suletud keskkondade ja möödaniku mõju seost
vaimse tervisega (Tšernobõli veteranid, Eesti kaitseväe veteranid).
Digikeskkond on meie ellu tunginud. Sellest valdkonnast tuleneb vaimsele tervisele ja heaolule ohte ja võimalusi. Märksõnad on tehnoloogia, internet ja
sotsiaalmeedia, tehnoloogiline ja meediapädevus, veebipõhised alternatiivlahendused ja kogukonnad, e-tervis ja digitehnoloogilised ning andmepõhised
käsitlused, aga ka digilõhe.
Psühhosotsiaalne keskkond on senini kõige põhjalikumalt vaimse tervise ja
heaolu seisukohalt läbi uuritud valdkond. Siia alla kuulub kõik suhete, perekonna
ja vanemlusega seotu, lasteaia-, kooli- ja töökeskkond, tööstress, kiusamine,
vägivald, üksildus, kogukond ning kultuur (hoiakud ja väärtused).
Viimane peatükk võtab kokku eluviisi mõju vaimsele tervisele. Eluviisi alla
mahub toitumine, liikumine, uni, töö ja puhkuse tasakaal, tervisekäitumine
üldisemalt ning riskikäitumine (sh alkoholi ja uimastite tarvitamine).
Mõnele vaimse tervise ja heaolu seisukohalt olulistele teemale pöörab EIA (2023)
tähelepanu läbivalt kõigis peatükkides. Kõigepealt vaimse tervise ja heaolu
majanduslik mõõde. Vaimsel tervisel on väga selge majanduslik mõõde. Probleemide korral väljendub see eemalejäämisena tööjõuturult, suurenenud
haiguspäevade arvus ja sotsiaalses tõrjutuses. Samuti on töövõime kadu vaimse
tervise probleemide tõttu kõige suurem mure ning põhjus, miks tähelepanu
muudelt terviseteemadelt on üha enam liikunud vaimse tervise suunas (McDaid jt,
2019).
Teine läbiv teema on ebavõrdsus (regionaalgeograafiline, sooline, vanuseline,
muudesse sotsiaaldemograafilistesse või haavatavatesse gruppidesse kuulumisest
tulenev). Vaimse tervise häired on laias plaanis kaks korda enam levinud sotsiaalmajanduslikult vähem kindlustatud gruppides, võrreldes sotsiaalse redeli ülemisel
pulgal olijatega (Wahlbeck jt, 2017). Kõik Eesti kohta saadud tulemused esitatakse rahvusvahelises võrdluses, kui kättesaadavad andmed seda vähegi
võimaldavad. Viimaks, kuid mitte vähem tähtsa läbiva teemana on elu meile ise
kätte mänginud COVID-19 tervisekriisi, mis ei möödu inimeste vaimsele tervisele ja heaolule jälgi jätmata.
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Vaimse tervise valdkonnas esineb palju häbimärgistatust. Seetõttu on kogemusekspertide ehk vahetu kogemusega inimeste roll nendest küsimustest rääkimisel
ja tähenduste lahtimõtestamisel ääretult oluline. Eestis on senini nende häält
vähe kaasatud ja kogemuslugude uuringuid napib. EIA (2023) kõigisse peatükkidesse on plaanis lõimida inimlike ja emotsionaalsete näidetena teemakohaseid
kogemuslugusid ehk narratiive.
Kokkuvõte
Me elame keerulisel ajal ja COVID-19 põhjustatud kriis nii globaalselt kui Eestis
on olnud vaimse tervise valdkonnale kui katalüsaator. See on toonud ühiskonna
jaoks veelgi teravamalt esile kõik senised valupunktid, nii et neid ei saa enam
eirata. See on pannud proovile inimeste kohanemisvõime ja säilenõtkuse. Haavatavuse mõiste ja haavatavad grupid on see olukord mõneti ümber defineerinud,
kuid kellel oli varemgi raske, on nüüd veelgi raskem. Samal ajal on see meile
kätte mänginud unikaalse võimaluse: tulla kriisist läbi tugevamana, arendada
vaimset vastupanuvõimet ja tugevdada vaimset vormi. Seega võib öelda, et on
isegi mõneti on märgiline, et just ülal kirjeldatud teemal tehtud uuringud tõsteti
sel aastal teiste hulgast esile. See annab kindlasti indu ja lootust kõigile vaimse
tervise valdkonnas tegutsejatele nii põhjalikumalt uurida ja teada saada kui ka
ennetustööle rohkem tähelepanu pöörata.
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Humanitaarteaduste valdkonna aastapreemia
tööde tsükli „Sotskolonialismi filosoofilisteoreetilise paradigma väljatöötamine, nõukogude
ühiskondade ja kultuuride uuringud“ eest
Epp Annus

Foto: Krõõt Tarkmeel

VÕIMALIKKUSTE TOPOGRAAFIA, KULTUURILISED KUJUTELMAD, KULTUURIPRAKTIKAD: KULTUURIUURINGUTE
TERMINOLOOGIA JA SOTSKOLONIALISM
Sotskolonialism? Mis loom see on? Kolonialism? Mis meil Eestis sellega pistmist? Umbusklik suhtumine postkoloniaalsetesse uuringutesse oli Eestis veel
2000. aastate alguses laialt levinud. Praeguseks on olukord muutunud, nõukogude
aja analüüs postkoloniaalsete uuringute vaatenurgast on saanud kultuuriteadustes
normaalparadigmaks (Epner, 2017; Annus, 2019; Ross, Annus, 2020).
Tähendusi
Sotskolonialism – hiline, 20. sajandi kolonialismi vorm, kus koloniaalse
võimumaatriksiga kaasneb püüd kehtestada kommunistlik või sotsialistlik
riigikord.
Võimalikkuste topograafia – valitseva režiimi ning jagatud kultuuriliste
väärtussüsteemide kujundatud teatud ajajärgule omane eneseväljenduste
raamistik.
Kultuurilised kujutelmad – kultuuriline aluspõhi, mis moodustub kultuurimälu ning kultuuris aktiivsete väärtussüsteemide kombinatsioonis.
Kultuuripraktikad – kultuuriliselt tingitud käitumismudelid, mille reeglid
on muutunud niivõrd enesestmõistetavaks, et nende olemasolu ei
teadvustata.
Argidissensus – väikesed erimeelsuse avaldused, mis lõppkokkuvõttes
aitavad kaasa ühiskondlikele murenemistele.
Postkoloniaalsed uuringud on laialt kasutuses katusmõiste, mille sisu võib suuresti varieeruda. Mõiste osutab huvile kultuuri pooltoonide ja segunemiste vastu
koloniaalühiskonnas, kus olulisi ühiskonda ja kultuuri puudutavaid otsuseid
võetakse vastu kohalikust kultuuriruumist väljaspool. Sotskolonialismiks olen
nimetanud hilist, 20. sajandi kolonialismi vormi, kus koloniaalse võimumaatriksiga kaasneb püüd kehtestada kommunistlik või sotsialistlik riigikord.
Postkoloniaalsetes uuringutes puudub ühtne metodoloogia, käsitlus sõltub uurimisobjektist ja uurija huvi suunitlusest. Sestap olen oma töödes kasutatud
uurimisraamistiku suuresti ise välja töötanud, saades impulsse filosoofiast,
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sotsioloogiast, poliitika- ja ajalooteadustest, antropoloogiast, kultuuriuuringutest
ja mujalt. Selles artiklis heidan pilgu viimaste aastakümnete paradigmaatilistele
nihetele Eesti nõukogude aja uuringutes ning seejärel tutvustan nõukogude aja
kultuuri ja ühiskonna analüüsimudeli mõnd minu väljatöötatud mõistekimpu.
Nõukogude Liidu lagunemisega lagunes koost palju muudki kui riiklik ühiskondlik-majanduslik-poliitiline struktuur. Uuesti tuli mõtestada ka mitmete
teaduste, sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteaduste alused. Oli ju nõukogude
ajal ajalooprotsesside mõistmiseks põhiline käsitlusviis ametlikult ette kirjutatud:
marksistlik-leninistliku vaate kohaselt vabastati Eestimaa kodanluse ikkest ja
seejärel hakati siin vene rahva abiga üles ehitama paremat, sotsialistlikku ühiskonnakorda. Tõsi, veel oli vaja maadelda kodanlike iganditega, sotsialistliku
ühiskonna ülesehitamises tuli ette vigu ja möödalaskmisi, aga põhimõtteliselt
oli ajaloo kurss, mõte ja tähendus teada. Nõukogude Liidus toimunud protsesse
polnud väljaspool seda põhiskeemi võimalik selle riigi piires avaldatud teadustöödes analüüsida.
Omariikluse ülesehitamise ajajärgul asendati nõukogulik ajaloomudel nõukogude
okupatsiooni, vastupanu, aga ka mugavdumise ja kollaboratsionismi ehk režiimiga kaasamineku käsitlusega. Juriidiliselt oli mõistlik kõnelda Eesti Vabariigi
taastamisest, vabariigi ajal [1918–1940 – toim] poolelijäetu jätkamisest. Nõukaaeg muutus selles käsitluses väljastpoolt pealesurutud katkestuseks, millekski,
millest tuli üle saada. Sellise mõtteviisi võib viia ühisnimetaja alla „okupatsioonidiskursus“: kõneldi mitmel eri teemal, aga domineeriv arusaamine ajastust
oli üldjoontes sarnane. Kui toona kõneldi Nõukogude Liiduga seoses kolonialismist, siis peeti silmas konkreetseid allutusprotsesse, tegemist oli
okupatsioonidiskursuse ühe avaldumisega.
Esimene iseseisvumisõhin oli 1990. aastate lõpuks möödunud. Kultuuriuuringutes tõusis ühe selgemini esile kompleksse, nõukogude aja süvitsi mineva
analüüsi vajadus. Uurijatele oli üsna selge, et erinevaid pooltoone ja segunemisi
pakkus lähiminevik niivõrd palju, et okupatsiooni-vastupanu-mugavdumisekollaboratsionismi tõlgendustelje kõrvale oli vaja uusi käsitlusi (Annus, 2020: 4).
Miks? Sest okupatsioonidiskursus analüüsis nõukaaega riigivõimu seisukohast:
kas töötad režiimi poolt või vastu, lähed kaasa või tõmbud omaette privaatsfääri.
Kultuur ning ühiskond toimivad aga paljude eri suundumuste, ideede, impulsside
mõjuväljas. Selle toimemehhanismide analüüsiks on vaja tähelepanu pöörata
paljudele teguritele, muu hulgas ka sellele, kuidas erinevate impulsside mõjus
sündisid täiesti uued kultuurinähtused või kultuurilised hübriidvormid.
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Kultuurilised hübriidvormid: sõlega kinnitatud pioneerikalerätid. Fotograaf teadmata.
1950. aasta laulupidu. TLM Fn 3786, Tallinna Linnamuuseum.

Uurimistöös olen keskendunud „võimalikkuste topograafiale“ nõukogude ajajärgul – mitte seadustele ega eeskirjadele, vaid laiemalt sellele, kuidas nõukogude
režiim püüdis hoida kodanike püüdlusi ja ihasid lubatud raamides. Seostan
laiemad poliitilised protsessid ja üksikisiku elukogemuse, vaatlen erinevaid
tegureid, mis mõjutasid inimeste argielu, käitumismustreid, karjäärivõimalusi,
väärtushinnanguid. Muu hulgas huvitavad mind koloniaalsuse, modernsuse ja
rahvusluse mitmesugused põimumised. Analüüsin riigivõimu ja rahvuslike arusaamade erinevaid kooslusi, aga ka vastandusi. Küsin, mida peeti erinevatel
nõukogude kümnenditel progressiivseks ja uuenduslikuks, mida vanameelseks,
mida põnevaks, mida tüütuks. Arutlen kultuuripraktikate, aga ka koosolu ja
iseduse üle. Küsin, milline on kultuuriliste kujutelmade ja kultuuripraktikate
suhe? Kuidas tajume endid ainukordseina, üksteisest erinevaina, kuigi kordame
ja taastoodame jagatud kultuurimustreid? Milline on liiasuse roll kultuuris?
Kuidas sünnib erimeelsus? Mis on argielu materiaalsete aspektide, aga ka meeleolude ja emotsioonide roll kultuuriringluses? Kuidas tuntakse ära see, mida
sõnades ei väljendata? Kas on olemas kultuuri intiimsuste sfäär, mida sõnadesse
ja piltidesse ei tõlgita? Alljärgnevalt vaatlen mõnd siin esitatud teemaringi lähemalt. Tutvustuseks valisin nii riigivõimuga seotud kui ka üldisemaid kategooriaid,
et osutada mis tahes ajajärgu kultuuri sisemisele paljususele.
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I Ühiskond kui võimalikkuste sfäär
Minu uurimistöö põhiteesiks on, et nõukogude ajajärguga süvitsi tegeledes ei
ole piisav, kui vaadelda tollaseid seadusi ja ühiskonnakorraldust. Tähelepanu
tuleb pöörata ka sellele, kuidas toimis ajastuomane „võimalikkuste topograafia“42 –
see, mida peeti ühiskonnas võimalikuks ja saavutatavaks. Igas ühiskonnas
peetakse lubatavaks ainult osa sellest, mida inimesed põhimõtteliselt võiksid
teha, inimese avatud võimelisus satub vastakuti kultuuri-siseselt aktsepteeritud
võimalikkusega, kultuuri raamide ja reeglitega. Uurijaile pakuvad sageli huvi
need ajaloolised momendid, kui võimalikkuste topograafias tekib suurem nihe
või muutus ja ühiskond hakkab unistama millestki, mis enne ei kuulunud mõeldavuste hulka, näiteks omariiklusest. Sellest vaatevinklist võib ühiskonda mõista
kui võimalikkuste sfääri, kus kehtivad kindlad arusaamad ja (vahel ametlikud,
vahel kirjutamata) reeglid selle kohta, mis on ja mis ei ole lubatav. See lubatavus
avaldub paljudel ühiskonnatasandeil. Vaadelgem neist mõnd nõukogude aja
kontekstis.
Üldine geograafia
Laias geopoliitilises plaanis valvas nõukogude aja võimalikkuste piire Nõukogude piirivalve: Nõukogude Liidust ei olnud võimalik niisama lihtsalt lahkuda.
See on üks kõige ilmsemaid toonase ja nüüdisaegse võimalikkuste sfääri erinevusi: meie eluala piirid on muutunud avatuks, üle riigipiiri saab minna üsna
lihtsalt.
Argigeograafia. Liikumine
Nõukogudeaegne võimalikkuste topograafia oli piiratud ka riigisiseselt väga
konkreetselt, füüsiliselt: oli hulganisti kohti, kuhu minekuks oli vaja eriluba.
Eriluba nõuti näiteks Saaremaale ja teistele saartele minekuks, kinnine linn oli
Sillamäe, Tartus ei võinud välismaalased ööbida. Lubatud alade piirid võisid
olla hägused ja ajas muutuda, kontroll muutus ajuti formaalsuseks, mida tegelikult ei järgitud ja vastupidi, piirid ilmnesid ootamatutes kohtades. Toon oma
monograafias „Sotskolonialism Eesti NSV-s: võim, kultuur, argielu“ sellise näite:
„Ühel suvepäeval 1970. aastate teisel poolel jalutasin koos täditütar Ilmiga
Vääna-Jõesuu rannas. Tema suvekodu jäi paari-kolme kilomeetri kaugusele ja
kuna sealne rand oli kivine, sõitis nende pere tihti ratastega liivasesse Vääna
randa. Ilmi pani ette, et kõnniksime koos mööda randa, kuni jõuame „nende“
rannikuosani. Asusimegi koos teele, kaks paljasjalgset tüdrukut, kümne- ja
kaheteistkümneaastane, vahel kivilt kivile hüpates, vahel vees sumades (...)
42

Selle mõiste laenasin prantsuse filosoofilt Jacques Rancière’ilt, kes kasutab seda vaid
möödaminnes, mõistet avamata (Rancière, 2008: 55).
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Varsti peatasid meid valjud venekeelsed hõiked. Metsast ilmus meie ette sõjaväemundris kogu ja nõudis valjuhäälselt seletust: mida te siin teete? Jalutame
mere ääres, püüdsime kohmakas vene keeles selgitada, ning osutasime käega
Ilmi suvekodu suunas. Järsul toonil käskis sõdur meil tuldud teed tagasi minna:
siin kõndimine oli keelatud!“ (Annus, 2019: 19)
Võimalikkuste piir oli tõmmatud laste meelest täiesti arusaamatul viisil: miks
võis minna mere äärde Vääna-Jõesuu rannas ja paar kilomeetrit kaugemal suvilakooperatiivi juures, aga mitte kahe ala vahepeal? Lastel sellele küsimusele vastust
ei olnud.
Tegutsemine avalikus sfääris
Nõukogude ajal tegutsesid loovisikud (ajas muutuva) lubatavuse raamistiku
alusel. Oli teemasid, millest sai kirjutada, ja teisi, millest tuli vaikida. Eesti
Vabariigist ei saanud positiivselt kirjutada (sahtlisse võisid ju kirjutada, aga
avaldada mitte), ent pärast stalinismi-ajajärgu lõppu võis nõukogude ühiskonda
üsna suures ulatuses kritiseerida. Sealjuures oli võimalik esile tuua süsteemi
vajakajäämisi ja valukohti, aga mitte ümber lükata kommunistlikke ja sotsialistlikke ideaale. Ükski kirjanik ei oleks avaldamiseks esitanud utoopilist romaani
Nõukogude Liidu lagunemise järgsest heast uuest ilmast.
Kas oli ehk kirjaniku eetiline imperatiiv avaldamisvõimaluse raamistikku pidevalt proovile panna? Pidevalt piire nihutada? Piire nihutati periooditi, selles
osalesid näitlejad, muusikud, filmitegijad, kunstnikud, aga ka koolilapsed ja
üliõpilased, igaüks omal viisil. Hea näide lubatava piiride kompamisest on PaulEerik Rummo näidend „Tuhkatriinumäng“, mille lavastamisprotsessist
Vanemuise teatris kujunes üsna pingestatud mäng ajajärgu võimalikkuse
piiridega.
Millega oli tegemist? Paul-Eerik Rummo 1967. aastal kirjutatud „Tuhkatriinumäng“ on tuntud Tuhkatriinu-muinasjutu vaba ümbertöötlus. Sven Karja
kirjeldab lavastuse õhustikku nõnda:
„Võimutüüri äärde on pääsenud seniilsed vanurid, tohutu tähtsuse on omandanud
mehaaniline tseremoniaalsus (ühe ja sama tekstiga kõne iga aasta kindlal kuupäeval), võimustruktuuride läbipaistmatus, riigivalitsemist puudutavate teemade
tabuks kuulutamine, sosistav salakeelsus (à la seal lossis on ikka asjad korrast
ära), lõpuks kõige otsesem vihje „aja peatumisele“ Peremehe–Perenaise maja
seinte vahel: Printsi seisma jäänud taskukell“ (Karja, 2001: 386–387).
Rummo näidendis on helge lõpuga muinasjutust saanud „kole, ekspressionistlik
ja satanistlik kinnine kosmos, kus inimhingede valgusepiisakesed on abitud
pimeduse vallas, suutes elada vaid uima, vale ja unustuse toel, kui nad pole päris
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idioodid,“ nagu näidendit iseloomustas 1973. aastal Jaan Kaplinski (1992: 56).43
Rummo Prints otsib asjatult õiget Tuhkatriinut ühiskonnas, kus „Haldjat ei ole
ja ühe lohutavkindla tõe asemel on terve müriaad tõdesid, losse, printse ja tuhkatriinusid.“ (seals). Lavastaja Evald Hermaküla arutles näidendi lavastusprotsessile
tagasi vaadates 2001. aastal, et „see vaimsus, kogu tervik oli selline, et ma sain
enda arvates ülemustest aru küll, miks nad märatsema hakkasid“ (Karja, 2001:
384). Näidendi lavastamisele tehti takistusi, aga lõpuks jõudis see siiski lavale
ja muutus omas ajas kultustükiks.
„Tuhkatriinumäng“ oli näide ajastu lubatavuse piiridega mängimisest. Algset
käsikirja tuli ümber kirjutada, esimesel katsel ei saanud lavastus mänguluba.
Ka Paul-Eerik Rummo luulekogu „Saatja aadress“ ei saanud ilmumisluba ning
sai levida vaid käsikirjalisel kujul. Seevastu mitmel kirjanikul ei tulnud tsensuuriga ette erilisi probleeme, sest nende kirjutatu mahtus lubatavuse raamidesse.
Üsna vabalt sai pärast stalinismiajastu lõppu kirjutada inimhinge süüvivat, isiklike valikute ja probleemide analüüsile pühenduvat proosat.
Kultuurilise kompetentsuse kujundamine
Võimalikkuste piiride kehtestamine pole tingimata seatud poliitilise režiimiga.
Samal printsiibil toimib kas või laste kasvatamine. Vanemate üks põhitegevusi
on piiride kehtestamine, pidev ettekirjutamine, mida tohib teha, mida mitte:
süüa tuleb riistadega, mitte sõrmega, joonistada tuleb selleks etteantud pindadele,
mitte seinale ega põrandale, asjadel on kindel otstarve, süüakse selleks ettenähtud
toiduaineid, aga mitte mulda, istutakse toolil, mitte laual. Sellise kasvatustöö
kaudu taandatakse laste avatud võimelisus lubatava raamidesse, vastavalt kultuurilisele ettekujutusele õigest käitumisest. Nende reeglite hulka kuuluvad
arusaamad sellest, kuidas käituda avalikus kohas, mis on lubatud lastele, naistele,
meestele, kuidas kõnelda endast vanemate või kõrgemas staatuses inimestega.
Sellistel juhtudel pole tegemist mitte riigivõimu kehtestatud raamistikuga, vaid
kultuurisiseste, kogukondlike väärtushinnangutega. Teiselt poolt on tegemist
laiema-kui-riigi väärtushinnangutega, rahvusüleste käitumismustritega. Noa ja
kahvliga söömine pole eesti kultuuri ega nõukogude ajastu eripära, ent on siiski
käitumisviis, mille eelistamist toidu näppude vahel hoidmisele on vaja õppida.
Tuleks ka küsida, kuidas võimalikkuste topograafia kehtestatakse? Demokraatlikus ühiskonnas on siin liikumisruumi, ja igas ühiskonnas leidub defineerimatuid
alasid, vahefaase, loovat liiasust, mis võimaldab erimeele ehk dissensuse sündi.
Võimalikkuste topograafiat ei saa ühele kaardile mahutada. Võimalikkuste sfäär
sisaldab hulganisti hierarhiaid: siin leidub võimalik, aga taunitav, võimalik, aga
43

Kaplinski essee pidi algselt ilmuma 1973. aasta Loomingu Raamatukogu avanumbris,
kuid ei saanud Glavliti luba. See avaldati alles 1992. aastal.
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mitte ihaldusväärne. Võimalikkuste piiridest võib siiski kõnelda nii kitsamalt
kui ka laiemalt: need sõltuvad haridusest, soost, etnilisest ja parteilisest kuuluvusest, töökohast jm.
Järgnevalt vaatleme lähemalt, milline roll on võimalikkuste sfääri loomisel
kultuurilistel kujutelmadel.
II Kultuurilised kujutelmad
Kultuurilised kujutelmad44 on minu uurimistöö teine keskne mõiste. Tegemist
on pidevalt muutuva kultuurilise aluspõhjaga, mis moodustub kultuurimälu ning
kultuuris aktiivsete väärtussüsteemide kombinatsioonis. Nõukogude režiimi
kehtestamisel toimus kohalike kultuuriliste kujutelmade ja uue režiimi väärtussüsteemide kokkupõrge, järgnevate kümnendite vältel toimus aga segunemine:
kultuurikujutlused teisenesid ja muutusid. Sageli kõneldakse vahetuist sõjajärgseist aastaist kui „järel-Eesti ajast“: kultuuri arengut ei ole võimalik järsult läbi
lõigata, inimeste väärtussüsteemide, kommete ja elunägemise muutumine võttis
aastakümneid ja toimus ebaühtlaselt. Vanaema juures maal, Nõmmel või Tartus
Supilinnas võis veel 1980. aastatel kohati tajuda „endise maailma“ kohaolu.

Nõukogude modernsusideedest lähtuvalt üritati Eestis juurutada võimlemist töökeskkonnas. Fotograaf teadmata. Töötajate virgutusvõimlemine tööplatsil. HKM Fp
1033:7 F 6037, Hiiumaa Muuseumid SA.
44

Kultuurilised kujutelmad (ingl cultural imaginaries) on ingliskeelses teaduskirjanduses
sage mõiste, mille korral eeldatakse, et lugejad mõistavad automaatselt mõiste sisu. Olen
oma töödes püüdnud selle mõiste sisu artikuleerida. Vt nt (Annus, 2016).
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Järk-järgult aset leidnud muutumisprotsessi aga saab mõista kui sotskolonialismi
ja ühiskonna moderniseerumise kooslust: ühelt poolt tajuti ühiskondlikke nõudmisi ja piiranguid kui „Vene võimu“ pealesurutuid, teiselt poolt lahutasid inimesi
eelnenud „Eesti ajast“ ka üleilmsed moderniseerumisprotsessid: linnastumine,
argielektroonika jõudmine massidesse, kodutööde mehhaniseerumine (pesumasinad!), mugavama elulaadi omaksvõtt ja üleüldiselt masinate aina olulisem
roll tööl ning argielus. Koloniaalsuse-modernsuse kooslus muutis oluliselt nii
ajastupõhist võimalikkuste topograafiat kui ka laiemalt kultuuri eneseteadvust.
Niisiis, ajastu võimalikkuste sfääri piiritlemisel on oluline osa kultuurilistel
kujutelmadel. Kasutan kultuuriliste kujutelmade mõistet just seetõttu, et see
mõiste võimaldab mõista kultuuri kompleksselt kui mitmekihilist, pidevalt muutuvat kooslust.
Kultuuriliste kujutelmade hulgas võib eristada
1) kultuurimälu ja selle erinevaid koostisosasid (siia kuuluvad koolis õpitud
käsitlused rahvuse ajaloost, kultuuris käibel olevad lood ja pildid, mis organiseerivad kultuurimälu);
2) kultuurinorme ja nüüdiskultuuri väärtussüsteeme (siia kuuluvad igapäevased
õige ja vale käitumise eristused, argised käitumisreegleid, avaliku elu hierarhiaid, ettekujutus kultuuris levinud sotsiaalsetest praktikatest) – just see
kultuurikujutluste osa mängib argielus kõige olulisemat rolli;
3) kultuurilist ootushorisonti: kultuurilist „ettekirjutust,“ mida pidada ihaldusväärseks, mille poole püüelda.
Kultuuriliste kujutelmade ajalisus on kolmetine: need kätkevad minevikukujutiste ja narratiivide kogumeid, reegleid ja kombestikke, mis määravad kindlaks
oleviku käitumisnormid, ning tulevikuga seotud ootusi ja lootusi. Need kolm
ajalist kihti: jagatud mineviku-pildid ja -narratiivid, oleviku käitumisnormid
ning kultuuris levinud tuleviku-nägemused – vormivad üheskoos kogukonna
enesekäsituse (Annus, 2019: 216–219).
Kultuurikujutluste kogumisse kuuluvad nii pildid kui ka lood. Siin leiavad oma
koha kanoonilised tekstid („Tõde ja õigus“, „Kevade“, „Meil aiaäärne tänavas“)
ja rahvusliku tähtsusega minevikusündmused (iseseisvumine, küüditamised),
aga ka argielu käitumisjuhised selle kohta, kuidas käituda avalikus ja erasfääris
(millal kanda pidulikku rõivastust, millisele üritusele võib minna teksades),
millised on avaliku sfääri hierarhiad (kas professori- või preestriametit peetakse
prestiižseks), igapäevased kombed (kas päev algab kohvi või teega, praekartulite,
müsli või röstsaia ja moosiga) ja palju muudki. Eelmodernsetes ühiskondades
olid kultuurilised kujutelmad selgelt kohapõhised; trükikapitalismi saabumine
ja üldhariduse kehtestamine võimaldas kanoniseerida kultuurilisi kujutelmi
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rahvuse tasandil. Globaliseerumise ajajärk on muutnud rahvuste piirid läbitavaks
rahvusülestele normidele, nagu näiteks pitsa söömine kiirtoiduna või maisihelveste söömine hommikusöögiks. Nõukogude aja kultuurilisi kujutelmi
mõjutasid ja määratlesid ajastu normatiivsused: nõukogude režiimi kirjutatud
ja kirjutamata reeglid ning ootused nõukogude kodaniku õige käitumise kohta.
Kultuuriliste kujutelmade enim tähelepanu pälvinud komponent on kahtlemata
kultuurimälu. See toimib mälukogukondade alusena, s.o niisuguste kogukondade
alusena, mille liikmetel on ühine minevikunarratiivide kogum ja ühised tõlgendusmudelid mineviku mõistmiseks (Aarelaid-Tart, 2012). Näiteks Teise maailmasõja
kogemust kujundavad eri kultuurides erinevad narratiivid: vene rahva jaoks oli
see kangelaslik võitlus isamaa eest ning Leningradi blokaadi võigas kogemus;
eestlastele tähendas see iseseisvuse lõppu ning küüditamiste, pagemiste ja
sunniviisilise võõrvägedesse värbamise aega. Siin on äärmiselt oluline silmas
pidada, et kultuurimälu on afektiivselt laetud: sündmusi mäletatakse mitte ainult
faktoloogiliselt, vaid ka väärtus- ja emotsionaalsel skaalal. Sellel skaalal
kultuurimälu sündmuse asupaika muuta on keeruline: neil, kelle silme all põletasid fašistid koduküla Valgevenes maatasa, on üle selle valu raske, kui mitte
võimatu mõista eesti kultuurimälu ambivalentsi saksa okupatsiooni. Kui mõistmine ei õnnestu, siis asendab selle meie-nemad vastandus. Minevikusündmuse
afektiivne laetus muudab minevikusündmuste ümbertõlgendamise eriti vaevaliseks; vana valu ei vaibu ning tõrgub uute tõlgenduste vastu (Annus, 2018).
Kultuurilised kujutelmad levivad diskursiivselt, osalt minevikupärandi populariseeringute kaudu, teiselt poolt sündsa ja sündmatu käitumise igapäevase
järelevalve kaudu: „Ära räägi täis suuga!“ või „Ära nihele pingis!“ Nende reeglite
ratsionaalsus võib olla kaheldav: miks peaks seitsmeaastane laps vaikselt koolipingis istuma? Lisaks lugudele ja dogmale kätkevad kultuurilised kujutelmad
ka visuaalseid kujutisi: rahvuse kesksete tegelaste portreid ning tuntud jäädvustusi rahvuse tähtsamatest mälupaikadest, kunstiteoseid, filmistseene. Eesti
niisuguste kultuuriliste mälupaikade hulka kuuluvad näiteks Taevaskoda,
Tallinna tornid ja Tartu ülikooli sambad, aga ehk ka liivane mererand mõne
suurema kiviga, kõrge männimets või kadakatealused punetavad
metsmaasikad.
Kultuurikujutluste sfääri toestatakse osaliselt riiklikul tasandil (nt koolihariduse
kaudu), ent sinna kuuluvad ka ametliku põhjata kujutised ja narratiivid, vabalt
ringlev ja pidevalt uuenev folkloor, laialt levinud kuulujutud, jagatud hirmud,
näiteks inimliha-vorstivabriku lood, mis ringlesid kogu Euroopas, sealhulgas
ka Eestis, Teise maailmasõja ajal ja järel (Kalmre, 2007). Kultuuriväljal osaleja
ei võta tingimata omaks kõiki rahvuskultuurilisi kujutelmi – ei saagi võtta, sest
kultuuriliste kujutelmade arsenal on piiritlematu, pidevalt muutuv, ja sisemiselt
konfliktne. Igaüks paneb enda jaoks kokku valiku, koondab kokku isiklike kujutelmade pidevalt muutuva kogumi sõltuvalt oma kuuluvusest erinevatesse
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kogukondadesse nii rahvuslikul kui ka rahvusülesel suhtlusväljal. Kui kultuurilised kujutelmad pakuvad materjali isiklike väärtuste loomiseks, siis isiklikud
kujutelmad kujutavad endast kultuurikujutluste sfääri isikupärastatud valimit.
Isiklike kujutelmade pidevas loomis- ja kogumisprotsessis kohandatakse ja isikupärastatakse kultuuriliste kujutelmade teatud elemente, samal ajal kui teised
osad jäetakse tähelepanuta või lammutatakse koost.
Kultuurilised kujutelmad võivad olla ka mitmekihilised ja sisalduda kujutelmi
kujutelmadest. Näiteks Raimond Kaugveri romaanis „Vana mees tahab koju“
(1983) osutatakse kriitiliselt kõrvaltegelaste püüdele käituda nii, nagu ühiskond
seda eeldab. Abikaasal ei sobi sõita puhkusereisile, kui mees on haiglas, taunimisväärne on jääda kõrvale kolleegi matustelt ja peielauast. Siin ei tegutseta
mitte sisetunde järgi, vaid muretsetakse, millise hinnangu teised annavad.
Romaan kritiseerib eluviisi, mis järgib liiga jäigalt ja kriitikavabalt kultuurinorme – sellises elu jääb midagi vajaka, loovat lähenemist, vaba suhtumist. Ent
lugeja tajub siin taas üht kultuurilist kujutelma, nimelt „vaba loovhinge“ erinevust
„ühiskonna käibetõdede järgijast.“ Selles vastanduses asetatakse pjedestaalile
näiliselt vabade valikute tegija, kes tegelikult järgib teist, kultuuris samuti levinud
„iseseisva mõtleja“ kujutelma.
Kultuurilised kujutelmad ei pruugi tingimata viia kindlate käitumismustriteni,
pigem moodustavad need kultuurilise tolerantsi ruumi. Nii võis kultuuriliste
kujutelmade hulka kuuluda pitsasöömine kui vastuvõetav või ihaldusväärne
kultuuriline käitumine, isegi kui pitsa oli harjumuspärases menüüs pigem
erandlik.
III Kultuuripraktikad
Kultuurisfäär pole ainult ideede sfäär, kultuuri materiaalne pool on vähemalt
sama oluline. Kultuuripraktikad ühendavad kultuuri materiaalse ja kujutlusliku
poole. Et mingist käitumisvormist kujuneks kultuuripraktika, peab see kinnistuma kultuurikujutluste sfääris. Teisest küljest, kultuuripraktikad on kultuuriliselt
tingitud käitumismudelid, mille reeglid (mis kuuluvad kultuuriliste kujutelmade
sfääri) on praktikute jaoks normaliseerunud nii, et nende olemasolu ei teadvustata. Kui peame midagi normaalseks, siis me ei taju niisuguse käitumise
reeglipärasust. Niisiis, idee tasandil kuuluvad kultuuripraktikad kultuuriliste
kujutelmade hulka, ent tegelikus elusituatsioonis lisandub siin ka konkreetne,
kehaliselt, meeleliselt tajutud vahetu tegelikkus.
Võtkem näiteks mustikate korjamise: kujutelm mustikakorjamisest kuulub eesti
kultuuriliste kujutelmade hulka, see on normaalseks peetav, üldiselt aktsepteeritud tegevus (mis veel ei tähenda, et iga eestlane peaks tingimata mustikametsa
minema).
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Kultuuripraktikana ühendab mustikakorjamine eri komponente, neist olulisemad on
1) looduses kasvavad mustikad;
2) mustikakorjaja.
Kui neid kaht ei oleks, siis poleks tegu elava kultuuripraktikaga, vaid kultuurimälusse kuuluva kujutelmaga. Kultuuripraktikad aga veedavad mingi osa oma
eksistentsist latentses seisus, n-ö talveunes: praktika on elujõuline, kui teame,
et sobival ajahetkel on seda võimalik aktualiseerida.
Mustikakorjamine kui kultuuripraktika sisaldab ka
3) kultuurilisi kujutelmi eri tasandil, sealjuures:
4) kultuurimälu – mustikaid on ikka korjatud, ka minu ema käis metsas
mustikaid korjamas;
5) teadmist kultuuris aktsepteeritud olevikulistest tegevusmudelitest (võib
sisaldada essentsialistlikku aspekti) – mustikate korjamine on normaalne,
kultuuriliselt aktsepteeritud tegevus;
6) teadmist, et metsa võib minna, see pole ohtlik;
7) arusaama, et seda, mis kasvab metsas, tohib puudutada, korjata ja isegi
süüa.
Kultuuripraktikate juurde kuulub ka tulevikuline aspekt, vaikimisi eeldus, et
see on jätkuva tegevus, mida saab jätkata ka tulevikus. Ma ei lähe mustikale
üks kord elu jooksul, vaid loodetavasti ka tulevastel suvedel, ja kui mina ei lähe,
siis lähevad teised.
Mustikakorjamine kui kultuuripraktika on jagatud tegevus, aga selle tajumine
erineb: linnast tulijate jaoks tähendab see sisenemist teise tajurežiimi, totaalselt
erinevat töölaua taga istumisest. Kultuuripraktika võib kuuluda erinevatesse
tähendussüsteemidesse: mustikakorjamine võib olla puhkuse osa (see pole õige
puhkus, kui mustikametsa ei saa!), oluline lisasissetulek, perekonnale talvise
pannkoogimoosi soetamine jm.

Kooslaulmine ja laulupidudel
osalemine kuulub Eesti traditsiooniliste kultuuripraktikate
hulka. Vihmavaling ei suutnud
peatada Võru maakonna laulupidu 11. juulil 1959. Fotograaf
teadmata. VK F 788:7/33 F,
Võrumaa Muuseum.
171

IV Kultuuripraktikad ja üksikisiku elukogemus
Praktiseerija ehk mustikakorjaja perspektiivist võime öelda, et metsa minnes
kordab korjaja tegevust, mida on teinud teised enne teda – siin puudub originaalsus. Aga korjaja kükitab metsas ja kogub marju korvi. Tema jaoks on oluline
mustikate maitse, metsa rahu ja mõnusus. Korjamise ajal ei lähe talle vähemalgi
määral korda, et tegemist on kultuuris üldiselt aktsepteeritud kultuuripraktikaga.
Mina lihtsalt lähen metsa ja korjan mustikaid. See ongi kultuuripraktika olemistingimus: me oleme tegevuse reeglid omaks võtnud ega pea nende peale
mõtlema.
Kultuur on ühisruum, kus jagatakse teatud väärtusi, tegutsetakse kindlate mudelite järgi, kus on kehtestatud kindlad piirangud. Ent sellele vaatamata tajume
endid ainukordseina, üksteisest erinevaina, mis siis, et kordame ja taastoodame
jagatud kultuurimustreid. Kuigi tuhanded on ehk sellessamas paigas aastasadade
vältel mustikaid korjanud ja iga korjaja korjab otsekui edasi sedasama aastasadade mustikakorjamist, ei takista see korduvus korjajat ennast olla ainuliselt
just täpselt selles hetkes, metsarahus mustikate keskel.
Nii jõuame küsimuseni, kuidas luuakse isedus. Kultuurilised kujutelmad kirjutavad ette ka selle, kuidas luua tunne (teatud kultuuripraktika abil), et elad erilist
ja ainukordset elu, et oled ise eriline. Osta uus pluus või püksipaar, mine juuksurisse ja tee uus soeng, muretse uus auto, soeta maakodu, kujunda maja ette
stiilne lillepeenar – soovitustest puudust ei ole, ja sageli kipuvad need olema
seotud rahaliste väljaminekutega.
Võimalikkuste topograafia, kultuurilised kujutelmad, kultuuripraktikad, koloniaalsus-modernsus – ükski neist mõistest ei suuda hõlmata üksikisiku ainulist
maailmasolemise kogemust. See kogemus algab kehalisest olemisest maailmas,
tajudest, tujudest, lõhnadest ja maitsetest, mööduvatest emotsioonidest, aga sinna
kuulub ka püsivam oma kehas ja nahas elamise kogemus, isiklike mälestuste,
rõõmude, valude, teadmiste – elukogemuse ladestumine. Selles olemises võib
olla läbinisti kehalist, maist rõõmu olemasolust, mis, olles küll linnulennult
vaadates sarnane paljude teistega, on samal ajal ka jagamatult ainuline. Üksikisik
pole ainult üldisema kategooria, mõõdetava suuruse osa, millest saab kõnelda
arvude ja üldiste omaduste kaudu. Ka teadlase pilgule ei tohiks ta muutuda
varikujuks, üheks paljude seast (Nancy, 1996). Ilmselt on paratamatu, et numbriliste ühiskonnamudelite, üldiste seletusskeemide ja ainulise inimkogemuse
vahele jääb pinge, üks kipub välistama või kõrvale tõrjuma teist.
Olen püüdnud kultuurist ja ühiskonnast kirjutada nii, et seal leiduks ruumi nii
jagatule kui ka ainulisele.
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RIIGI
KEELEAUHIND

TERVITUS FERDINAND JOHANN WIEDEMANNI
KEELEAUHINNA KÄTTEANDMISEL
Haridus- ja teadusminister Liina Kersna
Lugupeetud teaduste akadeemia president, austatud elutööpreemiate laureaadid,
head koosviibijad!
Õnnitlen kõiki elutöö- ja riigipreemiate laureaate ning tänan teid, et olete oma
elu pühendanud teadusele, keelele ja kultuurile. Teie pühendumist on märgatud
ja väärtustatud. Teie erialased teadussaavutused on ühiskonnale olulised. Need
aitavad mõtestada protsesse meie ümber ja pakuvad lahendusi meie ees seisvatele
väljakutsetele. Aitäh teile!
Wiedemanni keeleauhind on elutööpreemia, mis antakse väljapaistvate teenete
eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel ja populariseerimisel. Seda
auhinda on välja antud juba 1989. aastast. Tänavu lisandus Wiedemanni keeleauhinna auväärsesse loetellu 41. laureaat – keeleteadlane doktor Jüri
Viikberg.
Laureaadi elutöö hõlmab eesti keele mitmekesist uurimist. Tema keeleteaduslike
tööde peale mõeldes kangastuvad kohe ühe rahvaliku laulu sõnad: „Ma vaatan
paadist kiikriga, kui kaugel on see Saaremaa“. Need laulusõnad on justkui peegeldus laureaadi elutööst. Kirjakeelest erinevate keelevariantide uurimine ongi
nagu kiikriga kaugele vaatamine – „läänlastest võrukesteni ja Hiiumaast Setumaani“. Jüri Viikberg on uurinud ja kirjeldanud keelemaastiku neid alasid, kust
võrsub eesti keele elurikkus ja mida märkame normitud kirjakeele kõrval –
murdeid, väliseestlaste keelt, laensõnavara ja keelekontakte.
Laureaadi silmapaistva teadustöö kõrval paistab silma tema tegevus õppejõuna.
Ta on innustanud üliõpilasi otsima vastuseid eesti keele kujunemise eri tahkudele
ja hindama eesti keele mitmekesisust. Seega võib öelda, et ta on laenanud oma
kiikrit ka üliõpilastele ja suunanud neid uusi vaatenurki seadma.
Mul on au üle anda Wiedemanni keeleauhind silmapaistvale keeleteadlasele
doktor Jüri Viikbergile pühendunud töö eest eesti murrete, väliseestlaste keele
ja keelekontaktide uurimisel ning õpetamisel.

Täname ja tunnustame Jüri Viikbergi eesti keele heaks tehtu eest!
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Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind
pühendunud töö eest eesti murrete, väliseestlaste
keele ja keelekontaktide uurimisel ning õpetamisel
Jüri Viikberg

Foto: Annika Haas

KIRGLIK KEELEMEES, TÕSITEADLANE
JA ARMASTATUD ÕPETAJA
Filoloogiadoktor Jüri Viikberg on teenekas eesti keele uurija, korraldaja, õpetaja
ning propageerija. Võib öelda, et ta on olnud eesti keele uurimisele ja õpetamisele
pühendunud kogu elu ning on teinud oma tööd alati kirglikult ja südamega.
Sündinud on Viikberg 1953. aastal Raplas. Haridustee viis ta Tartu riiklikku
ülikooli, mille ta lõpetas 1976. aastal soome-ugri keelte eriharus eesti filoloogia
erialal. Seejärel suundus ta tagasi kodukanti ning töötas paar aastat Juuru keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Aastast 1978 kuni tänaseni töötab
Viikberg eesti keele instituudis (kuni 1993 keele ja kirjanduse instituut). Instituudis alustas ta vanemlaborandina ja tegi seejärel teaduskarjääri kuni
vanemteaduri ning vanemleksikograafini, olles seitse aastat ka murdesektori
juhataja. Paralleelselt on ta aastakümneid töötanud Tallinna ülikoolis (varem
Tallinna pedagoogiline instituut ja Tallinna pedagoogikaülikool), muu hulgas
nii korralise professori kui ka õppetooli juhatajana, olles praegu humanitaarteaduste instituudi emeriitdotsent. Viikbergil on ka rahvusvaheline
teaduskogemus, nimetatagu siin näiteks aastail 1993–1994 [Alexander von
Humboldti] stipendiaadina Müncheni ülikoolis õppimist, külalisteadurina
Uppsala ülikoolis töötamist ning loengute andmist maailma mitmes ülikoolis.
Keeletundja ja tõsiteadlane
Jüri Viikberg on üks tuntumaid eesti murrete ja diasporaa uurijaid. Teda on
köitnud eestlased ja eesti keel nii Eestis kui ka väljaspool Eestit ning muudegi
rahvusvähemuste keel, kultuur ja ajalugu. Et koguda väärtuslikku materjali eesti
diasporaa uurimiseks ja kirjeldamiseks, on Viikberg osalenud Vadjamaa, Siberi,
Krimmi jt ekspeditsioonidel. Tema 1990. aastal Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöö
kandis pealkirja „Eesti keelesaared Siberis“ ning selle oluline alusmaterjal oligi
Siberi uurimisreisidelt kogutu. Järgnesid ülevaateteosed, kogumikud, artiklid jne. Näiteks on Jüri Viikberg üks „Vene impeeriumi rahvaste punase raamatu“
(Kolga jt, 1993) autoritest, koos Lembit Vabaga on koostatud teatmik „Ohustatud
uurali rahvad“ (Vaba, Viikberg, 1995) ning koos Kristiina Praakliga kogumik
„Eestlased ja eesti keel välismaal“ (Praakli, Viikberg, 2010), lisaks on tema
toimetatud Raimo Raagi raamat „Välis-Eesti 100 aastat“ (Raag, 2018). Viikbergi
koostatud ja toimetatud on ka ülevaateteos „Eesti rahvaste raamat. Rahvusvähemused, -rühmad ja -killud“ (Viikberg, 1999).
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Murdeuurijana on tema värskeim ja ühtlasi kaalukaim publikatsioon „Eesti
murrete grammatika“ (Viikberg, 2020) – esimene eesti murrete võrdlev grammatika. Monograafia kuulub „Eesti keele varamu“ tervikkäsitluste sarja, mis
koondab eesti keele uurimise ja käsitlemise alustõed. Viikberg on ka hinnatud
kõrgkooliõpiku „Eesti murded ja kohanimed“ (Pajusalu jt, 2002, 2009, 2018,
2020) üks autoreist. Palju aastaid koostas ja toimetas ta üht eesti murdekeele
toekamatest teostest – „Eesti murrete sõnaraamatut“ (1994− ). Ta on toimetanud
ka mitut eesti keele instituudi väikeste murdesõnastike sarja väljaannet ning
koordineerib instituudi teiste sama sarja sõnastike tööd kindla käega. Ta on välja
andnud ka murdekeele õppematerjali „Eesti murdeplaat“ (Viikberg, 2002, 2003),
mille alusel omakorda loodi tänapäevane murdeõpet toetav veebikeskkond Murdekiiker (2019).
Keelekontakte uurides on Viikbergi huvitanud veel saksa laensõnad eesti sõnavaras. Ta on koostanud veebisõnastiku „Alamsaksa laensõnad eesti keeles“
(Viikberg, 2016) ja töötab praegu ülemsaksa laensõnadega, mis plaanib samuti
peagi sõnaraamatusse sättida.
Jüri Viikberg on kõrgesti erudeeritud ja mitmekülgne keeletundja. Tema ampluaasse kuuluvad keel ja ühiskond, kultuurilugu ja ajalugu. Tänu sellele on ta
olnud hinnatud ekspert, toimetaja, retsensent, juhendaja ning oponent. Samuti
on teda palutud osalema paljude, sealhulgas riiklike töörühmade ja komisjonide
töös. Ta on olnud Eesti keelenõukogu liige, emakeele seltsi esimees, abiesimees
ja juhatuse liige, eesti keele instituudi teadusnõukogu liige, Võru instituudi
teadusnõukogu liige, Tallinna ülikooli eesti keele õppetooli juhataja, humanitaarteaduste doktorinõukogu esimees, eesti keele ja kultuuri instituudi nõukogu
liige ning demograafia instituudi teadusnõukogu liige, rahvuskaaslaste programmi
nõukogu liige, riikliku programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud“
eksperdinõukogu liige, Alfred Kordelini fondi Eesti allfondi komisjoni liige,
Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige jne. Mitmes loetletud kogudest kestab tema töö. Viikberg on osalenud „Eesti keele arendamise
strateegia 2004–2010“ ja „Eesti keele arengukava 2011–2017“ koostamises ja
seires ning olnud mitme keeleteadusliku väljaande toimetuskolleegiumi, näiteks
emakeele seltsi aastaraamatu, tervikkäsitluste sarja „Eesti keele varamu“ ja
ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige. Teda on kaasatud eksperdina,
doktoritöö oponendina ja retsensendina ka väljapoole Eestit.
Kirglik keelemees ja armastatud õpetaja
Viljaka publitseerijana on Jüri Viikbergilt ilmunud enam kui sada publikatsiooni,
sealhulgas teadust populariseerivaid kirjutisi. Siinkohal tulebki eraldi esile tõsta
Viikbergi tööd eesti keele, sealhulgas murdekeele ja keeleteaduse populariseerijana ning eestkõnelejana. Ta on korduvalt kõigil oma uurimisteemadel esinenud
televisioonis ja raadios ning avaldanud kirjutisi trükimeedias, samuti pidanud
arvukalt ettekandeid konverentsidel, seminaridel, keelepäevadel jne.
180

Jüri Viikberg on ikka rõhutanud murde olulisust ühiskonna ja kirjakeele jaoks.
Meedias on ta sageli murdekeelt tutvustanud ja meelde tuletanud, väärtustanud
ja kasutama innustanud. Tema sõnum on „Hoidke oma murret ja kasutage seda!“,
ka siis, kui tegu on keeleldasa kesk- või põhjaeestlastega, juhtides tähelepanu
sellele, et mõnigi koolis keeleveaks märgitud sõnakasutus võib olla hoopis keelekasutuses püsiv murdejoon, mida ei tuleks häbeneda ega keelest kustutada, vaid
kasutada seal, kuhu see mõnusasti passib. Tuleb osata valida registreid.
Tõsise töö juures ei ole Viikberg unustanud naeru ja nalja tähtsust. Nõnda on ta
välja andnud mitu anekdoodikogumikku, mis on koostatud rahvasuust tema
enda kogutud naljanditest.
Mitmekülgseid keeleteadmisi on Viikberg juba mitu aastat jaganud ka Eesti
keele instituudi keeleklippides „EKI keelekillud“, mis valminud koostöös rahvusringhäälinguga. Viikbergi esinemisi saadab alati nauditav sõnavõtmis- ja
esinemisstiil ning muhe keelekasutus.
Väga tänuväärne on olnud Jüri Viikbergi töö keeleteaduse järelkasvu eest muretsemisel. Ta on olnud hinnatud õppejõud-õpetlane ning edukalt innustanud
üliõpilasi tegelema eesti (murde)keelega. Viikbergi juhendamisel on kaitstud
kuus magistritööd ja kaks doktoritööd ning paljude oma õpilaste meelde on
Viikberg püsima jäänud kui eriliselt tore ja innustav õpetaja.
Ühiskonna jälgija
Jüri Viikbergi tähelepanu on sageli pöördunud keelte ja rahvaste rollidele ning
saatustele ühiskondades. Väitekirjauurimus, mis pidi kirjeldama Siberi eestlaste
keelekuju, võttis kohapeal olukorraga tutvumise tulemusel pöörde sotsiolingvistikasse. Alates 1990. aastatest on Viikberg nii üksi kui ka koos kolleegidega
avaldanud raamatuid ja artikleid, mis käsitlevad keele- ja rahvastikupoliitikat
ning selle tulemusena kujunenud olukordi Nõukogude Liidus, Eestis ja väliseestlaste aladel. Eesti keelenõukogu liikmena, keelearengukavade ühe koostaja
ja seirajana on ta kavandanud riigi keelepoliitikat, tema tegevuse keskmes on
olnud seejuures eesti murded. Viikberg on hoidnud silma peal ka keelte ja rahvustega seotud andmete järjepideval kogumisel rahvaloenduste kaudu.
Muidu muheda Viikbergi on võtnud tõsiseks, kui keelte ja nende kõnelejatega
midagi paigast ära on. Oluliste asjade eest seisab ta kui raudnael. Toodagu siin
näiteks ettekanded Tallinna teadlaste maja eesti teaduskeele konverentsidel „Eesti
rahvuse kestmisest“ ning nende põhjal ilmunud artikkel „Ei saa me läbi keeleta“
(2018) või siis Viikbergi kindlameelsus 2021. aasta rahvaloendusel keeleküsimuste eest seismisel. Nimelt on juba mitu aastat läinud vaja kindlameelset hoiakut
ja survestamist, et rahvaloendusel ei loobutaks kogumast usaldatavaid ja järjepidevust tagavaid andmeid emakeele ja keelteoskuse kohta ning et emakeelt
küsitaks teistest keeltest eraldi. Seda on oluliseks pidanud ka rahvastiku-uurijad.
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Viikbergi eestvedamisel koostati asutuste ja seltside kirjad ning pöördumised,
ta on keeleteadlaste eestkõnelejaks olnud ka meedias. Ettevõtmist pälvis edu,
mis tähendab, et tänavune rahvaloendus toimub kombineerituna (andmebaasi
teavet täiendatakse küsitluse teel saadud andmetega).
Jüri Viikbergi tublisid saavutusi on ka pärjatud. Aastal 2006 tunnustati teda
Valgetähe IV klassi teenetemärgiga, kahel korral on ta saanud Keele ja Kirjanduse aastapreemia (1984, 2014), ta on pälvinud Eesti kirjandusmuuseumi
rahvaluule kogumise esimese preemia (1989) jne.
Kokkuvõtteks võib Jüri Viikbergi iseloomustada kui väärikat tõsiteadlast, kirglikku keelemeest, armastatud õpetajat ja mõnusat-muhedat teekaaslast, kes ka
keerulistel juhtudel asub targalt, rahulikult ja huumoriga lahendust otsima ning
kellele võib alati loota.
Tiina Laansalu, Helle Metslang
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Jüri Viikberg
Sündinud 10. septembril 1953 Raplas
1971		

Rapla keskkool

1976		

Tartu ülikool, filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

1989		

Tartu ülikool, filoloogiakandidaat soome-ugri keelte alal

1976–1977

Juuru keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

1978–1980

Eesti teaduste akadeemia keele ja kirjanduse instituudi aspirant

1981–…
		

eesti keele instituudi teadustöötaja; murdesektori juhataja
1990–1999; murdesõnaraamatu töörühma juht 1990–2005

1989–…
Tallinna ülikooli õppejõud; dotsent 1997–2005 ja 2011–2017;
		
eesti keele professor 2005–2011; eesti keele õppetooli juhataja
		2005–2008
1993–1994

Alexander von Humboldti stipendiaat Müncheni ülikoolis

2006		

Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk

Kogunud keeleainest Ingerimaal, Siberis, Kaukaasias ja Krimmis. Uurinud
eesti murdeid, keelekontakte, saksa laene eesti keeles ja väliseesti keelekujusid.
Avaldanud üle 300 teadusliku või populaarteadusliku publikatsiooni.

183

RIIGI
SPORDI- JA
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Riigi spordi- ja kultuuripreemiate laureaadid 23. veebruaril 2021 teaduste akadeemias.
Vasakult: Anna Levandi, Peeter Lusmägi, Flo Kasearu, Triin Ojari, Epp Lankots, Natalja
Inno, kultuuriminister Anneli Ott, Jiři Tintěra, Avo Keel, Urmo Aava, Jaak Sooäär, Eero
Epner. Foto: Annika Haas

SÕNAVÕTT RIIGI SPORDI- JA KULTUURIPREEMIATE
KÄTTEANDMISEL
Kultuuriminister Anneli Ott
Austatud riigipreemiate lauraadid, kolleegid, külalised!
Möödunud aastal oma esimest juubelit tähistanud rahvakirjanik Andrus Kivirähk
ütleb romaanis „Mees, kes teadis ussisõnu“ nii: „Inimene tahab endale ikka
väikesegi võimaluse jätta, ta ei lepi kunagi paratamatusega.“
Mida see õigupoolest tähendab, mõeldes täna teile, lugupeetud riigipreemia
laureaadid?
Paratamatus on lihtne. See tähendaks eelkõige leppimist sellega, mis meile on
antud. See tähendaks kohandumist olmetasandiga, tõusmata sellest kõrgemale,
andmata hoogu inspiratsioonile, uutele teadmistele või unistustele.
Väike võimalus aga tähendab otsinguid. See on liikumine uute teadmiste poole,
see on pidev kahtlemine, küsimine, argumenteerimine ja teadmistel põhinev
järeldamine.
Teie, head laureaadid, ei ole lasknud meil leppida paratamatusega. Te olete
avanud meile huvitavaid võimalusi näha elu ja inimesi üha uutest perspektiividest. Te olete mõtestanud meie riigi ja kultuuri sisu. Te olete oma teadmiste ja
saavutustega lisanud meie elule rõõmu ja särtsu.
Kultuur võib eksisteerida ka ilma riigita. Selliseid näiteid on maailmas palju.
Siiski, kurvakstegevalt palju on siin kõrval näiteid ka selle kohta, kus riigita
rahvad on kaotanud ajapikku selle, mis muudab neid eriliseks. Isegi kui nad
pole oma identiteeti kaotanud, on neil määratult raskem oma teadmisi levitada,
et sellega mõjutada maailmakultuuri.
Paar nädalat tagasi sai ametlikult soome-ugri kultuuripäälinnaks Abja-Paluoja
Mulgimaal. Ka mul oli au seal viibida. Tänu sellele, et soome-ugri rahvad teevad
koostööd ja hoiavad ühte, edendab kultuuripealinnade initsiatiiv nii soome-ugri
keeli kui ka keelemurdeid, rääkimata sugulasrahvaste vaimsest ühtehoidmisest.
Meenutan, et soome-ugri rahvad on pillutatud laiali üle kogu Euraasia mandri.
Meid on üle 26 miljoni. Oma riik on meist vaid kolmel: lisaks meile ka soomlastel
ja ungarlastel.
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Seda on väga oluline silmas pidada keerulistel ja palju uusi väljakutseid pakkuval
ajal. Me ei tohi takerduda tühistesse vaidlustesse ega nägelustesse vaid pühendama oma energiat sellele, et mõtestada seda, milleks me siin oleme või mis
asja me koos õigupoolest ajame.
Meie püsimise tegelik mõte on ju meie kultuur. Kõike muud, ka väga olulist
tehnoloogilist innovatsiooni või rohemajandust suudavad maailmale pakkuda
väga paljud teisedki riigid ja rahvad. See konkurents on väga karm ja siin tuleb
osata eristuda.
Seega, me ei tohi hetkekski kaotada silme eest seda, mis muudab meid eriliseks.
Vastasel korral läheks meil selles keerulises maailmas raskeks teha end nähtavaks, kuuldavaks, mõjukaks. Kultuur on see, mis loob sidemeid ning selle peale
saame ehitada kõik muu. Spordi eeskujud on oluline meie rahva terve ja tugeva
tuleviku nurgakivi. Miski muu ei maksa tänapäeval rohkem kui teadmised,
kogemused, visadus. Meist endist sõltub, kuidas meid tajutakse ja kas meid
võetakse maailmas jutule.
Me täname teid selle eest, austatud kultuuri- ja spordipreemiate laureaadid, et
olete avanud meile uksi. Me oleme teile tänulikud, et olete meile loonud võimalusi
ega ole iial leppinud paratamatusega. Vastupidi – te olete oma töö ja saavutustega
seda igavat paratamatust lõhkunud.
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SPORDIPREEMIA LAUREAATIDE SÕNAVÕTUD
Gunnar Paal
Austatud peaminister, ministrid, teaduste akadeemia president ja kõik hinnatud laureaadid!
Kõigi spordipreemia laureaatide nimel suur tänu valitsusele meile osutatud tähelepanu ja tunnustuse eest.
Sport on läbi aegade olnud eneseteostuste viis ja võimalus.
Kui vaatame ringi, siis rahva hulgas on suurenenud liikumisharrastus, arvukatest
rahvaspordiüritustest on aktiivne osavõtt, tippspordivõistlustele pürgijate hulk
näitab võimekat järelkasvu.
Suurenenud on nende sportlaste hulk, kes koduste võistluste kaudu soovivad
jõuda rahvusvahelisele areenile ja edasi olümpiamängudele. See kõik näitab, et
sportlikust elulaadist peetakse lugu.
Eesti olümpiakomitee on alati pidanud võtmeküsimuseks sportliku elulaadi
tähtsustamist, et anda sportlastele võimalus eneseteostuseks ja oma võimete
näitamiseks.
Eesti olümpiakomitee on teinud aastate jooksul suure arengu oma tegevuses.
Kui algul keskendusime tippsportlaste jõudmisele olümpiamängudele, siis
nüüd on tegevushaarde skaala laienenud sportliku tegevuse rohujuuretasandile.
Olümpiakomitee toetab sportlasi tippvõistlusteks valmistumisel ja nendest osavõtul, aga on loonud sportlastele koos riigiga sotsiaalsed tagatised, antakse välja
haridustoetusi, loodud on materiaalse tunnustuse süsteem edukal esinemisel
rahvusvahelistel võistlustel, mille krooniks on olümpiamängud.
Eesti olümpiakomitee on Eesti spordi katusorganisatsioon, mis koondab spordiga
seotud organisatsioonid, see annab tugeva sünergia sportliku tegevuse
koordineerimiseks.
Olümpiamängudel ja rahvusvahelistel võitlustel silmapaistvalt esinenud sportlased on saanud meie rahvuskangelasteks, kes on rahvast ühendanud ja pannud
südamed ühises resonantsis tuksuma. Samuti on olnud eeskujuks noortele sportliku elulaadi omaksvõtmisel.
Minule määratud riiklik spordipreemia näitab tunnustust Eesti olümpiakomiteele, kes on seisnud oma tegevuses Eesti spordi arendamise ja hea käekäigu
kujundamise eest!
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Tänavu 18. septembril möödub 30 aastat Eesti olümpiakomitee õiguste taastamisest rahvusvahelises olümpiaperekonnas, kui Eesti sportlased said taas
võimaluse esineda oma lipu all olümpiamängudel. Mul on heameel, et olen
saanud anda oma panuse olümpiakomitee tegevuse taastamisse ja arendamisse
aastate jooksul.
Väärtused, mis on seotud kultuuri ja spordiga, teevad meid paremaks ja ühendavad meid.
Suur tänu elutööpreemia eest!
Head vabariigi aastapäeva.
***
Anna Levandi
Kõigepealt soovin õnnitleda kõiki laureaate!
Kooliprogrammist jäi väga hästi meelde Nikolai Ostrovski legendaarne ütlus:
„Elama peab nii, et ei oleks kahju asjata elatud aastate pärast.“ Kui meie tegevust
on märgatud, siis ei ole me asjata teinud aastaid oma tööd suure kire ja
pühendumusega.
Teine mõte, mida üritan õpetada nii oma lastele kui ka õpilastele, on see, et iga
kodanik peab olema oma riigile kasulik. See tänane riiklik tunnustus meile
näitab, et oleme andnud oma ühiskonnale midagi väärtuslikku.
Veel kord palju õnne!
Täna on meie päev!
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Spordipreemia olulise panuse eest spordijuhina
Eesti olümpialiikumise taastamisel ja
ajakirjanikuna Eesti spordi kajastamisel
Gunnar Paal

Foto: Annika Haas

ROK-I REEGLEID TUNDIS JUBA NOORENA
Spordijuhid otsustasid 1988. aasta lõpul korraldada Eesti spordikonverentsi ja
taastada rahvusliku olümpiaorganisatsiooni. Konverentsi ajaks määrati 14. jaanuar 1989. Paljuski leidus eriarvamusi, aga ühes oli korralduskomitee kindlalt
üksmeelne: sissejuhatava ettekande teeb rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK)
struktuuri, probleeme, reegleid ja tagatuba kõige paremini tundev Gunnar Paal.
Teed sillutasid tuusad nagu Erich Mõtlik ja Fred Kudu
Gunnar Paal sündis 8. augustil 1946 Tartus ja sai üldhariduse sealsest 1. keskkoolist, praegusest Hugo Treffneri gümnaasiumist. Lõpetanud 1969. aastal
ajakirjanikuna Tartu riikliku ülikooli, asus ta tööle Eesti Raadiosse.
Paal roolis 5. septembril 1972 autot, raadio mängis. Tõstja Jaan Talts oli Münchenis
olümpiakulla kaela saanud ja ülevaid kommentaare jätkus.
„Olin juba talvel 1964 kiiruisutaja Ants Antsoni olümpiavõidust ja sellega kaasnenust vaimustunud. Kuid just Taltsi suurvõidu aegu võtsin kindlalt nõuks
olümpialugu põhjalikult uurima hakata. Otsustasin sel teemal väitekirja koostada,“ mäletab Paal.

Nõu peavad Gunnar Paal (vasakul) ja tõstja Jaan Talts, kelle olümpiavõit
Paali kunagi inspireeris. Foto: Gunnar Paali arhiiv
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Uurimistööd juhendas Erich Mõtlik. Kunagi ujumises ja veepallis kümneid
kordi Eesti meistriks tulnud Mõtlik oli olümpia hõngu päris lähedalt tundnud.
Ujujana kandis ta 1936. aastal Eesti Berliini-koondise rinnamärki, kuid loobus
olümpiale sõidust, sest ei näinud võimalust parimatele konkurentsi pakkuda.
Mõtlik juhatas 1945–1966 Tartu riikliku ülikooli kehakultuuriteaduskonna ujumis- ja veespordikateedrit ning 1955–1965 kogu kehalise kasvatuse ja spordi
kateedrit, 1966–1970 oli ta Tallinna polütehnilise instituudi kehalise kasvatuse
kateedri dotsent ja 1970–1989 Tallinna pedagoogilise instituudi kehakultuuriteaduskonna vanemteadur, pedagoogilise kinesioloogia labori looja ja juhataja.
Mõtliku isiklikus raamatukogus leidus paljugi Paalile huvitavat.
Paal käis ka Moskva spordiarhiivides dokumentidega tutvumas. „Raskeid uksi
avasid Fred Kudu soovituskirjad,“ ütleb Paal. „Kudu oli üle liidu autoriteetne,
sobis noore mehe protežeeks.“
ROK-i kongressid, väitekirja kaitsmine, töö olümpiaregatil
Aastal 1973 liikusid jutud, et Moskvast võib saada olümpialinn ja Tallinnas
toimuda purjeregatt. See lisas Gunnar Paalile indu. Tal läks korda osaleda Varnas
ROK-i kongressil. „Sõitsin Bulgaariasse üleliidulise turismigrupiga, eelnevalt
õnnestus end ajakirjanikuna kongressile akrediteerida,“ ütleb Paal. „Sain kogemusi ja kontakte.“
ROK-i istungjärk toimub igal aastal ja tihtipeale sagedaminigi, kongress aga on
eriti oluliste küsimuste arutamise ja istungjärkudele ettepanekute tegemise koht.
Varnas toimus alles kümnes kongress, esimene pärast 1930. aastat. Nagu arvata
võis, lammutati senist olümpiavõimu õige innukalt. Läinud suvelõpul, Müncheni
olümpia eel oli ameeriklase Avery Brundage’i 20-aastane valitsusaeg lõppenud
ning iirlane Michael Morris ehk lord Killanin ROK-i presidendiks tõusnud.
„Varnas tõmmati joon alla ROK-i ainuvalitsemise ajastule. Muud spordiorganisatsioonid, eeskätt rahvusvahelised alaliidud võitlesid välja suurema õiguse sõna
sekka öelda. See oli demokratiseerumine,“ selgitab Paal. „Oma väitekirja põhisuunaks valisingi neil aastail toimunud uuendused.“ Aastal 1975 kaitses ta Tartu
ülikoolis Nõukogude Liidu esimese väitekirja olümpia teemal.
Gunnar Paalist sai 1976 neljaks aastaks Moskva olümpia Tallinna purjeregati
pressikeskuse direktori Aado Slutski asetäitja. Samal ajal andis ta välja raamatu
„Veerand sajandit olümpialiikumises“, mis kirjeldas Nõukogude Liidu osalust
aastatel 1952–1977.
Paal osales 1981 ROK-i kongressil ja istungjärgul Baden-Badenis küll Nõukogude Liidu olümpiakomitee akrediteeringuga, ent reisis veel turismigrupiga
oma kulu ja kirjadega. Seevastu 1986. aastaks oli tema tegevus sedavõrd kõrgelt
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hinnatud, et Nõukogude Liit lähetas ta Lausanne’i ROK-i sümpoosionile ülesandega teha ettekanne olümpialiikumise järjepidevusest.
Sofia sümpoosionil 1987 käsitles kutsutud esineja Gunnar Paal ROK-i kauaaegse
presidendi parun Pierre de Coubertini vaimset pärandit. Nüüd oli ta juba tuntud
olümpiaasjatundja.

Gunnar Paal 1986. aastal Lausanne’i olümpiamuuseumis, taamal ROK-i
suurmehe Pierre de Coubertini vahakuju. Foto: Gunnar Paali arhiiv

Soovitas uut olümpiakogu, taastati siiski EOK
Olümpiakonverentsil 1989 avasõnu öeldes võttis Gunnar Paal kohe kokku kõigi
saalisviibijate mõtte: tahame, et meil oleks rahvuslik olümpiakomitee, millel on
ROK-i tunnustus. Paali kaks algset ettepanekut aga ei läinud läbi.
„Kas loome uue või taastame vana? Silmas pidades Eesti riigi poliitilise staatuse
muutust, selle mõju Eesti olümpia komitee ja spordiföderatsioonide tegevuse
lakkamisele, samuti 46-aastast vaheaega ja Eesti sportlaste osavõttu olümpiamängudest Nõukogude Liidu koondises, pean otstarbekamaks luua uus
olümpiaorganisatsioon, võtta vastu põhikiri ja panna uuele organisatsioonile
nimi, mis vastab tema praegusele staatusele,“ rääkis Paal.
„Rahva emotsioonid nõuavad poole sajandi eest tegutsenud Eesti olümpia komitee moodustamist. Las tänane konverents otsustab. Leian aga, et nimetus Eesti
Olümpiakogu annaks meile taktikalised eelised praegu, kui palume end nii
ROK-i kui rahvusvaheliste spordiföderatsioonide jutule. Nimi peaks olema tagasihoidlikum, mitte täispangale pretendeeriv. Nimemuutuse võime teha jalamaid,
kui saame ROK-i tunnustuse.“
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„Rahva emotsioonid“ aga jäid peale. Õhtuks oli 1923. aastal moodustatud Eesti
olümpia komitee tegevuse jätkamine otsustatud.
„Loomulikult võisin arvata, et nii läheb, ja lõpuks hea, et nii läkski. Teadsin, et
minu asi on anda olukorrast ülevaade ja käivitada arutelu,“ noogutab Paal. „Käisin veel teist korda kõnepuldis ja ütlesin, et redaktsioonikomisjon alustas Eesti
olümpia komitee (edaspidi Eesti olümpiakomitee, EOK) taasalustamise otsuse
vormistamist. Kindlasti polnud ma solvunud, mu teadmiste ja seisukohtadega
ju arvestati.“
Otsingute ja leidmiste aastad EOK peasekretäri ehk tegevjuhina
Presidendiks Arnold Green ja asepresidendiks Atko Viru, asus Gunnar Paal
täitevkomitee esimese peasekretäri ehk tegevjuhi ametikohale. Tõsi, EOK katseid
ROK-iga läbirääkimistesse astuda ei saatnud esialgu edu. Visadus viis aga sihile.
Veebruaris 1990 kohtusid Paal ja ta Läti-Leedu kolleegid ROK-i peakorteris
Lausanne’is peadirektor Francois Carrardiga. Tutvustati Baltimaade 1940. aasta
sündmusi. Sai selgeks, et ROK ei eira enam meie olümpiakomiteed. Carrard
ütles: „Ärge võtke tänast kohtumist tunnistusena, et ROK on teid tunnustanud,
ärge võtke minu sõnu ka märgina, et soovin viidata mittetunnustamisele.“
Paal sõlmis head suhted ROK-i täitevkomitee liikme, Samaranchi lähikondlase
Gunnar Ericssoniga, käis temaga Stockholmis ka kohtumas. Varasematelt sümpoosionidelt olid tal tihedad suhted Samaranchi isikliku sekretäri Anni
Inchauspega.
Mais 1990 pääses Paal Eesti Raadio spordireporterina Quebecisse rahvusvahelisele sümpoosionile „Sport kolmandal aastatuhandel“. Sellest võttis koos paljude
olümpiateadlaste ja sporditegelastega osa ROK-i president Juan Antonio Samaranch. Paal andis oma ettekandes ülevaade EOK ajaloost ja kinnitas meie taotlust
taastada koht olümpiaperes.
Baltimaade olümpiajuhtidel läks lõpuks korda 30. augustil 1990 kohtuda
Lausanne’is Samaranchiga ka vahetult, ent murrangut polnud sellelt nõupidamiselt loota. Pigem sai selgeks, et spordiorganisatsiooniliselt tasub valmistuda
päevaks, kui Nõukogude Liit lõplikult variseb.
Juulis 1991 kohtusid Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomiteede presidendid ja peasekretärid Lausanne’is ROK-i erikomisjoniga, mis oli moodustatud nn Balti
küsimuse lahendamiseks. „Ma ei kahtle, et te saate oma olümpiakomiteedele
tunnustuse, kuid ma ei oska öelda, millal see võib toimuda,“ lausus Samaranch.
Esimene võimalus tundus olevat 1993.
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Ent Eesti riiklik iseseisvus taastati 20. augustil 1991. See tõsiasi andis olümpiaharta kohaselt ROK-ile õiguse ka meie olümpiakomitee õigused rahulikult
taastada. Nüüd tõusis Eesti olümpiakomitee eelmiste aastate tegevusest tõsiselt
kasu: olime kogu eeltöö ära teinud.
Juba 18. septembriks kutsuti Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomiteede delegatsioonid külalistena ROK-i täitevkomitee istungile Berliini. Oli selge, miks:
kolmele Balti riigile anti teada, et nad on olümpiaperre tagasi võetud.

Gunnar Paal esineb 1994. aastal Pariisi olümpiakongressi kõnetoolis,
tähistatakse olümpialiikumise sajandat sünnipäeva. Foto: Gunnar Paali
arhiiv

Õpetas teistele seda, mida ise oli omal käel õppinud
Gunnar Paali olümpiaelutöö tähtsaim osa oli ehk sellega juba tehtud ja kauges
tulevikus 2021 määratav riiklik elutööpreemia välja teenitud. EOK oli väärika
organisatsioonina taas olümpiaelus ja -mängudel. Teenekas Paal tegutses peasekretärina 1997. aastani ja aitas oma töö jätkajaid reele.
„Gunnar Paal oli parim õpetaja 22-aastasele kutile, kelle ta 1995 tööle võttis,“
ütleb EOK spordidirektor, nüüdseks tosin korda meie olümpiadelegatsiooni
juhtinud Martti Raju. „Ta õpetas ROK-iga suhtlemist, olles ise selle kunsti omal
käel selgeks saanud. Ning veel: ka vaesel ajal oskas ta luua sportlastele tingimused, mis aitasid end teiste seas väärikatena tunda.“
Sel sajandil on Paal töötanud riigikogu pressisekretärina ja -nõunikuna. Ta on
kirjutanud EOK taastamisest ja esimestest sammudest raamatu „Eesti lipp
olümpiarõngaste kohal“, andnud selles põgusa hinnangu ka hilisematele sündmustele ning arutlenud olümpia fenomeni üle.
Gunnar Press
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Spordipreemia pikaajalise panuse eest Eesti
paraspordi edendamisel nii treeneri kui ka
eestkõnelejana
Õnne Pollisinski

Foto: Annika Haas

VIIB PUUETEGA UJUJAD POODIUMILE
Kolm aastakümmet puuetega inimesi treeninud Õnne Pollisinskit on tunnustatud
mitme aumärgiga. Aastal 2021 spordi elutööpreemia pälvinud ujumistreener
tunnistab, et kuigi üldsus teab teda ennekõike paraolümpiamedalistide juhendajana, liigutab hinge sama palju hetk, kui raske puudega laps vees esimesi
meetreid ujub ja tema elukvaliteet seega oluliselt paraneb.
Kõigepealt kasvatas allveeujujad maailmameistriteks
Pole vast vale öelda, et Pollisinski elu on kulgenud ujumise rütmis. Ta on võitnud
Eesti meistrivõistluste medaleid nii ujujana kui ka lestaujujana, tal on seljataga
pikk treeneritee ja ta on kaasanud lemmikala arendamisse kogu perekonna.
Pärast Tallinna 21. keskkooli lõpetamist siirdus Pollisinski, toona veel preili
Simson, Tallinna pedagoogilisse instituuti kehalist kasvatust õppima. „Mul oli
kogu aeg kindel siht hakata treeneriks. Keskkooli viimastel aastatel tegelesin
aktiivselt allveespordiga ja selle tuules ma ülikooli suundusingi,“ meenutab
Pollisinski.

Lotte Moori õpilane Õnne Simson teenis 16- ja 17-aastasena Dünamo teateujumise
naiskonnas Eesti meistrivõistluste pronksi. Foto: Pollisinskite arhiiv
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Nii võibki elutööpreemia laureaadi treeneritegevuse jagada kahte perioodi.
Esmalt oli ta tollal populaarse allveespordi juhendaja. „Paljud lapsed tulid nii
kiirusalade kui ka allveeorienteerumise treeningutele, need olid ju tippspordina
väga heal tasemel,“ mõtiskleb Pollisinski. Tõepoolest, tema õpilased Aini Leik,
Tiina Krutob, Einari Talviste ja Karmo Maasik võitsid iga värvi medaleid nii
maailmameistrivõistlustelt (MM) kui ka Euroopa meistrivõistlustelt (EM).
„Allveespordiperioodil tegin kõike: juhendasin, olin alaliidu juhatuses ja lõpuks
president. Ühel hetkel loobusin, sest kaht vankrit ei jaksanud vedada,“ ütleb
Pollisinski.
Uus tee algas lastepolikliinikust
Teine vanker ehk puuetega inimeste ujumine tuli Pollisinski ellu üsna juhuslikult
kaheksakümnendate lõpul, kui toonane Eesti eriolümpia spordidirektor Allan
Kiil tegi ettepaneku hakata laupäeviti Tallinna lastepolikliiniku ujulas haigetele
poistele ja tüdrukutele ujumistunde andma. „Alguses oli juhendajaid ikka mitu,
aga mulle hakkas väga meeldima ja nii jäingi, tasapisi hakkasid asjad edasi
liikuma,“ sõnab vahva teeotsa leidnud treener.
Spordiklubi Meduus, mille peatreenerina Pollisinski töötab, koondab paarisada
last ja täiskasvanut, kes iga päev treeningutel käivad. Igas vanuses lapsed, aga
ka mehed ja naised tulevad klubisse eri eesmärkidega: üks tahab meetri edasi
liikuda, teine aga unistab olümpiamedalist. Kahe äärmuse vahele jääb veel palju
unistusi ja sihte.
Pollisinski kolm hoolealustest on paraolümpiamängudelt medali kaela saanud:
Eela Kokk võitis 1996. aastal Atlantas hõbeda, Janne Mugame 2000. aastal
Sydneys pronksi ja Kardo Ploomipuu 2008. aastal Pekingis samuti pronksi.

Peking 2008, suur
hetk. Õnne Pollisinski
edukaim õpilane Kardo
Ploomipuu on võitnud
100 m seliliujumises
olümpiapronksi. Foto:
Evelin Ilves / EOK
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Klubi kroonijuveel on Kardo Ploomipuu
Pollisinski grupi viimaste kümnendite kroonijuveel ongi Kardo Ploomipuu, kes
on lisaks olümpiamedalile toonud hulga MM- ja EM-autasusid, püstitanud maailmarekordeid ning valitud kaheksal aastal Eesti parimaks parasportlaseks.
Pollisinski käe all alustas noormees treeninguid 14-aastasena.
„Nägin teda Kalevi ujulas. Kardo vend Vahur käis juba minu juures treeningutel
ja Kardo tuli samal ajal piletiga ujuma. Meelitasime koos Kalevi ujula valvetreeneriga teda liituma ja lõpuks, 2002. aastal see ka õnnestus. Nii ta koos meie
lastega treenima hakkas,“ lausub Pollisinski, kes koos Ploomipuu ja oma teiste
võistlussportlastega on käinud lugematul arvul laagrites ja võistlustel.
„Võistlustel on kõige parem tunne siis, kui sportlane ujub isikliku rekordi ehk
ületab ennast. Muidugi on toredad tiitlivõistluste medalid, sest need annavad
võistlejale endale palju ja puuetega inimeste sport pälvib laiemat tähelepanu,“
sõnab Pollisinski.
Talle kui treenerile on vähemalt sama oluline aidata ka haigeid lapsi igasuguse
kulla, karra ja medaliteta. „Paljudele on tegemist lihtsalt võimalusega ennast
liigutada. Ujumine on ala, mida saavad teha absoluutselt kõigi puudeliikidega
lapsed ja täiskasvanud. Näiteks minu juurde tuleb raske puudega laps, kes ei
oska ujuda. Ja kui ma siis pärast sihipärast tööd näen, kuidas ta end liigutab või
lausa mitu meetrit ujub, on see teistmoodi hetk, mis läheb südamesse,“ sõnab
Pollisinski.
Poeg, tütar ja pojatütar löövad kaasa
Mainitud Meduusi, mille Pollisinski aastal 2002 asutas, juhib ta koos oma lastega. „Huvi on nad tundnud ikka ise, mina ei ole sundinud,“ naerab klubi hing.
Poeg Urmo lõi treenerina kaasa juba kolme kümnendi eest, kui Õnne elutöö
polikliiniku basseinist alguse sai. Praegu töötab Meduusis treenerina ka tütar
Triin. „Tegelikult on meid kolm põlvkonda, sest kooli kõrvalt käib abiks pojatütar
Kaisa. Nii võime öelda küll, et tegemist on perekonna ettevõtmisega, mis meeldib
kõigile,“ ütleb Pollisinski.
Suur roll klubi käivitamisel oli meie seast lahkunud pereisal Kaupol, veespordi
aktivistil ja Eesti ujumismeistrivõistluste medalistil.
„Õnne on meile kõigile eeskujuks oma rahulikkuse ja järjekindlusega, mis on
töös erivajadustega inimestega väga vajalikud omadused,“ sõnab tütar Triin
Pollisinski. Näiteks intellektipuudega laste treenimine viib vahel tulemuseni
alles pikkade aastatega ja selleks tuleb eraldi tähelepanu suunata vanematele.
„Meie üks edulugu räägib, kuidas ema tuli lapsega igal laupäeva hommikul kell
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üheksa Lasnamäelt Nõmme ujulasse. Laps lihtsalt seisis madalas vees, ja nii
viis aastat. Kuni ühel hetkel käis klõps, ta hakkas ennast liigutama ja nüüd ujub
ta kõike viise nii, nagu ta keha lubab,“ meenutab Triin Pollisinski üht suuremat
töövõitu, kus kokku said vanema pühendumine ja treenerite järjekindlus.
Triin ei ole pidevalt juhendajaametit põhitööna teinud – lausa vastupidi, pikalt
töötas ta notaribüroos juristina –, seega ei lähe ema ja tütre ning treenerite rollid
segamini. „Kui oleme koos ujulas, siis lepime eelnevalt kokku, kes millega
tegeleb ja senini on see toiminud. Aga me mõlemad teeme tööd kirega ja muidugi
võtame jutud koju kaasa,“ naerab Triin Pollisinski.
Ühiskond tunnustab parasportlasi
Õnne Pollisinski on näinud aega, milles Eesti ühiskonnana on küpsenud. Äsja
Nõukogude Liidust tulnud riigis vaadati puuetega inimestele vahel pika pilguga,
kuid sellest oleme nüüdseks välja kasvanud.
„Enam pole see üldse küsimus, et puuetega inimesed ei julgeks ujuma tulla.
Samamoodi on võistlused paljudele elu osa,“ ütleb Pollisinski.
Kui küsimusi tekibki, leitakse neile vastused. „Treeningutel on meil tavaliselt
üks-kaks rada ja sealt edasi harjutavad tippujujad või tavalised kliendid. Pigem
ütleksin, et ujula kaaskasutajad vaatavad ja imetlevad meie sportlasi, sageli
öeldakse tunnustavaid sõnu. Tõsi, tuleb ette olukordi, kui tavakliendil tekib
küsimusi, miks meie grupi laps üht või teistmoodi käitub, aga siis ongi meie töö
selgitada ja arutada. Julgen öelda, et viltu enam puuetega sportlastele küll ei
vaadata,“ sõnab Pollisinski, kellel on selles kindlasti suur roll.
Treenerina seitsmendale paraolümpiale
Pühendumust ja südamega töötegemist kinnitab fakt, et Pollisinskil ei ole erilisi
hobisid: „Ma lihtsalt ei jõua. Muidugi valmistab pidev suhtlemine rõõmu, aga
eks see väsitab.“
Millal elupõline veearmastaja ise viimati ujus? „Kui laagris oleme ja soojas
kliimas saab sulistada, eks siis ikka vahel teen seda. Kuid basseinis ei ole ma
küll aastakümneid ujumas käinud,“ naerab treener, kelle õpilastest me kindlasti
tulevikuski kuuleme.
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Õnne Pollisinski ja tema
noorim lapselaps Alfred
Londoni paraolümpial
2012. Foto: Pollisinskite
arhiiv

Juba 2021. aasta suvel peaks Tokyos toimuma paraolümpiamängud, mille normi
on täitnud Ploomipuu ja Pollisinski teine õpilane Robin Liksor. Seega võib loota,
et Õnnegi võtab olümpiatee taas ette! Viimasel veerandsajandil pole ta üheltki
paraolümpialt puudunud.
Kristi Kirsberg
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Spordipreemia noorte taliolümpiamängude ja
USA X-mängude esikoha eest pargisõidus
Kelly Sildaru

Kelly Sildaru Eesti 2020. aasta parima noorsportlase auhinnaga. Foto: Erlend Štaub /
EOK

SÄRAV AASTA, MIS KESTIS 26 PÄEVA
Freestyle-suusataja Kelly Sildaru jõudis võita kulda ja karda, enne kui koroonaviirus ja vigastused tema edutee peatasid.
On suuri sportlasi, kelle tee tippu kulgeb sedavõrd sujuvalt, et karjääri kokku
võtmiseks pole vaja raamatut. Piisab kolmest sõnast: tuli, tegi, võitis. Kelly
Sildaru nende sekka ei kuulu. Ainuüksi aastast 2020 võib kirjutada mahuka
romaani ja vändata dramaatilise telesarja.
Suured muutused spordis ja eraelus
Algus oli ilus nii aastal endal kui ka Kelly tegemistel, kuigi kahtlejaid leidus.
Minna oma teed, eraldi isa Tõnisest, kes oli teda treeninud ajast, kui tütar allahindlusmüügist soetatud mäesuusad kahesena alla pani ja Mustamäe küngastel
esimesed sõidud tegi ...
„Minu iseseisvumine on laiem mõiste,“ selgitas Kelly Eesti Päevalehele, kust
on võetud ka tema järgmised jutukatked pärast seda, kui ta oli otsustanud isa ja
vend Henry juurest lahkuda. „Olen nüüd täiskasvanu ja vastutan oma asjade
eest ise. Saan hakkama. Rahaliselt olen kindlustatud, mul on inimesi, kellega
nõu pean, aga suures plaanis olen iseenda peremees.“
Iseenda peremees valis enesele ka teekonna ja utsitaja: Kellyt asus juhatama
tema eluseltsiline, freestyle-suusatamise treener Mihkel Ustav. „Tahan end säästa,
võtta veidi vabamalt ja pühendada aega õppimisele ja iseendale, tegutseda paremini ja targemalt, treenida ehk vähem, aga võistelda rohkem, sest võistlusnälg
kasvab.“
Piltidel, mis meedias levisid, keksles Kelly rõõmsalt talvisel puusillal, näol särav
naeratus peegeldamas vabanemistunnet, või vaadates sügava pilguga kallima
silmadesse pärast edukat võistlust. Kõik oli hästi.
Ent, nagu ikka, tekitavad muutused kõrvalseisjates kahtlusi. Isa treenis Kelly
maailma parimaks, aga kui noor ja armunud noormees töö üle võtab ...
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Kuld noorteolümpialt, kaks X-mängudelt
Nagu öeldud, algus oli ilus. Esmalt pani Kelly end proovile noorte taliolümpial
Lausanne’is, tõsi, vaid pargisõidus, sest seejärel tuli kiirustada Aspenisse X-mängudele, ekstreemsportlaste tegelikule olümpiale. Lausanne’ist tuli kuld, müstiline
seeria jätkus: Kelly püsis pargisõidus kaotuseta alates 3. märtsist 2013, järjest
29 võistlust. Aga esikoht tuli napilt, vaid poolepunktise varuga aasta noorema
hiinlanna Gu Ailing Eileeni ees. „X-mängudeks sai nüüd sooja sisse ja kindlasti
andis see medal edasiseks palju motivatsiooni juurde,“ kommenteeris Kelly ja
lisas, et muud elumuutust ta ei tunne, kui et isa asemel oli võistlustel kätt hoidmas
Mihkel.

Noorteolümpia, Lausanne. Kelly Sildaru tiirleb järjekordse kulla poole.
Foto: EOK / IOC

X-mängud. Kelly koormus oli karm: ta tegi ainsana kaasa kolmel alal, treeningud
ja võistlused läbisegi ning jutti. Puhkus tuleb hiljem ... Big air’i neljas koht
rahuldust ei pakkunud, kuid okast hinge ei jätnud. See polegi Kelly ala.
Ent siis rennisõit. Ja nagu aasta varem MM-il, võitles Kelly endale kulla kaela.
Enne viimast laskumist oli ta teine, aga viimasel sekundil lõi pähe idee: „Hoo
pealt tuli mõte, et teen esimese hüppe 900-kraadise. Ma arvan, et see päästiski.
Treeningutel ma esimesena 900-kraadist hüpet ei teinud, sest ei tundnud ennast
mugavalt isegi 540-kraadise korral, aga kaotada polnud mul ju midagi.“
212

Pargisõit. Esimesest laskumisest alates polnud kahtlust, kes on valitsejanna,
rivaalid ei pääsenud ligilähedalegi. Ent ärevust oli. „Kukkusin soojendusel kaks
korda järjest teisel reilil. Maandumisel tuli kaks suuska järjest jalast ära. See lõi
mind natuke verest välja. Õnneks sujus võistlustel kõik hästi. Ei oskakski kuidagi
õnnelikum olla. Kaks päeva järjest kuldmedal võita tähendab mulle väga palju,“
kuulutas särav Kelly.
Ameerikas astus esimest korda Eesti meedia ette Kelly lähimaks kaasteeliseks
saanud Mihkel Ustav ja andis teada, et sooviks püsida võimalikult varjus. „Ei
saa öelda, et meedia ja eelkõige kollase meedia tähelepanu mind ei häiri. Seni,
kuni inimesed normaalselt käituvad, on okei. Kahjuks on ebavajalikke artikleid
palju. Mõtlen: kes selliseid asju loevad ja naudivad? See on natuke naljakas.“
Kelly seevastu kehitas vaid õlgu: „Olen harjunud, et minust kirjutatakse.“

Noorteolümpia pargisõidu esikolmik: 1. Kelly Sildaru, Eesti (keskel), 2. Gu Ailing
Eileen, Hiina (vasakul), 3. Jennie-Lee Burmansson, Rootsi. Igaühel on süles maskott
Yodli. Foto: EOK / IOC

Loodetavasti loovutas eestlanna trooni ajutiselt
Triumfiga X-mängudel sai Kelly ilus aasta paraku otsa. Oleks siis vaid koroonapandeemia, mis keeras maailma spordi märtsi algusest kuni sügise lõpuni
lukku ... Kellyt tabasid vigastused, mis lõhkusid keha, ning avalikkuse ette
jõudnud isiklikud ja perekondlikud mured, kui pehmelt väljenduda, närtsitasid
vaimu.
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Kui esialgu jääda vaid sportlikule poolele, siis ...
Vahetult pärast X-mänge toimunud Dew Touril eel vigastas Kelly põlve, tegi
võistkondlikul jõuproovil ühe laskumise – ei saanud ju tiimi hätta jätta – ja
loobus edasisest. „Maandusin pargisõidu treeningul ühel hüppel nukki, päev
hiljem juhtus sama. Põlv on natuke hell ja paistes. Ettevaatusabinõuna jätsin
võistluse vahele.“
November. Kelly võitis Stubai maailma karikavõistluste etapi pargisõidu kvalifikatsiooni, kuid finaalieelsel soojendusel tegi taas põlvele liiga. „Maandusin
jalgadele, kuid seejärel kukkusin näoli maha. Suusad lendasid mõlemad jalast
ja kepid käest. Tegin põlvele natuke haiget ega tahtnud rohkem riskida,“ kirjeldas
ta juhtunut.
X-mängud, Aspen, 29. jaanuar 2021. Kelly kukkus big air’i soojendusel karmilt
ja arstid diagnoosisid eesmise ristatisideme venituse. Võistlus- ja treeningpaus
pidi kestma vähemalt kolm kuud. Ometi säilitas Kelly optimistliku meele: „Hea,
et vigastus osutus kardetust kergemaks. Ma ei või küll täiskoormusel treenida,
ent saan teha erinevaid harjutusi ning oma keha toonuses hoida!“ rõõmustas ta.
„Võistlusstarte mul sel hooajal küll eriti palju ei olnud, aga nõlvadel veedetud
aeg kinnitas, et hiljuti sportlasteel tehtud põhimõttelised muudatused on ennast
täielikult õigustanud. Ootan innuga Pekingi taliolümpiamänge, mille suunas
teeme iga päev, metoodiliselt ja usinalt tööd.“
Jääb üle vaid loota, et järgmine talv soosib Kellyt rohkem kui möödunu. Ehk
oleks taevaisal samuti aeg vaadata, kas meie kullaneiu vigastustekarikas pole
täis saanud.
Meenutame läinud talve algust: Gu Ailing jäi olümpiapäevadel Kellyle alla
ülinapilt. Nüüd, 2021. aasta X-mängudel Aspenis võttis hiinlanna endale koha,
mis pidanuks kuuluma meie piigale: ta võitis nii renni- kui ka pargisõidus kulla.
Sama juhtus maailmameistrivõistlustel. Kas sellega toimus võimupööre ning
freestyle-suusatamises on uus kuninganna või istus Gu Ailing troonile ajutiselt,
selgub uuel talvel.
Jaan Martinson
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Spordipreemia Läti võrkpallimeeskonna viimise
eest peatreenerina 16-aastase pausi järel Euroopa
meistrivõistluste finaalturniirile
Avo Keel

Foto: Annika Haas

DÉJÀ VU IGAS MÕTTES. TA TEGI SEDA JÄLLE!
Varem Eesti võrkpallikoondise mitu korda Euroopa meistrivõistlustele (EM)
viinud Avo Keel tegi sama tüki ära lätlastega. Temast sai esimene Maarjamaa
pallimängutreener, kelle juhendamisel on mõne teise riigi koondis jõudnud
finaalturniirile. Kogu teekond pakkus talle palju tuttavlikke hetki.
„Dievs, svētī Latviju!
Mūs’ dārgo tēviju
Svētī jel Latviju
Ak, svētī jel to!“
Nii ümises Avo Keel 19. augustil 2018. Kui Läti hümni kõik sõnad ka meelde
ei tulnud, siis ikka ja jälle korduv „Latviju“ aitas kenasti kaasa laulda ning
kõigevägevamalt eelseisvaks matšiks õnnistust ja edu paluda. Mõned sekundid
varem oli Keel kaasa laulnud ka märksa tuttavama „Mu isamaa, mu õnn ja
rõõm“. Tema jaoks oli väga eriline päev, Riga Arenal algas Läti ja Eesti kohtumine,
taas oli ta koondise eesotsas, kuid esimest korda tuli tegutseda kodumaa vastu.

Eestlane Avo Keel Läti koondist juhendamas. Foto: CEV
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Võrus 1. oktoobril 1962 sündinud Keel on jätnud Eesti võrkpalli suure jälje. Ta
aitas 1985. aastal Tallinna Kalevil tõusta Nõukogude Liidu meistriliigasse, hiljem
tegutses kaua Eesti koondise sidemängija ja kaptenina. Karjääri lõpetas Pärnu
ESS-is45 mängiva mänedžerina. Koos kogenud lätlastest leegionäridega kasvatati
toona meesteks uut paljulubavat põlvkonda eesotsas Argo Meresaare, Kert Toobali,
Raimo Pajusalu ja Jaanus Nõmmsaluga. Koos Kaido Kreeniga mängis Keel
edukalt ka rannavollet, paar jõudis 1996 olümpiale. Treenerina saabus tõeline
läbimurre 2008. aastal, kui EM-valiksarjas alistati Poola 3 : 2 ja Eesti saalikoondis pääses esimest korda finaalturniirile. Kaks aastat hiljem korrati seda
saavutust, otsustavas etapis murti maha Holland. Finaalturniiridel saadi 14. ja
12. koht – pisikese rahva kohta igati hea tulemus.
Läti koondises kääris
Kui Keel 2014. aastal Eesti koondise juhendaja koha Gheorghe Crețule üle andis
ja Tallinna Selveri klubi Pärnu VK vastu vahetas, tundus, et ta elus algab rahulikum periood, kui klubihooaja lõppedes saab pallimängust puhata ning
keskenduda jahipidamisele. Aga saatus tahtis teisiti.
Lõunanaabrite võrkpallitraditsioonid on vägevad: 1983. aastal võideti rahvaste
spartakiaad, aasta hiljem tuli Riia Radiotehnikis Nõukogude Liidu meistriks.
Ka üheksakümnendatel oli Läti Eestist veel üle, 1995. aastal osaleti EM-finaalturniiril, kus saadi eelviimane, 11. koht. Rohkem polnud üleaedsed EM-ile
pääsenud.

Lätlased on sihil ehk EM-finaalturniiril. Suurvõistluse ühe osa korraldus on eraldatud
Eestile ja oma koduriigi nimele ees lebav peatreener Avo Keel käega osutabki. Foto: CEV
45

Turvaettevõte ESS (Estonian Security Service), 1991–2000; hiljem kontsern Falck
Baltics – toim.
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Kaua hoidis Läti koondise tüüri enda käes Seouli olümpial mängijana liidu
koondisega hõbedale tulnud Raimonds Vilde. Ta püsis sel kohal mõne pausiga
juba 1999. aastast. EM-ile ei jõutud, seetõttu süvenes mängijates rahulolematus
ja meeskonnas hakkas käärima. Suvel 2017 andsid tiimi liidrid eesotsas Deniss
Petrovsi, Hermans Egleskalnsi ja Romāns Saušsiga avalikus kirjas teada, et vaja
on kiireid ning radikaalseid muudatusi või nad pööravad koondisele selja. Tõeline
mäss laeval!
„Raske on leida motivatsiooni anda maksimum, kui seda ei tee peatreener. Iga
ebaõnnestumise järel toob ta esile kogemuste puuduse, aga kas see käib ainult
meie või ka peatreeneri enda kohta? Ja seda olukorras, kus enamik koondislasi
lööb kaasa tugevas välisliigas. Viimase viie-kuue aasta jooksul ei ole toimunud
mingit edasiminekut.“
Rasked sõnad. Keel, kes mängis Vildega omal ajal Pärnus külg külje kõrval,
saab temaga tänini hästi läbi ega ole soovinud seda teemat hiljem torkida.
„Raimonds on inimene, kes sellist musta pesu ei taha väga pesta,“ sõnas Keel.
„Ei oska öelda, mis seal olla võis. Kui palju oli isiklikku teemat, kui palju seda,
et üsna pikalt oli sama treener olnud. Arvan, et kõik kokku. Koondises toimub
muutusi ju märksa vähem kui klubis, kus hooajaga võib vahetuda 6–7 meest.“
Esimene vasikas läks aia taha
Keele kandidatuuri soovitas lätlastele Eesti koondises vahepeal konsultandi rolli
täitnud lõunanaaber Boriss Koltšins. Mõni suvi oli juba vahepeal puhatud ka ja
lätlaste huvi tekitas sportlikku hasarti, seega ei kõhelnud konkursile kutsutud
Keel kaua.
Keel osutuski valituks, temaga sõlmiti 1 + 1 aasta pikkune leping ja eesmärgiks
seati EM-ile jõudmine. Esimeses valiktsüklis see ei õnnestunud. Eestile allajäämine (1 : 3 ja 0 : 3) oli pigem ootuspärane, kuid ka Iisraelile kaotati võõrsil
0 : 3, kodus saadud 3 : 1 võit enam ei päästnud. Oleks Iisraeli esimeseski mängus
võidetud, oleks Läti edasi pääsenud.
„Tähtsaim mäng oli kohe esimene ja Iisraelis me selgelt ebaõnnestusime. Oli
tunda pingeid nii mängijatel kui ka treeneritel, mis kammitsesid. Pettumus oli
suur,“ tunnistas Keel.
Läti alaliit otsustas talle anda siiski uue võimaluse, ühtlasi oli selge, et rohkem
eksimisruumi ei ole. Kui taas jääks uks finaalturniirile suletuks, saaks Keele
valitsusaeg läbi. „Mida siis enam tõestan? Olen siis tõestanud, et ei suuda koondist EM-ile viia. See oleks juba minu enda vääramatu otsus olnud,“ poleks Keel
isegi tahtnud nurjumise korral jätkata.
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Kõik lõpuni täiesti lahtine
Uues valiksarjas sattus Läti kokku 2007. aasta Euroopa meistri Hispaania,
Moldova ja Küprosega. Koroonaviiruse tõttu otsustati kõik mängud pidada ühes
kohas: nii toimus 2020. aasta suvel Nikosias kaheringiline turniir.
Stsenaarium oli kummaline. Kaheksa päeva jooksul kuus matši pidanud Läti
alistas nii Moldova kui ka Küprose kaks korda kuivalt, ent kaotas Hispaaniale
kaks korda tulemusega 1 : 3. Hispaania aga sai üllatuskaotused nii Moldovalt
kui ka Küproselt, seega oli kahel esimesel võrdselt neli võitu ja 12 punkti. Erinevalt hispaanlastest polnud lätlased geime kergekäeliselt loovutanud ja see
saigi otsustavaks.
Tegelikult oli kõik lõpuni lahtine. Läti vajas viimases mängus Küprose vastu
vähemalt 3 : 1 võitu, selleta poleks alagrupi esikohta tulnud ja ka kõigi gruppide teiste kohtade võrdluses poleks viie õnneliku sekka mahutud. Kõik või
mitte midagi. Ärevaid hetki jagus. „Teises geimis ütles suurt koormust kandnud
Egleskalns, et ei saa enam edasi mängida trauma pärast, mis tekkis ja tasapisi
süvenes. Kolmandas geimis viigiseisul 21 : 21 vigastas Petrovs jalga ja temagi
tuli välja võtta. Väike jõnks käis ikka läbi, et kuidas uued mehed hakkama
saavad,“ meenutas Keel.
Õnneks pidasid vahetusest sekkunud Kristaps Platacsi ja Edvīns Skrūdersi närvid
ilusasti vastu, Läti võitis kohtumise 3 : 0 ja lõunanaabrite pikk-pikk ootus oli
lõpuks ometi läbi. Koht finaalturniiril, kuhu sedapuhku lubati 24 riiki, oli tõsiasi.
Keel ja teda abistanud statistik Karl Eerik Eisenschmidt, füüsilise ettevalmistuse
treener Tarmo Tiits ning lätlased võisid südamest juubeldada. „Emotsioon on
päris kõva, ligilähedane Eesti jõudmisega EM-ile!“ teatas Keel vahetult pärast
kordaminekut.
Üks kõnekas number – 68
Läti-edu vundament seisnes selles, et Keel seadis ameti vastuvõtmisel tingimuse:
pikalt suvistest liigadest eemal olnud Läti peab hakkama taas osalema Euroopa
liigas. Aastal 2018. saadigi Hõbeliigas kolmas, aasta hiljem teeniti Kuldliigas
viies koht. Eelkõige saadi aga mänge, kogemust ja karastust. Küprosel sai
Petrovsist Läti koondise rekordinternatsionaal: ta on koondise eest pidanud 68
mängu. Kui võrrelda seda viimastel aastatel ohtralt mängupraktikat saanud Eesti
koondisega, on tegu naljanumbriga. Kert Toobalil on kirjas juba 308 matši ja
koguni 28 eestlasel on rohkem koondisekogemust kui Petrovsil!
„Minu ajal saime Eestiga kaks korda 16 hulka just tänu nendele mängudele. Kui
seejärel jäime EM-ilt välja, siis ilmselt suuresti seetõttu, et juhatus ütles, et meil
pole enam Euroopa liigas osalemiseks võimalusi. Hoiatasin, et me käime noateral,“ arutles Keel.
220

„Kui esimest korda Läti koondisse läksin, oli mul täielik déjà vu – oli nii nagu
kunagi Eesti koondise juurde minnes,“ jätkas ta võrdlust. „Organisatoorselt hästi
selged arusaamised: nii on ja paremini ei saagi. Ressurssi on täpselt nii palju ja
on selge nagu aamen kirikus, et sellega peate hakkama saama. Eestis alaliidus
hakkas see muutuma siis, kui toonasel peasekretäril Henn Vallimäel õnnestus
klubidega kokku leppida, et spordimeisterlikkuse raha maksti välja hilinemisega.
Julgeti võtta riske ja panustati finantsiliselt.“
Läti koondisel arenguruumi jätkub. „Finaalturniiriks oleks vaja kaht massööri,“
alustas Keel akuutseimast probleemist. „Kui võistkonnas on 16 mängijat, siis
ole mees ja mudi neid üksinda. Siis igasugused lubatud taastumisvahendid. Ja
sinnamaani välja, et kui oleme treeningulaagris, siis võistkond peaks elama ühes
hotellis ja ühiselt peaksime ka vaatama, mida süüa. Siiani meil seda pole. Põhibaas on Riias, paljud elavad kodus. Söömiseks on piiratud summaga talongid,
igaüks vaatab ise, mis selle eest saab. Kõik need on asjad, mida võiks parandada – saaksime tõsta seeläbi koormusi ja mängijad taastuksid paremini. Ega
mina tea ju, mida nad kodus teevad. Äkki mõni valab betooni ja ehitab midagi?
Siis viskab tööriided nurka ja tuleb trenni.“
Märt Roosna
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Spordipreemia esimese WRC-etapi korraldamise eest Eestis
Urmo Aava

Foto: Annika Haas

AUTORALLI MM-ETAPI RIIKITOOJA
Vanarahva tarkus ütleb, et üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Täpselt nii Urmo
Aava oma meeskonnaga ka talitas. Lõpetanud 2009 sõitjakarjääri, hakkas Aava
korraldama Rally Estoniat. Ta demonstreeris aasta-aastalt aina sujuvamat ja
eeskujulikumat tippvõistlust. Kümnendale Rally Estoniale pakkus rahvusvaheline alaliit maailmameistrivõistluste (MM) etapi staatust.
Rallisõitjana jäi Urmo Aaval päris tipust veidike puudu, aga enne, kui tee tema
ees püsti tõusis ja kiiver varna läks, kogunes siiski saavutusi. Kahel hooajal
lõpetas Aava MM-võistlused Junior WRC (World Rally Championship – toim)
arvestuses teise kohaga (sealjuures jäi 2006. aasta tiitlist puudu vaid üks punkt)
ja seejärel, 2008. aastal istus ta Citroeni WRC-autosse.

Noored MM-sarja rallimehed Urmo Aava (vasakul) ja Kuldar Sikk 2008. aastal.
Foto: Citroen

Poodiumile ta kahjuks ei jõudnud, aga hooaja jooksul võitis siiski viis kiiruskatset
ja oma parimatel etteastetel saavutas 4. koha Kreekas ning 5. koha Uus-Meremaal, hooaja kokkuvõttes tuli 11. kohale. Majanduskriis tabas sedavõrd kallist
spordiala kui autoralli eriti valusalt ja enam ei õnnestunud leidmine sponsoreid
MM-sarjas jätkamiseks.
223

Urmo Aava lendab Fordiga Norras, aasta on 2009. Foto: M-Sport

Siht korraldajana läbi murda
Rallisporti Urmo Aava päriselt maha jätta ei suutnud. Ei möödunud aastatki,
kui ta lõi kampa endise kaardilugeja Silver Küti ja turundusspetsialisti Tarmo
Hõbega. Otsustati hakata korraldama uut rallivõistlust kõlava nimega Rally
Estonia. Ju olid mingid ambitsioonid ja unistused jäänud täitmata ning neid asus
Aava ellu viima korraldajana.

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava (paremal) ja ärijuht Tarmo Hõbe.
Foto: Karli Saul / Rally Estonia
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„Tundsin kuidagi, et Tarmo ja Silveriga suudame veel midagi suuremat teha,
kuidagi ennast realiseerida,“ põhjendas Urmo Aava ühes intervjuus oma valikut.
„Ja hästi mõnus on see teadmine, et mingis asjas sa võid olla maailma absoluutses
tipus.“
Esialgu olid ambitsioonid siiski tagasihoidlikumad. Kahe esimese võistluse järel
unistati vaid Euroopa meistrivõistluste etapist.
„Tahame jätkata Eesti ja ka Baltimaade parima rallivõistlusena, tuues siia maailmatasemel sõitjaid, toimides ehk ka edaspidi Soome MM-ralli testivõistlusena,“
märkis Urmo intervjuus 2011. aastal. „See kõik maksab ja meie tunneme neid
riske, mis taolise võistluse korraldamisega seotud. Seetõttu peame arutama seda
Eesti autospordi liiduga, millisena nemad meid näevad. Kas me saame mingeid
hüvesid, nagu näiteks kõrgemad stardimaksud jne? Näeksin tulevikus potentsiaali
olla ka Euroopa meistrivõistluste (EM) sarja etapp, aga selle korraldamiseks on
veelgi rohkem raha vaja ja sellisel juhul peaks ka riik õla alla panema.“
Aastatel 2014–2016 saigi esimene eesmärk täidetud, sest kolmel hooajal järjest
kuulus Rally Estonia Euroopa meistrivõistluste etappide hulka. Kindlasti oli
EM-etapp omamoodi verstapost, aga süües kasvab isu ja nii kasvasid ka Urmo
Aava ning tema meeskonna ambitsioonid. Teinud 2017. aastal pausi ja loobunud
EM-etapist, kuulutati välja julge unistus: autoralli MM-etapp Eestisse! Juba
2019. aasta Rally Estonial saavutati midagi erakordset, sest see oli ajaloo esimene
ametlik MM-sarja promotsiooniralli ja esimest korda olid kõik neli tehasetiimi
osalemas võistlusel, mis ei kuulunud MM-sarja.
Tüli. Vahva ettepanek. Filigraanne teostus
Aasta 2020. algas tagasilöögiga, sest lahvatas võistluse korraldajate ja Eesti
autospordi liidu tüli. Seda lahati nii meedias kui ka tagatubades, aga kokkuleppele ei jõutud ja kogu trall päädis Urmo Aava ning tema meeskonna kurva
teatega: võistlus jääb ära.
Samal ajal oli maailma haaranud koroonaviiruse pandeemia ja autoralli MM-etapid
pandi üksteise järel ootele. Hulk etappe jäetigi ära ja õhus hõljus sügav kahtlus,
kas maailmameister üldse välja selgitatakse. Juuni algul saabus ootamatu telefonikõne MM-sarja promootorilt ja Rally Estonia korraldajatelt küsiti otse, kas
nad sooviks MM-etappi korraldada. Suure ühise eesmärgi nimel matsid Urmo
Aava ja Eesti autospordi liit kiiresti sõjakirve ning saanud ka riigilt rahalise
toetuse, asusid ellu viima midagi enneolematut: korraldada MM-etapp vaid
paari kuuga. Ja seda keerulistes koroonaviiruse tingimustes!
Septembri esimesel nädalavahetusel toimunud võistluse järel võisid Urmo Aava
ja tema meeskond tõdeda: tehtud! Erakordsetes oludes toimunud Rally Estonia
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2020 oli esimene nii arvuka publikuga ülemaailmne tiitlivõistlus, mis korraldati
koroonaviiruse tingimustes ja lõppes ühegi nakatumisjuhtumita. Korraldusse
oli kaasatud enam kui 2500 inimest, pealtvaatajaid oli kiiruskatsete äärde lubatud
16 000. Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid, rivaalidki jäid rahule.
Palju on arutatud selle üle, et koroonata poleks Eesti ilmselt MM-etappi
saanud.
„Tegelikult oli meil pikaajaline strateegia paigas juba 2017. aastast. See oligi
niimoodi üles ehitatud, et maailmas peab midagi juhtuma, et saaksime võimaluse
MM-etappi korraldada,“ ei lükanud Urmo Aava seda väidet ühes intervjuus
päris ümber. „Loomulikult ei oodanud me mingit tervishoiukriisi, pigem arvasime, et tegemist võiks olla järjekordse majanduskriisiga, kui suured riigid ei
suuda või ei taha manööverdada. Või on mingid muud hädad. Pidigi tulema
mingisugune muutus maailmas, mis annab meile võimaluse. Aga et seda ära
kasutada, pead sa olema valmis.“
DNA-s on soov olla aina parem
Võistluse eeskujuliku korralduse eest kiitsid Urmo Aavat ja kogu Rally Estonia
tiimi nii rahvusvaheline auto(spordi)liit (traditsiooniliselt prantsuskeelse nimega
Fédération Internationale de l’Automobile) FIA kui ka tipptiimid. Selle tõestuseks
oli wrc.com veebilehel MM-sarja promootori korraldatud hääletusel Asahi Kasei
Team Spirit Awardi tiitli võitmine. Veelgi suuremaks tunnustuseks oli promootori
pakkumine korraldada MM-etapp ka kahel järgneval hooajal ehk 2021. ja 2022.
aastal.
„Kui me kümme aastat tagasi hakkasime sellest unistama, siis tundus see üsna
uskumatu unistusena,“ rääkis Urmo Aava uue lepingu sõlmimisega seoses korraldatud pressikonverentsil. „Miks me siia jõudsime? Me tahtsime olla iga
päevaga, iga aastaga järjest paremad. Tegelesime sisuliste asjadega ja tegeleme
ka edasi. Julgen öelda, et meil on võimalik kõigis aspektides paremaks minna.
See kõlab võib-olla eestlasliku torisemisena enda kallal, et ikka pole me piisavalt
head, aga näeme, et siit on võimalik teha veel oluliselt paremini. Siin on oluline
märksõna traditsioon ja meil, eestlastel, pole muret, et motivatsiooni poleks.
Tahame olla parimad. Väike riik ja väike rahvas peabki olema parim, et maailmas
läbi lüüa. See on meil DNA-s.“
Rein Luik
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Spordipreemia tulemusliku töö eest Eesti aasta
treenerina 2020. aastal ja tema juhendatava
Eva-Lotta Kiibuse seitsmenda koha eest Euroopa
meistrivõistlustel
Anna Levandi

Foto: Annika Haas

KASVAS TREENERIKS VEERAND SAJANDIT
Ta on treeninud rohkem kui 20 aasta jooksul omanimelises klubis sadu väikseid
ja suuremaid uisutajaid. Ta on juhendajatarkust ja kogemusi jaganud mitmes
riigis. Tema kaks õpilast on jõudnud Euroopa meistrivõistlustel esikümnesse.
„Julgen öelda, et väljakujunenud treener olen ma olnud viimased neli-viis aastat,“
nendib Anna Levandi.
Tippudega osanuks ilmselt kohe töötada
Aasta treeneriks 2020 valitud ja riikliku aastapreemia 2021 pälvinud Levandi
pühendumust ning tööd Eesti iluuisutamise arendamisel on võimatu üle hinnata.
Sellele pani mõistagi aluse maailmameistrivõistluste hõbemedalisti ja Euroopa
meistrivõistluste mitmekordse pronksiomaniku kolimine Moskvast Tallinna
1989. aastal. Järgmine samm oli jäähalli ehitamine – aitäh abikaasa Allar Levandile, kahevõistluse olümpiapronksile! – ja Rocca al Mare uisukooli rajamine.
Sealt on välja kasvanud valdav enamik Eesti tipptegijatest. Kogu selle aja jooksul
on toimunud ka Levandi kui treeneri areng.

Anna Levandi võtab Eesti 2020. aasta treeneri auhinna vastu nimekalt tohtrilt Peep
Talvingult. Foto: Erlend Štaub / EOK
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„Alguses olin selgelt tippsporditreener. Teadsin, mida peab tegema tasemel, kus
elementide õpetus on ammu läbitud, kuid tähtis on oskus õigesti mõelda, koormust planeerida, võistlusteks valmistuda ja nii edasi,“ räägib Levandi. „Kui mul
oleks treeneritee alguses kätte sattunud tehniliselt valmis materjal, oleks minust
kohe abi olnud,“ lisab ta.
Pikkade aastatega õppis ta juhendama ka lapsi, noori ja harrastajaid. „Lastega
on ju nii, et kui nad treeningule tulevad, võtad nad vastu. Siis tuleb alustada
metoodikast, psühholoogiast, tehnika paika sättimisest, vanemate õpetamisest.
Alles oma viimase grupi pealt julgen öelda, et olen treener, kes võib ühtaegu
treenida esimeste sammude astujaid ja tippsportlasi,“ lausub Levandi, kuid lisab,
et see ei tähenda, nagu oleks nüüd tipp käes. Vastupidi, iga päev tuleb õppida,
parandada ja muutusi omaks võtta.
Lapse leiab ja treenib ise
Anna Levandi on kasvatanud kaks Euroopa meistrivõistlustel esikümnesse jõudnud uisutajat: Jelena Glebova ja Eva-Lotta Kiibuse. Tänu Glebovale olid eestlased
naiste iluuisutamisega kursis juba kümmekonna aasta eest, Kiibus alles alustab
karjääri tippseltskonnas. Tõsi, algus on olnud võimas. Eelmise aasta hakul, oma
esimestel Euroopa meistrivõistlustel oli neiu seitsmes, tänavustel maailmameistrivõistlustel sai 14. koha. „Treenerina olen praegu kindlasti osavam, targem ja ka
kannatlikum,“ võrdleb Levandi kahe parima õpilase aegu.

Uisujääl liugleb Eva-Lotta Kiibus. Foto: EOK IOC

230

Ka uisumaailm on vahepeal palju muutunud. Tehniline tase on meeletult tõusnud,
mis toob kaasa selle, et tipus vahetuvad sportlased väga kiiresti. Nad lihtsalt ei
jaksa kõrgtasemel püsida.
„Varem oli tavaline olla kolm kuni viis kilo alakaalus, nüüd pigem kümme kilo.
Uisutajad peavad olema õhulised, treenitud, vastupidavad, plastilised ja väga
julged. Veel mõne aasta eest oli naistel neljakordne hüpe pigem haruldus, nüüd
enam tipus ilma hakkama ei saa,“ toob Levandi näiteid, kui võimsalt on ala
arenenud.
Glebovaga koostöö lõppemise ja Kiibuse suurepäraste sõitude vahele jäi kaheksa
aastat. Ent vahepealset aega, kui tal ei olnud iga päev saalis treenida Euroopa
esikümne tüdrukut, Levandi maha visatuks ei pea. „Vastupidi, see aeg oli mulle
väga vajalik, et ise areneda. Leenat kasvatasin kümme aastat, Eva-Lottaga saab
nüüd juba kolmteist täis. Eestis ei tooda keegi mulle materjali ette. Eestis leian
ise lapse, ise treenin, ise näen, kas temast saab asja,“ räägib Levandi.
Ühe iluuisutaja on Levandi leidnud ka oma kodust. Anna ja Allar Levandi kaks
vanemat poega, Anders ja Armand valisid erinevalt isast ja emast suvealad:
jalgpalli ja tennise. Pere pesamuna, 15-aastane Arlet, uisutab ema käe all, olles
juba ka omavanuste rahvusvahelistelt võistlustelt kõrgeid kohti koju toonud.
Uisutajana on Arlet teinud debüüdi ka noorte olümpiamängudel, kust tõi segavõistkonna kuldmedali. Naljaga pooleks: kogemust noormehel jagus, sest kõigest
paarikuisena viibis ta Torino olümpiamängudel, kus koos emaga Jelena Glebovat
juhendas.

Treeneri poeg Arlet Levandi võitis noorteolümpial Lausanne’is iluuisutamise segavõistkonde kulla. Foto: EOK/IOC
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Nõudlikkus ei tohi naudingut tappa
Anna Levandi on lähedalt näinud iluuisumaailma kaht mõtteviisi. Kaheksakümnendatel Venemaal liidu koondises uisutades oli siht üks: võit, medal.
Treeningu ainuke eesmärk oli lihvida teemante, kes tooksid riigile au ja kuulsust.
Üheksakümnendatel Lillehammeris elades ja hallis treenerina esimesi tunde
andes aga nägi ta, et uisutamist saab nautida ka hoopis teistmoodi, harrastajana,
hobi korras. „Olin üllatunud, et uisutamisega on võimalik tegelda madalamal
tasemel, silmad säramas ja naudingutunne hinges,“ meenutab Levandi. Kuigi
tema praegune töö on Nõukogude Liidu ja Norra aja vahepealne – eesmärk on
nii tipptulemus kui ka harrastaja mõnus olek –, tunneb kogenud treener, kuidas
just oma õpilase jääle saatmine koos maailma parimatega tekitab tahet ka endas
tippvormi hoida.
Treeningutele tulevate laste valik paraku nõrgeneb. „Looduse poolest elavaid,
särtsakaid ja püsimatuid lapsi on aina vähem, küllap on selle põhjus vanemate
kasvatusmeetod panna nad ekraanide ette rahunema. Aga meil on vaja vurre,
rahmeldajaid, mitte tuima pilguga uisutajaid,“ ütleb aasta treener.
Siiski ei ole mõtet karta, et tulevik on tume. Levandi toob välja, et iluuisutamise
populariseerimise üks suurim hetk jõudis kätte 2010. aastal, kui Tallinnas toimusid Euroopa meistrivõistlused. Aastal 2022 on Vana Maailma parimad taas
Eestis võistlemas ja loodame, et see toob samuti uisubuumi kaasa. Lootust annab
ka see, et iluuisutamine on väga noorte ja eeskätt tüdrukute ala, seega ei jõua
jalgpall kõiki talente ära napsata. Et see nii ka jääks, tuleb motiveerida ja suhelda
lapsevanematega, kes tegelikult ju spordiala valivad.
„Lapse esimestel trenniaastatel ongi vaja pühenduda vanematele. Mina kasvatan
ka isasid ja emasid, et nad mõtleksid kohe läbi, mis on sport ja mis on iluuisutamine. Meie alal ei saa mõelda, et oi, mu pisike kaheksa-aastane! Otsused tuleb
varakult vastu võtta, välja selgitada, kas pere pühendub ja panustab,“ selgitab
Levandi, kes ka lapsevanematega suheldes on treenerina kasvanud. Ta tunnistab,
et oli aeg, kui õpilase isa või emaga rääkimine oli talle tõeline stressiallikas.
„Arutamiseks on vaja aega võtta, aga see kindlasti tasub end ära. Mul ei ole
paremaid abilisi kui vanemad, et mõtted lapseni viia. Treenerina leian selle aja,“
lisab Levandi, kelle moto on üdini positiivne: „Öeldakse, et kes tahab, see otsib
võimalusi, kes ei taha, otsib vabandusi. Mina otsin võimalusi, ma olen võitlejatüüp,“ nendib ta.
Väärikas on olla oma riigile kasulik
Isikliku kasvamise kõrval on Levandi hinnangul muutunud ka treeneri roll Eesti
ühiskonnas. „Mul on hea meel, kui kultuuriminister ütleb, et sport on riigi nägu.
Sellega on ka treenerite teema taas laual, meie riik on piisavalt tugevatel jalgadel,
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on võimalik ka sporti panustada,“ lausub Levandi, kelle sõnul peab iga riik
leidma oma tee, kuidas tippsporti rahastada ja tugistruktuure toetada. Väga
paljudel aladel eeskujuks toodud Sloveeniast pole näiteks sirgunud ühtegi märkimisväärset iluuisutajat.
Levandi mitmekülgsele treeneritööle vaatamata on oluline meeles pidada, et
preemia sai ta 2020. aasta eest. Elutööpreemiateni läheb veel loodetavasti palju
aastaid. „Väga loodan, et Eva-Lotta Kiibus ei jää minu viimaseks tipptegijaks.
Vaadake ometi Aleksei Mišinit, kes sai äsja 80-aastaseks! Tema käe alt tuleb
endiselt maailma parimaid uisutajaid. Ka mina saan treenerina ju vaid paremaks
minna!“ ütleb Levandi naerdes.
Kristi Kirsberg
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Spordipreemia autorallis Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali võitmise eest klassis
ERC3
Ken Torn

Ken Torn (vasakul) koos Kuldar Sikuga. Foto: M-Sport

EUROOPA MEISTRINA SIHIKINDLALT EDASI
Tiitlivõidud Euroopa 2020. aasta rallimeistrivõistlustel (EM) saavutas Saaremaalt
pärit Ken Torn koos kaardilugeja Kauri Pannasega ehk näiliselt kergelt ja ülekaalukalt, noppides viielt etapilt neli võitu ja teise koha. Suurepärasele saavutusele
eelnes aasta varem EM-võistluste dramaatiline lõppvaatus.
Sohk muutis plaane
Sihikindlalt rallisõitja karjääriredelil ülespoole pürginud Ken Torn tegi esimest
korda EM-võistlustel täishooaja kaasa 2019. aastal. Sellele võimalusele pani
omakorda aluse aasta varem saavutatud tiitlivõit Estonian R2 Challenge nime
kandnud sarjas. Eks sellelegi võidule eelnes järjekindel töö, mis oli alanud juba
2008. aastal, kui neljateistkümnene kutt alustas noorterallidel. Aasta hiljem
saavutas Torn esimesed poodiumikohad ja juba kolm aastat hiljem esimesed
meistritiitlid noorte arvestuses. Aastal 2015 võitis saarlane Eesti meistritiitli
EMV6 klassis ja 2016 lisandus veel medaleid kahes arvestusklassis.
Oma järgmiste aastate saavutustele ladus Torn korraliku vundamendi tiitlivõiduga 2017. aasta Estonian R2 Challenge’i sarjas, mis andis tänu rahalisele
auhinnale võimaluse osaleda juba maailmameistrivõistlustel (MM) Junior WRC
(World Rally Championship – toim) arvestuses. Torn saavutas seal ka ühe
etapivõidu ja lõpetas hooaja kokkuvõttes viienda kohaga. MM-etappidelt saadud
kogemused kulusid kindlasti marjaks ära nii 2018. aasta koduses meistrisarjas
kui ka järgnevatel hooaegadel Euroopa meistrivõistlustel.
Võitnud 2018. aastal Estonia R2 Challenge’i sarja, pani Ken Torn panuse Euroopa
meistrivõistlustele ja esiveoliste autodega sõidetavale ERC3 Junior klassile.
Hooaeg 2019 kulges igati edukalt ja pärast kolme etapi võitu läks eestlane viimasele, Tšehhi-etapile vastu kindla favoriidina. Siiski oli säilinud võimalus
meistritiitlile ka tema suurimal konkurendil, hispaanlasel Efren Llarenal.
Võistluse viimasele kiiruskatsele mindi seisus, kus Llarena oli teine ja Torn
viies. Hispaanlane vajas etapivõitu, et Tornist punktitabelis mööduda. Rallit
juhtinud Jean-Babtiste Franseschi, Torni tiimikaaslane, oli viimase katse eel
vaid nelja sekundi kaugusel. Aga ERC3 Junior klassi sõitjad viimast katset läbida
ei saanudki, sest see jäeti ühe avarii tõttu pooleli. Reeglite kohaselt anti kõigile
viimaselt katselt võrdne aeg ning see tähendas Franseschile etapivõitu ja Tornile
tiitlit.
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Veidi hiljem leidsid kohtunikud pärast Llarena meeskonna protesti, et prantslasele
määratud aeg pole õiglane, sest tema autot tabas viimasel katsel tehniline rike.
Nii otsustatigi Franschechi lõpuajale lisada üks minut, mis tõstis ralli võitjaks
Llarena ja see omakorda tähendas, et hispaanlane möödus Tornist ühe punktiga
ning võitis tiitli. Sohk!
Ülekaaluka võiduga kaasnevad uued valikud
Dramaatilise lõppvaatuse järel oli Ken Torn sunnitud 2020. aasta plaanid ümber
tegema. Tiitlivõit oleks andnud võimaluse osaleda EM-võistlustel juba nelikveolise auto roolis. Nüüd oli vaja teha teistsugune programm. „Tiitlivõit lubanuks
astuda sammu edasi ja istuda nelikveolise R5 auto rooli, aga siis läks see võimalus
vett vedama,“ nendib Ken Torn.
Torn aga osales Eesti meistrivõistlustel ja võitis teist aastat järjest Estonian Junior
Challenge’i sarja, mis tõi talle kopsaka auhinnaraha, et osaleda 2020. aasta
MM-võistlustel Junior WRC klassis. „Plaanisin siiski osaleda uuesti EM-il ja
õnneks tuli Eesti autospordi liit vastu ja lubas auhinnaraha kasutada EM-sarjas,“
kommenteerib Torn.
Koroonaviiruse tõttu muudeti EM-võistluste kalendrit pidevalt ja lõpuks tehti
sarjaga algust alles juuli viimasel nädalavahetusel Roma di Capitale ralliga. Juba
eelmisest aastast tuttaval asfaldirallil Itaalias saavutas Ken Torn koos kaardilugeja Kauri Pannasega kindla esikoha. Sealt oli juba hea enesekindlamalt
startida järgmisele etapile, mis oli lõunanaabrite juures toimunud Liepaja ralli.
Ka sellel varasemalt tuttaval võistlusel saavutas Ken esikoha nii ERC3 kui ka
ERC3 Junior klassides, seda juba teist aastat järjest.

Ken Torn (paremal) ja Kauri Pannas Euroopa meistritena. Foto: FIA ERC
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„Põhjamaa sõitjat EM-etapid just kõige paremini ei soosinud, sest viiest etapist
koguni neli sõideti asfaldil ja ainsaks kruusaralliks oli Liepaja,“ nendib Torn.
„Lisaks olid kolm viimast etappi, Fafe Montelongo, Ungari ja Kanaaride asfaldirallid, mulle täiesti võõrad.“
Kolmandal etapil Portugalis pidi Torn leppima teise kohaga, aga juba järgmisel
etapil Ungaris saavutatud esikohaga kindlustas ta meistritiitlid nii ERC3 kui ka
ERC3 Junior klassis. Seejärel oleks võinud viimase etapi Kanaaridel ka sõitmata
jätta, aga eelmise aasta dramaatiliste kogemuste järel otsustas ta siiski starti
minna.
„Eelmise hooaja lõpp oli olnud natuke õpetlik ja me ei tahtnud enam midagi
juhuse hooleks jätta,“ ütleb Ken Torn. „Pealegi olime juba varem plaaninud
sinna minna.“
Hooajale panigi Ken Torn korraliku punkti ja võitis ka Kanaaride etapi.
Nüüd on istumise all nelikveoline Ford
Euroopa meistri tiitlid kahes esiveoliste autodega sõidetud klassis ERC3 ja ERC3
Junior on ühest küljest küll enam-vähem samaväärsed, aga Ken Torn ise hindab
siiski ERC3 Junior tiitlit tähtsamaks, sest selles klassis oli tiitlivõitjale välja
pandud ka väärt auhind.
„ERC3 Junior klassi tiitlivõit on kindlasti väärtuslikum, sest see andis võimaluse
startida 2021. aastal juba nelikveolise autoga,“ ütleb Torn.
Kui algselt oli auhinnaks osalemine 2021. aastal kahel valitud EM-etapil Škoda
Fabia Rally2 autol, siis tänu EM-sarja promootori Eurosport Eventsi, rehvitootja
Pirelli ja M-Sport Poola omavahelisele kokkuleppele otsustati, et ühiselt pakutakse valitsevatele ERC3 Junior meistritele hoopis võimalust võistelda kuuel
ERC Junior etapil FIA uue generatsiooni nelikveolisel Ford Fiesta Rally3 autol.
„Mulle anti valida, kas kaks etappi R5 autol või kuus etappi Ford Fiesta Rally3
autol,“ nendib Torn. „Pidasime õigeks teist varianti, sest see annab võimaluse
võtta osa kogu hooajast.“
Rein Luik
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Spordipreemia spordinädala eduka korraldamise
eest, mis oma kuuendal toimumisaastal püstitas
koroonaviiruse levikule vaatamata osaluskordade
rekordi
Natalja Inno ja Peeter Lusmägi

Foto: Annika Haas

EUROOPA PARIM SPORDINÄDAL
Ligi 1200 spordiüritust! Peaaegu 200 000 osaluskorda! Kaasatud on neli kooli
viiest! Euroopas kindel esikoht! Loetletud arvud iseloomustavad möödunud
sügisel kuuendat korda toimunud Spordinädalat, mille kaks pikaajalist eestvedajat Natalja Inno ja Peeter Lusmägi pälvisid riikliku spordi aastapreemia.

Laureaadid Natalja Inno
(paremal) ja Peeter Lusmägi
ning kultuuriminister Anneli
Ott. Foto: EOK

Iluvõimleja ja spordisotsioloog panevad rahva liikuma
Natalja Inno on Eestit esindanud nii iluvõimlemise kui ka rühmvõimlemise
tiitlivõistlustel. Praegu kannab ta Eesti võimlemisliidu asepresidendi tiitlit, kuid
positsioonist enam innustab teda teadmine, et võimlejad teda usaldavad, küsivad
nõu. Ta saab endiselt olla lemmikalale kasulik. Lisaks õpib Inno eelmise aasta
septembrist Tartu ülikooli magistrantuuris kommunikatsiooni. Eesti olümpiakomiteesse (EOK) tööle läks ta 2015. aastal.
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Peeter Lusmägi on viimased 20 aastat populariseerinud liikumisharrastust. Ta
on nii ühenduse Sport Kõigile peasekretär kui ka EOK liikumisharrastuse juht.
Ta püüab 2021. aastal kaitsta Tallinna ülikoolis doktorikraadi. Siis on Eestis üle
pika aja teaduskraadiga spordisotsioloog, kes soovib elu sisse puhuda ka valdkonna omaaegse eestvedaja Mait Arvisto (1940–2016) asutatud spordisotsioloogia
laborile.
Inno ja Lusmägi senine sporditee on olnud isesugune ja sama erinevad on nende
ülesanded Spordinädala korraldamisel. Lusmägi ülesanne on projekti juhtida ja
raha Euroopast koju tuua. Inno fookus on suhelda spordinädala osalejatega ehk
koolide, lasteaedade, spordiklubide ja ettevõtetega ning kõigile muredele lahendus leida. Mõlemad aga rõhutavad, et tegelikult on tiimis veel kaks liiget, kelleta
laiem avalikkus nädalast suurt midagi ei teaks: reklaami teeb ja mitut üritust
korraldab Margus Kiiver ning kogu põnevuse viib massidesse ehk sotsiaalmeediasse Merili Luuk.
„Mina tõepoolest suhtlen Euroopa Komisjoniga, kes on projekti pearahastaja.
Näiteks tuleb nii taotluseks kui ka lõppraporti esitamiseks kokku panna 40-leheküljeline aruanne. Samuti on vaja leida 20 protsenti omafinantseeringut ning
eelarve paika saada,“ räägib Lusmägi. Inno lisab lõbusalt, et kui Lusmägi ülesanne on raha koju tuua, siis tema eesmärk on see ära kulutada.
Ilmselgelt selline tööjaotus toimib, sest raha on alati Eestisse jõudnud ja Inno
on omakorda saanud ligi 80 protsenti üldhariduskoolidest Spordinädalal kaasa
lööma. „Võin öelda, et olen koolide maskott, üritan alati nende jaoks olla kättesaadav, leian igale telefonikõne ja e-kirja teel laekuvale murele lahenduse. Hoian
koolide võrgustikku ja nendega tegelemist nii enda käes. Ega teised teagi, mis
toimub ja mis probleemid on,“ naerab Inno.
Patroonideks olid ka laulja Inger ja rektor Land
Spordinädala idee on lihtne. Tegevuseks sobivad kõik sportlikud ja aktiivsed
üksiküritused või ürituste sarjad, mille kulminatsioon jääb Spordinädalasse ja
kuhu on kaasatud võimalikult suur osa kooli- ning lasteaiaperest, töökollektiivist,
klubist või sõpruskonnast. Kuue aastaga on Spordinädal nii osaluskordade arvus,
osavõtjate hulgas kui ka tehnilistes lahendustes teinud suure hüppe.
„Alguses oli meil vananenud koduleht ja algeline registreerimissüsteem. Uuele
moodsale platvormile üleminek oli kasutajatele keerulisem, aga kui kord on
andmed sisestatud, näeb ajaloo dünaamikat, ja nüüd on kõik rahul,“ toob Inno
näite. Samuti on ta seisnud selle eest, et uudised ja kõik muu teave oleks kahes
keeles, mille tulemuslikkust näitab see, et venekeelsete koolide osavõtt on igati
eeskujulik.
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Aktiivne korraldusperiood kestab maist oktoobrini ja sel ajal tuleb mõelda kümnetele suurtele küsimustele ning sadadele detailidele.
„Põhidiskussioon, mille alati läbi käime, seisneb selles, kas meie eesmärk on
tutvustada Spordinädalat kui kaubamärki või kutsuda selle raames inimesi rohkem liikuma. Minu isiklik vaade on, et fookus peaks olema liikuma kutsumisel,
kuid oktoobris tehtud uuringud näitavad, et 45 protsenti Eesti täiskasvanud
inimestest teab, mis on Spordinädal. Seega on ka meie kaubamärk tuntuks saanud,“ sõnab Lusmägi.
Spordinädala renomee on piisavalt kõrge, mistõttu muutub korraldamine iga
aastaga väljakutserohkemaks. „Värskuse hoidmine ongi suurim proovikivi.
Ootused on nii tiimil, avalikkusel, osalejatel kui ka panustajatel,“ räägib Lusmägi, lisades, et edukaks nädalaks peab välja mõtlema kõlava lööklause, leidma
huvitava vaatenurga, valima asjalikud patroonid ja määrama sihtrühmad.
Viimase spordinädala hüüdlause oli „Liikudes võidad alati“ ja patroonid olümpiavõitja Gerd Kanter, laulja Inger, näitleja Kait Kall, ettevõtja ja kulturist Ott
Kiivikas, ettevõtja Kristel Kruustük, tehnikaülikooli rektor Tiit Land ja suunamudija Sandra Raju.

Natalja Inno õpetab Gerd Kanterile iluvõimlemise lindiharjutust. Foto: EOK

241

„Minu selge arusaam on, et inimesi ei saa ärgitada liikuma vaid tippsportlastega
ning eeskätt tuleb pildile tuua teiste valdkondade esindajaid, kes justnimelt
liiguvad, harrastavad. Mitte ei spordi. Patroon peab kõnetama, olema üldsusest
ning sotsiaalmeediast tuttav,“ räägib Lusmägi, kelle jaoks viimase spordinädala
enim emotsiooni pakkunud hetked olidki koolide külastamised koos
patroonidega.
„Rektor Tiit Land oli väga õnnestunud valik, kes kõnetas täiesti uut sihtgruppi,
haritlasi. Temaga osalesime Peetri koolis nädala avamisel. Kulturist Ott Kiivikasega kohtusime lastega Läänemaal Oru põhikoolis. Niisugused kokkusaamised
on alati meeleolukad,“ sõnab Lusmägi.
Viiruski ei peatanud Spordinädalat
Inno südamlikumad meenutused on suuresti seotud hetkedega, kui temani on
jõudnud suur aitäh! „Igapäevaelus märkavad vähesed, et inimesi võiks tunnustada. Mulle läheb korda, kui väiksema koha koolid ja õpetajad tänavad ainuüksi
selle eest, et saatsin neile juurde meeneid või et üleüldse oleme selle nädala
algatanud. Vabas vormis südamest saadetud aitäh on alati eriline,“ räägib Inno.
Ta toob värvika näite, et kui väiksemad koolid ja õpetajad olid juba mainitud
registreerimissüsteemiga hädas, siis vahel läks tunde ja tunde, enne kui konto
sai tehtud. „Ja siis vaatan, et üks õpetaja jälle helistab. Mõtlesin juba paaniliselt,
et midagi läks jälle valesti, aga ta tahtis lihtsalt tänada. Aitäh on minu jaoks
väga oluline,“ tunnistab ta. Samuti on alati erilised Spordinädala avamised.
Möödunud aastal toimus see koos üle-eestilise heategevusjooksuga, millele
andis lähte president Kersti Kaljulaid.
Spordinädal on EOK projektide nimistu orgaaniline osa. Paljude sponsoritega
suheldes tuleb näiteks alati jutuks ka Spordinädala toetamine. Loodetavasti on
nädal tulnud selleks, et jääda. „Aga veel on palju teha. Jah, Euroopas oleme
selgelt esimesed, sest Spordinädalast võtab osa iga seitsmes Eesti elanik, millega
oleme konkurentsitult parimad. Aga minu hinnangul on veel pikk tee minna,
et kaasata näiteks ettevõtteid,“ räägib Lusmägi. Sadakond firmat võtab küll osa,
kuid selle arvu suurendamine on järgmine tõsisem ülesanne. Ja nagu Inno ütleb:
„Kui ühte projekti on lausa nii kõrgel tasemel tunnustatud, annab see hoogu
edasi minna nii selle kui ka kõige muuga.“
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Spordijuht Peeter Lusmägi ja sportlik poliitik Kristina Šmigun-Vähi. Foto: EOK

Aasta 2020 oli tippspordi mõttes erakordne, koroonaviiruse tõttu suurt midagi
ei toimunud. „Arvan, et paistsime silma just seetõttu, et vaatamata segasele ajale
tegime Spordinädala väga hästi ära. Mulle läks väga korda, et saime sel kummalisel ajal inimestele emotsiooni pakkuda,“ ütleb Inno. Ja õige pea hakkabki
jälle karussell peale – kõik kogutud ideed tuleb uueks Spordinädalaks
vormida.
Kristi Kirsberg
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RIIGI
KULTUURIPREEMIAD

ELUTÖÖPREEMIAD

KULTUURI ELUTÖÖPREEMIA LAUREAADI SÕNAVÕTT
Eha Komissarov
2021. aasta kultuuripreemia laureaatide nimel edastan meie tänusõnad. Eesti
Vabariigi kultuuripreemia on kõrgeim autasu, mida Eestis kultuuri ja kunsti
alal on võimalik pälvida. Me täname loomeliite, kes esitasid meid preemiakomisjonile, aulikku žüriid, kes pärast üksikasjalikku kaalumist valis suurest
kandidaatide hulgast välja meid. Ja muidugi täname Eesti riiki, kes kultuuripreemia on ellu kutsunud ja seda elus hoiab. Oma lähedasi on loodetavasti kõik
toetuse ja abi eest ise tänada jõudnud.
Kultuuri elutööpreemia kolme laureaati iseloomustab sarnane taust. Nad kujunesid loovisiksusteks kuuekümnendatel ja tolle ajajärgu ekstravagantne vaim
oli neil hiljem abiks enesekehtestamisel. See kümnend näitas rohelist tuld nende
meelelahutustele ja ihadele. Sellele ebaühtlasele põlvkonnale sai osaks läbi elada
ka need muutused, mida salajas oli soovitud, kuid mille teostumist oli raske ette
kujutada.
Praegu, kui kultuuris on näiliselt kõik lubatud, jätkuvad vaidlused kunstniku
positsiooni üle ja saame väga erinevaid vastuseid. Hetkel on viirus selleks prismaks, mis peegeldab oma eri tahkudega meie probleeme. Millist tüüpi loovisik
vastab praeguse murdeaja nõudmistele? Tänasel päeval, kui oleme lootusetult
minetanud võimaluse ümbritsevat maailma ratsionaalselt käsitleda. Teiselt poolt
on peetud just kultuuri ülesandeks looduse ületamist, unistamist ja lendu tõusu.
Mitmed asjad meie universumis on jõudnud lõpule või ei paku enam pinget ja
liigume uutes suundades.
Asjad jätkuvad väljalülitumist meie kaardilt ka siis, kui koroonapiirangud on
lõppenud. Jagame loodetavasti oma elukorraldusest teisi arusaamisi. Me kas
loobume vanadest kavatsustest ja mõtetest või sellest, kuidas neid ellu viia, ja
teeme teistsuguseid plaane.
Soovin kordaminekut ka sellel teelõigul!
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Kultuuripreemia pikaajalise väljapaistva
loomingulise tegevuse eest
Tiit Pääsuke, maalikunstnik

Foto: Annika Haas

TIIT PÄÄSUKE MAALIB, MAALIB, MAALIB, MAALIB …
Algab 1962. aasta Kuuba raketikriis, kuid Tiit Pääsuke maalib. Esimene inimene
astub 1969. aastal Kuu pinnale, samal ajal Pääsuke maalib. Jaak Uudmäe võidab
kolmikhüppes Moskva olümpial kulla, Pääsuke aga maalib. Eestis taastatakse
omariiklus ja Pääsuke maalib. Eesti sammub 2008. aastal sügavasse majanduskriisi, Pääsuke segab oma ateljees värve. Kevadel 2020 kehtestatakse riigis
eriolukord ja suvi on keskmiselt soe, aga Pääsuke maalib.
Tegelikult võiks me võtta ükskõik missuguse punkti viimasest kuuekümnest
aastast ja kujutleda maalikunstnik Pääsukest oma ateljees visalt ning keskendunult, vahepeal ka mõtlikult ja kahtlevalt töötamas. Maalimises oli keerulisem
1980, sest samal aastal pääseb Pääsuke Mustas meres napilt uppumissurmast ja
murrab õnnetuse käigus vasaku õlavarreluu, mistõttu tuleb kätt viis kuud kipsis
hoida. Kuid ka sellest intsidendist sünnib maal „Minu vabaduse väljak“, mida
Pääsuke peab ajaliselt oma elu pikimaks: alustatud 1981 ja lõpetatud 2007. Elu,
mis suures osas on olnud pühendatud maalikunstile.
Keset maailmasõda 1941. aastal Põltsamaal sündinud Pääsukese kohta võib
suurustamata öelda, et ta on terve elu kunstnik olnud. Nii kaua kui ta mäletab,
on ta vähemasti joonistanud. Pääsuke oli 50 aastat ka õppejõud (dotsent, professor
ja viimaks emeriitprofessor) Eesti kunstiakadeemias (varasemalt ka ERKI ehk
Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut), juhendades mitut põlvkonda kunstiüliõpilasi
nii joonistamises kui ka maalis, nii nõu kui ka jõuga. Lisaks on ta õppejõuna
töötanud Rovaniemis ROTKO kunstikoolis, Soomes, teeninud kolm aastat aega
Nõukogude sõjaväes, käinud end täiendamas Peterburi Ilja Repini nimelises
maali, skulptuuri ja arhitektuuri instituudis (kuigi seal talle ei meeldinud) ja
pühendumusega töötanud aastakümneid oma ateljeedes Kalamajas Niine tänaval,
Mustamäel Raja tänaval, Kesklinnas Liivalaia tänaval ja lõpuks Vabaduse väljakul, kus asub tema ateljee tänaseni. Pääsuke ise ja ka tema õpilased on öelnud,
et ta ei olnudki koolis niivõrd õppejõud kuivõrd sõber ja õpilased ise kui tulevased
kolleegid. Omanimelises telefilmis (1983, režissöör Tiina Park) ütleb Pääsuke
ka üsna õiglaselt ja halastamatult, et kümnest maaliüliõpilasest saab ühest kunstnik ja see üks ei tohiks oma annet raisku lasta. Selle põhjal võiks öelda, et ta ise
ei lasknud oma annet raisku.
Mõistmaks, kui stoiline ja kannatlik peab olema, ning kui keeruline on jääda
kunstnikuks nõnda pika aja jooksul, piisab vaid, kui lisaks sotsiaalpoliitilistele
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muutustele vaadata, mis on juhtunud kunstis. Pääsuke alustas kunstnikuks kasvamist sügava sotsrealismi ja figuratiivse kujutusviisi ajal ning on jäänud
maalikunstnikuks ka siis, kui kunst võib olla näiteks tehisnärvivõrgu loodud
digiavatar või kilomeetri sügavuselt maapõuest helisid püüdev seadeldis. Eesti
kunstis üheksakümnendatel toimunud meediumi- ja põlvkonnavahetuse šokk
on üle elatud nagu ka kunstniku ühiskondliku positsiooni muutumine. Jääda
keset sellised murranguid ja keeriseid iseendaks, mudides küll oma kunstikeelt,
värvikasutust või pintslilöögi tugevust, kuid vaadates tuhandendat korda tühjale
lõuendile – see väärib austust. Paljud tahaks selle kohta kasutada sõna „klassik“
või „klassika“, aga Pääsuke on kindlasti midagi palju enamat kui klassiku austusväärne, kuid kivikülm ja lõpetatusele vihjav tiitel. Tema looming on protsess,
see on vastuoludele, otsingutele, mängule ja ümbertegemistele ehitatud. Ta on
oma vanu maale üle maalinud või remiksinud, neid mingil teisel moel uuesti
maalinud või sarnast motiivi uuesti ja uuesti, iga kord teistmoodi kasutanud. Nii
nagu näeme tema seitsmekümnendate hüperrealismi ja portreemaaliga flirtival
perioodil, ei ole inimesed tihti lõpuni maalitud, üks näopool võib olla ülidetailne
ja teine lahustub värvi, kontuurid, mis annavad meile kuju, aurustuvad. Otsad
jäävad lahti ja tugeva häälega vannet ühelegi maalistiilile ei anta: Pääsukeses
pole Subbi värvilist paralleelmaailma või Andres Toltsi kangekaelset kujundite
mängu. Kui maal läheb liiga konkreetseks, siis soovib Pääsuke ehitada sinna
endale väljapääsutee sedasi, et sama töö on korraga nii abstraktne kui ka selge.
Ta pole soovinud kunagi täpselt sõnastada, mida ta taotleb, kuhu tahab jõuda
või kuidas tema töid lugema peaks. Pääsukese jaoks on maalikeel asi iseeneses
ja tema lootus on, et see ka vaatajatega kuidagi omaette kõnelema hakkab.
Pääsuke tähistab tänavu 80 aasta juubelit. Möödunud aastal toimus Tartu kunstimuuseumis tema loomingu suur retrospektiivne ülevaatenäitus „Nostalgiata“
(kuraator Joanna Hoffmann). Näitus, mis oli korraga nostalgiline ja mitte, võttis
Pääsukese käestlibiseva loomingu hästi kokku. Nostalgiata justkui ei saa, aga
nostalgitseda ka ei tahaks. Maja, kus Pääsuke enam kui 60 aastat tagasi Tartu
kunstikooli õpilasena kunstnikuks sirgus, majutas nüüd tema loomingu pikaajalist ülevaadet. Sinu elutöö, mille loomiseks on kulunud tuhandeid tunde, on
riputatud seintele ja samas piisab vaid silmapilgust, et kunstnikul meenutada
oma tollast elu praeguse muuseumi ruumides asunud ühiselamus. Teisest küljest
sedastas kunstnik näitusega kaasnevalt peaaegu nukralt, et mitut oma maali
näeb ta ilmselt viimast korda, sest mõned neist on kogudes ja hoidlates, millest
viimaseid on Pääsuke pool-naljatlevalt maalide ühishauaks nimetanud. Siiski
tunnistab Pääsuke nõnda ka iga maalikunstniku saatust: lahtilaskmise paratamatust. Maali saab reprodutseerida, aga seda ei saa paljundada. Heal juhul
jäävad mõned tööd muuseumi püsiekspositsioonis nähtavale, samal ajal teised
kaovad erakogujate eluruumidesse, hoidlate kontrollitud niiskusega riiulitesse
ja mõned hävinevad või hävitab rahulolematu kunstnik need ise.
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Raske on ülehinnata Pääsukese rolli 20. sajandi Eesti kunstiajaloos nii maalikunstniku kui ka õpetaja-juhendajana. Tema kindlasti väga intensiivne ja
intiimne suhe maalikunstiga on olnud eelkõige kunstniku eraasi, millesse on
uks laiemale publikule perioodiliselt paotunud. Pääsuke on meid lubanud selle
romansi kõrvaltvaatajateks, aga mitte kunagi selle tuumale liiga lähedale. Sulavad diivanid, noored naised, kajakad ja rohukõrred, rahvariided või müütide
tõlgendused – kõik on väikesed sissepääsud Pääsukese omailma, mis ilmselt
just ennast lõpuni avamata on püsinud alati intrigeerivana.
Aleksander Tsapov

Tiit Pääsuke
Sündinud 22. detsembril 1941 Põltsamaal
1957–1962		

Tartu kunstikool

1962–1963 ja 1966–1971 Eesti riiklik kunstiinstituut
1971–…		
Eesti kunstiakadeemia joonistamise ja maalimise
			õppejõud
1992–…		

Eesti kunstiakadeemia professor

1992–1994		
Soomes Rovaniemi, Kemi ja Tornio kunstikooli
			
ROTKO ning Lapi ülikooli õppejõud
Aastast 1968 osaleb näitustel.
Eesti kunstnike liidu ja maalikunstnike liidu liige.
Näituseid
1978, 1978, 1981

Baltimaade maalitriennaal, Vilnius, Leedu

1982			

Isikunäitus Eesti kunstimuuseumis

1983			

Isikunäitus TM-Galeriis Helsingis

1985			
Näitus koos Olev Subbi, Ando Keskküla ja
			
Andres Toltsiga, Tallinna kunstihoone
1988			
Armeenia riiklik kunstigalerii, Jerevan, Armeenia
1989			
„Estonia now“, galerii Person & Lindell,
			Helsingi, Soome
1991			

„Blended I“, Riia väliskunstimuuseum, Läti

1999			
			

„Eesti kunst ajalehe Kaleva kogus“, Amos
Andersoni kunstimuuseum, Helsingi, Soome
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2000		

„Eesti maalikunst aastatuhande vahetusel“, Saksamaa

2001		

„Eesti maalikunst aastatuhande vahetusel“, Pariis, Prantsusmaa

2004		

„3 in Riga“, Galerii Bastejs, Riia, Läti

2005		

kunstnike liidu aastanäitus „Identiteedid“ Tallinna kunstihoones

2016		

„Kaunitar ja koletis“, koos Kris Lemsaluga, Tallinna kunstihoone

2020		

„Nostalgiata“. Tartu kunstimuuseum

1978		

Vilniuse maalitriennaali preemia

1981, 1975

Kristjan Raua nimeline kunstipreemia

1992		

Konrad Mäe nimeline preemia

1999		

Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk

2000		

kultuurkapitali aastapreemia

2012		

Riigi kultuuripreemia 2011. aasta loominguliste saavutuste eest

2018		

kultuurkapitali elutööpreemia

Töid kogudes: Eesti kunstimuuseum, Tartu kunstimuuseum, Tallinna kunstihoone, Viinistu kunstimuuseum, Eesti Panga kunstikogu, Akzo Nobeli
kunstikogu, ajalehe Kaleva kunstikogu Soomes, erakogudes USA-s ja
Euroopas.
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Kultuuripreemia pikaajalise väljapaistva
loomingulise tegevuse eest
Eha Komissarov, kunstiteadlane ja kuraator

Foto: Annika Haas

NARRATIIVID NÜÜDISAJAST VÕI MÖÖDUNUD AEGADEST
„Kunstnikud, hakake tööle!“ Nõnda kõlas Eha Komissarovi sõjahüüd rahvusringhäälingus, kui temalt küsiti kommentaari elutööpreemia saamise puhul.
Paralleelses intervjuus Postimehele ütles Komissarov, et ta peab harjuma selle
asjaga ega tea, mida see preemia endaga kaasa toob, lisades: „Ma ei ole võitlev
patrioot, kelle elu on riigi arendamine. Minu dialoog riigiga on väga isiklik ja
intensiivne.“
Nendes kahes kommentaaris väljendub reljeefselt põlemine, kompromissitus ja
kirg, mis on saatnud Komissaarovit kunstiväljal töötades. Eesti iseseisvuse
taastamine saabus ka Komissarovi jaoks õnnistusena. Lõpuks sai ta ahistava,
suunava ja kunstlikult kitsendatud süsteemi ahelatest vabaks ning hakata kohalikku kunstimaailma seitsme penikoorma saabastega reipalt tänapäeva tooma.
Tasub vaid võrrelda kaht telesaadet, mis on rahvusringhäälingu arhiivis kättesaadavad: saade Ants Laikmaast aastast 1990 ja Tiina Pargi juhitud saade
„Stuudio 4“ aastast 1995. Esimeses tutvustab Komissarov Ants Laikmaa loomingut teatava vaoshoitusega ja traditsioonilises kunstiajaloolise kronoloogia
formaadis. Teises räägib särav ja telegeeniline kuraator feminismist ja tänapäeva
naiskunstnikest, vastab stuudiopubliku küsimustele seksismist, teeb iroonilisi
grimasse ja ütleb lennukaid lauseid. Õitsele puhkemise suurepärane näide!
Liialdamata võib öelda, et Komissarov tõesti on Eesti nüüdiskunsti üks emafiguure ja kohalikus plaanis ka kuraatori kui elukutse tee sissetallajaid. Seda
juba paarkümmend aastat varem, kui Eesti kunstiakadeemias alustati kuraatoriõppega, kui piirid Euroopaga olid arglikult avanemas ning kohalik kunstimaailm
tibusammudel sünkrooni astumas lääne kunsti kaanonite ja võrgustikega.
Eesti kunstimuuseum (EKM), kus Komissarov on järjepidevalt alates 1973.
aastast töötanud, oli üheksakümnendatel üsna nutuses seisus: polnud korralikke
hoiutingimusi ega näitusesaale, unistati uuest majast, mis aga sugugi lihtsalt
tulla ei tahtnud. Aastatel 1996–2005 kasutas EKM Rotermanni soolalao esimest
korrust moodsa kunsti näitusepinnana ning selle programmi kureeris ja juhtis
Komissarov minimaalsete vahenditega. Kasinates tingimustes oli pealinna järsku
kerkimas näitusemaja, kus kunstijanune publik sai järjepidevalt näha mõtestatud ja
mitmekesist programmi Andy Warholist Peterburi nekrorealismi ja kohalike tõusvate
tähtede töödeni Liina Siibist Marco Laimreni. Üles ehitada tuli ka süsteem seestpoolt
ehk kuraatori töö seisneb põhiosas ju ettevalmistuses, mõtestamises, nuhkimises,
suhtlemises, vaidlustes ja enamasti realistlike eesmärkide seadmises.
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Kes vähegi kunstinäituste telgitagustega kokku on puutunud, teab, kui raske
võib olla ühe väliskunstniku või -näituse Eestisse meelitamine. Meil ei ole pakkuda ei suurt nähtavust, raha ega muud ahvatlevat. See tähendab, et Komissarov
on pidanud intensiivselt osalema kunstimaailma paratamatus telgitaguses elus:
külastama regulaarselt olulisi rahvusvahelisi kunstiüritusi, vaidlema kolleegidega
kodus ja välismaal, looma suhteid ja sõlmima sõprust. Viimaks tunnetama ka
selle kõige sobivust kohalikus olustikus, installeerima näituseid ja vajadusel
hoidma kunstniku kätt, kes närvivapustuse äärel on viimasel hetkel tahtnud
kõigele kriipsu peale tõmmata. See on olnud tema valik ja ilmselt ka iseloomule
sobiv. Alati energilise, kärsitu ja teravalt jälgivana ei kujutakski vast Komissarovit ette vabal valikul pühendumas mahukate kunstmonograafiate ja -õpikute
kirjutamisele, kuigi tänapäeval pigem haruldased süvateadmised, eriti 20. sajandi
ajaloost ja inimestest, kumavad läbi Komissarovi igast lausejupist. Lihtsalt eraklik vaikuses töötamine pole lõpuni tema meelelaad. Komissarovil on vaja
sünteesi, ideid ja impulsse, mida elu pakub, ning kõike muud, mis kaasneb
näitustegevusega. Seetõttu on nad olnud ka ideaalne paar Kumu kunstimuuseumiga alates sellest, kui uus maja 2006. aastal Kadrioru veerel avati.
Kumu kunstimuuseumiga sai Komissarov lõpuks endale igas mõttes nüüdisaegsed töötingimused ja struktuuri, mille kaudu pakkuda oma arusaamu
lähimineviku kunstiajaloost ja nüüdiskunstist. Tema endised ja praegused kolleegid Maria-Kristiina Soomre ning Kati Ilves on hinnanud, et Komissarov on
kureerinud pea veerand Kumu näitustest, aga kaude on kuidagipidi osalenud
ehk poolte näituste valmimises. Alates 2006. aastast oli kümme aastat üleval
püsiekspositsioon „Rasked valikud 1944–1991. Eesti kunst Teise maailmasõja
lõpust kuni Eesti taasiseseisvumiseni“, mis kõneles häbenemata kogu sõjajärgsest
kunstiajaloost, jätmata välja ka kõige süvastalinistlikumat kunsti. Kümme aastat
hiljem kureeris Komissarov Kumus ka ajutist näitust, mis intrigeerivalt käsitles
stalinistliku impressionismi mõistet Eesti maalikunstis. See osa ajaloost on
seotud mitmete kollektiivsete traumadega ja lihtne oleks see vaiba alla peita ja
nägu ära pöörata.
Olles ühe jalaga sügavalt tänapäevas, tunneb Komissarovi teine jalg end koduselt
ka 20. sajandi kunstiajaloos. Need jalad oskavad koos teha osavaid tantsusamme.
Selle tõestus on ka 2019. aastal Kumus üleval olnud ja kunstimuuseumi juubeliprogrammi kuulunud näitus „Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik“, mis
asetas Eesti tänapäevakunstnikud, nagu Kaido Ole, Kirke Kangro ja Jaanus
Samma, dialoogi muuseumi kogudega. Kunst sünnib alati dialoogis minevikuga,
olgu see minevikule demonstratiivselt seljakeeramine või selle enesesse lõimimine. Nimetatud näitus oli kunstiajaloo nüüdisaegse käsitluse hea näide, muutes
mineviku ja oleviku dialoogi elusaks suhtluseks. Suurepäraste näituste näiteid
võiks kirja panna veel pikalt, aga selleks oleks vaja juba tervet raamatut.
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Komissarovi töö kuraatorina (nagu ka elukutse nõuab) on olnud ühendada omavahel punkte, mis esmapilgul alati ühendatavad ei olegi, või võtta ette kunstiajaloo
perioode ja proovida sealt destilleerida kõige tähenduslikum osa, mis võiks kinni
püüda oma ajastu vaimu. Kuraator töötab ühelt poolt põhjalike teadmiste, distsipliini ja pühendumusega, teiselt poolt töötab ta alati ka intuitsiooni ja virvendava
kõhutundega. Ta loob narratiive oma kaasajast või möödunud aegadest, millega
kõik ei saagi kunagi nõus olla, aga mille loomine ammugi käiks enamikule üle
jõu. Komissarov pole kunagi kartnud eksida või võtta töös riske ega ole ka
kunagi varjanud suurt kirge ja armastust kunsti ning kunstnike vastu. Sest teisiti
ju ei peakski.
Aleksander Tsapov

Eha Komissarov
Sündinud 25. mail 1947 Võrus
1954–1965

Tallinna 7. keskkool

1968–1973

Tartu riiklik ülikool, kunstiajalugu

Alates kooli lõpetamisest töötanud Eesti kunstimuuseumis kunstiajaloolase,
programmijuhi ja kuraatorina. Ta on olnud kunstigalerii Vaal kunstiekspert ja
kuraator. Aastast 1992 rahvusvahelise kunstikriitikute ühingu ja 1993. aastast
kunstnike liidu liige.
Valik kureeritud näituseid
1991		
		

Eesti sotsialistliku realismi näitus (Exhibition of Estonian
Socialist Realism). Kulturhuset, Stockholm

1995		
„Wait We’re Loading“. Eesti kunstnike rühmanäitus, Göteborgi
		kunstimuuseum
1997		
„Persona“. Eesti kunstimuuseumi näitusesaal Rotermanni
		soolalaos
2000		
„Andy Warhol“. Eesti kunstimuuseumi näitusesaal Rotermanni
		soolalaos
2001		
„Peterburi uus kunst“. Eesti kunstimuuseumi näitusesaal
		Rotermanni soolalaos
2002		
„Vallooni aarded. Kunst Valloonias 20. sajandil“. Kaaskuraator
		
Tamara Luuk, Eesti kunstimuuseumi näitusesaal Rotermanni
		soolalaos
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2003		
„Viimane kangelane“, Eesti kunstimuuseumi näitusesaal
		Rotermanni soolalaos
2004		
„Kodu, kallis kodu“. Eesti kunstimuuseumi näitusesaal
		Rotermanni soolalaos
2006		

„Kogutud kriisid: Eesti kunst 1990. aastatel“. Kumu

2006		
		

„Rasked valikud 1944–1991. Eesti kunst Teise maailmasõja
lõpust kuni Eesti taasiseseisvumiseni“. Püsiekspositsioon, Kumu

2008		

„Fluxus East“. Kaaskuraator Petra Stegman (Saksamaa), Kumu

2011		
„Provocations and Controntations. A Perspective on
		
Contemporary Art“. Szczecini rahvusmuusem ja Varssavi
		rahvusmuuseum, Poola
2012		

„Mood ja külm sõda“. Kumu

2016		
		

„Romantiline ja edumeelne. Stalinistlik impressionism
Baltimaade maalikunstis 1940.–1950. aastatel“. Kumu

2017		
„Ekraani arheoloogia“. Bozar Brüssel, kaaskuraator
		Triin Tulgiste
2019		
„Eesti kunstimuuseum 100. Avatud kollektsioonid. Sõna saab
		kunstnik“. Kumu
2020		
„Tulevik on tunni aja pärast“. Eesti kunst 1990. aastatel,
		püsiekspositsioon. Kumu
1994		

Kristjan Raua preemia

1997		
Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti aastapreemia
		
(kuraatoritegevus 1997. aastal, projekt „Persona“ Rotermanni
		soolalaos)
2013		

Riigi kultuuripreemia (näituse „Mood ja külm sõda“ kureerimine)

2008		

Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk

2015		
Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali
		elutööpreemia
2020		
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Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu aastapreemia
(pikaaegne särav kuraatoritegevus ja 2019 Kumus toimunud
näitus „Kunstnikud kogudes“)

Kultuuripreemia pikaajalise väljapaistva
loomingulise tegevuse eest
Enn Säde, helioperaator ja -režissöör

Foto: Annika Haas

ENN SÄDE EHK SÄDEMEST TÕUSEB LEEK
Tristan Priimägi tõstatas oma artiklis46 olulise küsimuse: kas Enn Säde kuulub
nende kultuurilooliste inimeste hulka, kes lihtsalt satuvad justkui poolkogemata
pidevalt ajaloo ristteele, oluliste sündmuste keskpunkti või põhjustavad nad ise
sündmusi, nähtusi, millest hiljem kujunevad ajaloo verstapostid?
Usun, et tänu oma uudishimulikule, provokatiivsele, terava sotsiaalse närviga
karakterile, fanaatilisele kirele kõige selle vastu, mis haakub tema erialaga,
perfektsionismile, täiuslikkuse taotlusele, teravale keelele ja meelele ning ka
heale õnnele sattus Säde olema õigel ajal õiges kohas koos õigete inimestega.
Usun, et oma urgitsevate, aga alati südamest tulevate küsimustega „Kas ei saaks
teha nii?“, „Miks ei saa teha paremini?“ jne aitas ta esile kutsuda sündmusi ja
nähtusi, mis hiljem vormusidki ajalooliselt olulisteks.
Stuudios Tallinnfilm, kus Säde alates 1960. aastast helioperaatorina töötas,
kutsutigi teda hellitavalt Sädemikuks. Ta oli hinnatud ennekõike üliprofessionaalse töö, aga sellegi tõttu, et suutis sirge seljaga öelda välja ka kõige
ebameeldivama, kuid alati konstruktiivse kriitika: sageli kääris ta ise käised
üles ja näitas ette, kuidas tuleks üht või teist asja teha või parandada, töötades
paljude filmide juures ka toimetaja ning monteerijana.
Tõde sündis nendes filmides, mille valmimise juures Säde sageli valusates vaidlustes osales. Kes sellest kadalipust läbi tuli, see tavaliselt tema juurde tagasi ka
läks: Säde kriitika mõjus usaldusväärselt, omamoodi teraapiana: teati, et oma
tööd armastab ta üle kõige ja nii nagu ütleb, nii ka arvab. Stuudios, mis toona
kubises intriigidest, oli see väga oluline, rääkimata sellest, et ausus on väärt asi
alati, sõltumata ajast ja ruumist.
Säde lõpetas 1961. aastal heliinsenerina Leningradi kinoinseneride instituudi.
Juba 1963. aastal viis saatus ta kokku meie ühe huvitavama režissööri Leida
Laiusega, kes õppis toona Moskvas riiklikus filmiinstituudis režissööriametit
ja tegi oma esimest tudengifilmi „Mäed kui valged elevandid“. See oli asjade
loomulik käik: Venemaal õppinud eestlased hoidsid kokku, ja mitte ainult samasuguse taustsüsteemi pärast. Eesti filmirahvas jagunes toona kaheks: ühed, kes
olid õppinud või õppisid Venemaal (sest professionaalset filmiharidust sai omandada ainult seal), ja teised, kes tulid filmi juurde mõnest siinsest ülikoolist filmiga
46

Tristan Priimägi. Säde sähvab pildis, helis ja sõnas. Sirp, 19.02.2021, 7(3829), 7, https://
sirp.ee/s1-artiklid/film/sade-sahvab-pildis-helis-ja-sonas.
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mitteseotud eriala omandanuna, omandades eriala n-ö käigu pealt katsetuse ja
eksituse meetodil. Nii mõnigi oli üritanud Venemaale õppima minna, aga ei
suutnud läbida tihedat konkursisõela, mis aga ei seganud neid Moskvas õppinutele kõõrdi vaatamast.
Leida Laiusele järgnes koostöö Andres Söödiga, kelle debüütfilmi „Ruhnu“
(1965) peetakse Eesti poeetilise dokumentaalfilmi üheks teerajajaks. Oli see
juhus? Usun, et mitte. Säde õppis Venemaal siis, kui ühiskonnas algas sulaaeg,
mis puudutas ka filmikunsti: superkangelased, olgu mängu- või dokumentaalfilmis, kes asendusid inimestega tänavalt, naabriga meie kõrvalt, paviljonide
steriilsus ja stuudiotes helindatud filmide kumisev hääl asendus looduslike,
naturaalsete tänavamüraga jne. Filmidest kadusid uhked dekoratsioonid ja lavastused. Muutus nii sisu kui ka pildikultuur. Sädel on absoluutne kuulmine: temast
sai asendamatu helioperaator ja hiljem ka helirežissöör, sest ta oli kodus nii ühes
kui ka teises meetodis ning oskas neid omavahel sujuvalt ühendada. Tal oli üks
suuremaid taustahelide erakogusid, suurem kui see oli stuudiol Tallinnfilm.
Sädest kujunes Eesti viljakaim helioperaator ja -režissöör, kes on helindanud
üle saja filmi, mille sekka kuuluvad näiteks „Tuulte pesa“ (1979, rež Olav Neuland),
„Lindpriid“ (1971, Vladimir Karasjov-Orgusaar), „Kihnu naine“ (1973, rež Mark
Soosaar), „Jõulud Vigalas“ (1980, rež Mark Soosaar), „Naerata ometi“ (1985,
rež-d Leida Laius ja Arvo Iho), „Nõialoom“ (1981, rež Rein Maran) ja „Värvilised
unenäod“ (1974, rež-d Virve Aruoja ja Jaan Tooming), Lennart Meri filmid.
Tallinnfilmis polnud režissööri, kellega Enn poleks koostööd teinud. Ta on oluliselt mõjutanud ja välja õpetanud ka hulga järgmiste põlvkondade
filmihelindajaid.
Kui seitsmekümnendatel algas Eesti filmi uus laine, olid Säde ja Jüri Müür need,
kes hoidsid käest kinni uutel tulijatel Olav Neulandil, Peeter Simmil, Peeter
Urblal jt. Mõlemad, nii Müür kui ka Säde, analüüsisid stsenaariume ja materjali,
aitasid montaažis ning helindamisel. Nad olid tõeliselt ägedad juhendajad. Mine
tea, ehk selle töö käigus sündiski ka nende loominguline tandem? Tänu Sädele
said dokumentaalfilmidest „Oreli sisse minek“, „Orelimeister“ ja „Kuidas portreteerida orelit“ peale huvitava teemakäsitluse ka helikunsti meistriteosed – see
oli tõeline vauefekt, et kas nii saab ka teha muusikafilmi?!
Režissööri või kaasrežissöörina tegi ta ka ise üle 20 dokumentaalfilmi, neist tuntumad on „Narri põldu üks kord ...“, „Oreli sisse minek“ (koos Olav Neulandiga),
„Künnimehe väsimus“ ja „Narri põldu üks kord“ (koos Jüri Müüriga, tolleaegse
Nõukogude Liidu avarustes lõi filmid laineid oma terava publitsistliku reportaažlikkuse ja probleemitõstatusega), „Heinaaeg“, „Liivlaste lood“, „Nelli ja
Elmar“ ja „Jüri – see mulk ehk mis tuul müürile ...“ Need olid Säde enam tunnustust leidnud filmid. „Nelli ja Elmari“ eest võitis ta 1998. aastal Chicago
filmifestivalil Hõbedase Hugo auhinna.
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Eesti filmiajakirjanike ühing tunnustas 2005. aastal Sädet filmiajalooliste kirjutiste eest aasta filmiajakirjaniku tiitliga. Hindamatu aga on ka tema ja Ago Ruusi
töö filmikunstile keerulistel aastatel filmitegijate infolehe Pääsuke (1993–2001)
väljaandmisel. Säde on väsimatu helide ja fotode arhiveerija, tema artiklid ja
mälestuskillud Eesti filmi ajaloost ning kineastidest on hoidnud Eesti filmi mälu.
Just Säde eestvedamisel taastati Jüri Müüri legendaarne laulupeofilm „Leelo“.
Ta oli ka üks DVD-kogumiku „Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmientsüklopeedia“ kokku panijatest.
„Mäletamise kohustus? Kohustus selles mõttes, et ma pean mäletama ka nende
eest, kes enam rääkida ei saa. Kui elus on juhtumeid, mida nüüd (täna?) ainult
mina mäletan, panebki see asjaolu sulle sõrme otsaette ja käsutab: räägi!“ kirjutab Säde ise oma viimase raamatu „Kadri-Katariina“ (2018) sissejuhatuses.
Raamat räägib Pärnu Kadri-nimelisest tänavast, mis on ühtlasi autori kodutänav.
Aastal 2016 ilmus Sädelt aga meie üks huvitavamaid filmiraamatuid „Säde
filmist. Lood Eesti filmimetsadest“.
Juba aastaid on Säde digiteerinud oma põhjatut, hindamatu väärtusega fotoarhiivi
ja päris hiljaaegu kokku pannud kaheköitelise käsikirja, mis keerleb Lennart
Meri dokumentaalfilmi „Linnutee tuuled“ ümber, sisaldades Rein Marani
võttefotosid ja filmi valmimise lugu. Loodetavasti leiab see kultuurilooliselt
hindamatu materjal ükskord ka kirjastaja.
Tunnustuse, auhindade ja aunimetuste nimekiri on väga pikk. Siit leiab Pimedate
Ööde filmifestivali ja Eesti rahvuskultuuri fondi elutööpreemia, kultuurkapitali
preemiaid, aga ka Valgetähe V klassi teenetemärgi, mille Säde pälvis loomingulise tegevuse eest juba 2001. aastal.
Enn Säde elu ja looming on tõestus sellest, et sädemest võib tõusta leek, kui on
õige tulesüütaja.
Tiina Lokk-Tramberg
Enn Säde
Sündinud 18. oktoobril 1938 Pärnus
1961			

Leningradi kinoinseneride instituut, heliinsener

1961–1970 ja 1971–1994 stuudio Tallinnfilm heliinsener ja -operaator, aastast
			
1978 ka tõsielufilmide stsenarist ja režissöör.
1993–2001		

filmiinfolehe Pääsuke üks väljaandjatest

Eesti viljakaim helioperaator, helindanud sadakond filmi. Lavastajana käsitlenud
eelkõige maaelu probleeme.
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Arhiveerinud ja digiteerinud heli- ning fotoarhiive, taastanud filme ja kirjutanud
artikleid Eesti filmiajaloost.
1982		
		

teine auhind ja diplom 15. NSVL filmifestivalil filmi eest „Narri
põldu üks kord“

1998		
		

Chicago rahvusvahelise filmifestivali auhind Hõbedane Hugo
filmi eest „Nelli ja Elmar“

2001		

Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärk

2002		
		

Eesti kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali
missioonipreemia filmi eest „Jätkusõja viimased sõdurid“

2004		
Eesti kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali
		missioonipreemia
2004		
		

Eesti filmiajakirjanike ühingu aasta parima filmi auhind filmi
eest „Jüri – see mulk ehk Mis tuul müürile ...“

2005		
		

riigi kultuuri aastapreemia filmi eest „Jüri – see mulk ehk Mis
tuul müürile …“

2009		

Eesti filmiajakirjanike ühingu aasta filmiajakirjaniku auhind

2013		

Eesti rahvuskultuuri fondi elutööpreemia

2019		

Pimedate Ööde filmifestivali elutööpreemia

Filme
Režissöörina
1976 		

Kuidas portreteerida orelit (koos Olav Neulandiga)

1978 		

Roheline pomm

1979 		

Edisoni disko

1981 		

Narri põldu üks kord ...

1982 		

Künnimehe väsimus (koos Jüri Müüriga)

1984 		

Heinaaeg

1987 		

Imetegija võlg (koos Hans Roosipuuga)

1991 		

Liivlaste lood

1992 		

Isand ja ori

266

1998 		

Nelli ja Elmar

2002 		

Jätkusõja viimased sõdurid

2004 		

Jüri – see mulk ehk Mis tuul müürile ...

Helioperaatori ja/või -režissöörina
1965 		

Ruhnu

1971 		

Lindpriid

1974 		

Värvilised unenäod

1974 		

Kihnu naine

1977 		

Linnutee tuuled

1979 		

Tuulte pesa

1980 		

Jõulud Vigalas

1981 		

Nõialoom

1984 		

Mängutoos Manilaiul

1985 		

Naerata ometi

1987 		

Vaatleja

1990 		

Ainult hulludele ehk Halastajaõde

2001 		

Karu süda

Raamatud
2018 		

Kadri-Katariina

2016 		

Säde filmist. Lood Eesti filmimetsadest
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AASTAPREEMIAD

KULTUURIPREEMIA LAUREAADI SÕNAVÕTT
Flo Kasearu
Ükskord ütles üks meespeaminister, et need, kes on üle 20 aasta järjest ettevõtlusega tegelenud, on kangelased. Ilmselt kuskilt sealt 20 aasta juurest see
kangelase piir lähebki. Mina alustasin 30 aastat tagasi. Nüüd ei julge silmi tõsta
ega vaadata, mis ümberringi toimub. Paljud ei julge. „Teiseks jäämine pole
tulemus,“ ütles üks meesettevõtja ajalehes. „Eesmärgita elu pole minu jaoks,“
ütles üks teine meesettevõtja. „Minu naine ütleb, et ma ei oska puhata. Puhkan
teise töö tegemisega. Olen terve elu tööd teinud,“ ütles kolmas meesettevõtja.
Ja mina pole isegi mitte meessuurettevõtja nagu need kolm. Mina olen … kes
ma olengi? … 50+ naine, väikeettevõtja, väljastpoolt pealinna, pensionieelik.
Mis pension? Paneme elukestvalt auru juurde ja sukeldume.
…
Üks Praxise uuring ütleb, et naisettevõtjad moodustavad Eesti ettevõtjatest 28%.
72% nendest naisettevõtjatest on üksikettevõtjad. Ohustatud liik. Nagu musketärid üks kõigi eest. Ma ei ole statistik, aga mul on emotsioonid …47
Need on mu näituse „Ohustatud liigid“ väikeettevõtjast peategelase mõtted. Ja
näituse pealkiri „Ohustatud liigid“ osutus eriti prohvetlikuks.
Need mõtted sai ilmutuslikult mõeldud ammu enne kevadist eriolukorda ja on
tänaseni õhus koroonakriisis vaevlevas maailmas.
***
Kuidas lõpetada? Selle kohta pole ühtegi koolitust. Isegi brošüüre ei ole.
Elu ilma ettevõtluseta?
On see võimalik?
Ja kui sa ei taha, aga sa pead lõpetama?
Kuidas leida rahu endaga, kui sa lõpetad? Kuidas leida rahu endaga, kui sa ei
lõpeta?
Ja kui lapsed ka ei taha? Ja miks nad peaksidki tahtma? Kas nad on ettevõtjaks
sündinud?
...
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Tekst pärineb näituse „Ohustatud liigid“ teosest „Klatš“, milles on kunstnik Flo Kasearu
tellimusel väikeettevõtja Margo Orupõllu mõtteid kunstiliselt liialdanud dramaturg Laur
Kaunissaare.
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Jah, ma ei sündinud ettevõtjaks.
Olen täna kunstnik.
Just hiljuti Müürilehe intervjuus mainisin, et kunstnikke võiks rohkem nunnutada
ja no sain, mida soovisin.
Aitäh selle tunnustuse eest!
Aitäh!
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Kultuuripreemia silmapaistva tegevuse eest
Valga linnaarhitektina: riigi üürimajade
programmi raames muinsuskaitsealuse
nn lõvipeadega maja taastamine ja kohandamine
munitsipaalüürimajaks
Jiří Tintěra

Foto: Annika Haas

KODULINN ON MAAILMA PARIM KOHT
Ennast Tšehhi päritolu Eesti arhitektiks nimetav Jiří Tintěra on Eestis elanud
ja tegutsenud 2007. aastast. Aastal 2019 kaitses ta Tallinna tehnikaülikoolis
doktorikraadi teemal „Kahanevate linnade elukeskkonna taaselustamine Valga
linna näitel“. Just töö Valga linnaarhitektina, mida ta on teinud 2013. aastast,
tõi Tinterale ka 2021. aasta riigi kultuuripreemia.
Huvi tühjade hoonete vastu tõukus Tintěral Narva Kreenholmi külastamisest.
Olulisem kui füüsilisele substantsile keskendumine on hüljatud hoonete mõju
inimestele. Valides uurimisobjektiks Valga linna, kaardistati põhjaliku uuringu
käigus Valga tühjad hooned ja jõuti oluliste tähelepanekuteni nende mõju kohta
kohalike elanike identiteedile. Hüljatud hoonete mõju ei ole esimeses järgus
majanduslik või ohutundega seotud. Need sümboliseerivad koha allakäiku. Neil
on väga tugev sümboolne väärtus, mis omakorda avaldab mõju elanike identiteedile ning sellele, kuidas kohalikud oma linna suhtuvad. Inimeste liikumisel
ja elukoha valikul on palju mõjureid. Väljaehitatud keskkonna atraktiivsus on
neist üks olulisemaid. Kui inimesed elavad keskkonnas, kus nad peavad iga
päev kõndima läbi mahajäetud hoonetega kesklinna, siis hakkavad nad teadlikult
või alateadlikult kahtlema, kas nad elavad õiges kohas. Arenevast linnast ära
kolides pead endale ja teistele põhjendama, miks sa ära kolid, kuid kahanevates
linnades peab endale ja teistele põhjendama, miks oled sinna jäänud.
Tintěra praeguse visiooni ja Valga arengu suunamise mõistmiseks tuleb vaadata
linna ajaloolist olukorda ja kujunemislugu. Kõige lihtsam on seda teha võrdluses
lähedalasuva Võruga, millega justkui jagatakse sarnasusi, ent täiesti erinevaid
praeguseid väljakutseid.
Valga ja Võru said Katariina II haldusreformi ajal korraga kubermangu keskuseks, kuid oluliselt vanem ja juba keskaegse asula kohale kujunenud Valga
hävitati sõdade jooksul nii põhjalikult, et pärast Põhjasõda tuli linn peaaegu
nullist ellu äratada. Seega algas hoonestuse areng kahel linnal samal ajal, kuid
on toimunud täiesti erinevalt. Võru on siiamaani saanud areneda aeglaselt ja
peaaegu katkematult, kuid Valga on teinud läbi kaks urbaanset plahvatust. Pärast
1889. aastal raudteega ühendamist kasvas Valga elanikkond vähem kui 25 aastaga
peaaegu neljakordseks. Kasv katkes järsult Eesti ja Läti iseseisvumise ning
Tsaari-Venemaa turu kadumisega. Kahe maailmasõja vahel oli Valga ainus linn
Eestis, mis vaevles suurtes majandusraskustes ja mille elanikkond kahanes.
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Tintěra usub, et võib-olla oleks Valga ühe sellise järsu arenguhüppe ja languse
isegi üle elanud, kuid see kordus. Pärast Eesti ja Läti iseseisvuse kaotust toodi
Valga linna Nõukogude sõjaväebaas, 1960–1970. aastatel suurenes elanikkond
taas kiiresti ja 1980. aastate generaalplaan nägi linnaelanike arvuna ette juba
40 000 inimest. Pärast iseseisvuse taastamist ning Nõukogude armee lahkumist
läks Valgast ära aastas 3500 inimest ja seda tekkinud auku ei ole kunagi
täidetud.
Need kaks arenguspurti kajastuvad Valga tänases hoonestuskihis: kogu linna
hoonestus pärineb ainult tsaariaja lõpust või Nõukogude ajast. See omakorda
viis 1990. aastatel omapärasele tendentsile: tühjadesse, ent keskkütte ning vee
ja kanalisatsiooniga paneelelamutesse kolisid kohalikud paremate tingimuste
pärast tsaariaegsetest puitmajadest, kuhu siiani ei ole tänapäevased mugavused
sageli jõudnud. Nii on Nõukogude aja kihistus praegu hästi asustatud ja hooldatud, kuid kui kesklinnas paiknev tsaariaegne kihistus on suures osas tühi.
Kui võrrelda Võru, Põlva ja Valga keskmisi majandusandmeid elaniku kohta,
siis on erinevused minimaalsed. Demograafilised andmed alates 2000. aastast
näitavad sama: kõik kolm linna kahanevad kiiresti. Ometigi on linnade praegusel
arengul suur erinevus ja selle seob Tintěra elanike eneseuhkusega. Keskmine
võrukas on uhke Võru linna elanik ja julgeb seetõttu riskida näiteks kohviku
või juuksurisalongi avamisega kesklinnas. Keskmine Valga elanik aga ei tunne
oma linna vastu sama ja seetõttu selliseid samme ka ei astu. Kui majanduslik
olukord on sama, muutub määravaks kohaidentiteet. Suurel määral seob ehitatud
keskkond ja kesklinna atraktiivsus inimesi kodukohaga ning muudab neid uhkemaks. Just seetõttu on Tintěra tegevus linnaarhitektina suunanud teraviku
kesklinna atraktiivsuse taastamisele.
Linnaarhitekti põhiline töövahend on oma visioonist rääkimine ja selle kaudu
inimeste mõjutamine ning motiveerimine. Tintěra saavutus on, et vallavalitsus,
aga osaliselt ka inimesed tunnistavad: Valga on kahanev linn. Selle asemel et
püüda tagasi võita juba lahkunud inimesi, on asutud looma paremat keskkonda
praegustele elanikele. Olukorraga leppimine ja selle aktseptimine koos läbimõtestamisega on kõige suurem panus, mida Tintěra endal näeb. Valgast
rääkimine on toonud olukorra pildile ka laiemalt Eesti ühiskonnas, mis on viinud
mitme praktilise arenguni: Valga on osaline kahanevate linnade kortermajade
probleemidega tegeleva rahandusministeeriumi katseprojektis koos Kohtla-Järve
ja Kiviõliga. Valga nõudmisel kutsuti esile hüljatud majade lammutamise riiklik
tugi. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestveetav üürikortermajade
arendamise esimene voor oli suunatud just Kagu-Eestile ja Ida-Virumaale. Selle
käigus toetati mitte uute korterelamute rajamist, vaid vanade restaureerimist.
Tintěra veab Valga kesklinna taaselustamise protsessi, mille alus on eeldus, et
atraktiivsem keskkond tekitab hoonete omanikel suurema motivatsiooni tegeleda
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oma omandisse kuuluva hüljatud hoonega. Kohalik omavalitsus ei saa neid
otseselt aidata ega sundida, kuid keskkonda muutes tekib vastutus. Nii vähendatakse tühjade majade arvu teadlikult ja lammutatakse hüljatud hooneid seal,
kus võimalik. Suur osa mälestisi paikneb Valga kesklinnas. Kohalik omavalitsus
on mälestiste ostmise kaudu andnud neile uue funktsiooni, leidnud rahastuse,
päästnud olulisi arhitektuuripärleid ja tabanud seega mitut olulist eesmärki.
Mälestisse näiteks munitsipaal-üürimaja rajamine annab elukoha siia tööle tulevale spetsialistile. Kohalik omavalitsus on leidnud võimaluse astuda elamuturule
ja oluliste mälestiste taaselustamine panustab kohauhkuse taastamisse.
Viimase olulise tahu linna arengu suunamisel moodustavad suured linnaruumilised investeeringud: Valgat ja Valkat ühendav promenaad ning uus
keskväljak. Valga keskväljak rajati mahajäetud hoonete vahele kohale, kus paiknes ajalooline, ent sealt vahepeal kadunud Valga keskpunkt. Omaaegsete
ärimeeste ja maaomanike huvidest kantud mõjutustulemusena ehitati raudteejaam linna keskpunktist 1,5 km kaugusele. Selline otsus viis linna väljavenimise,
majandusliku keskuse nihkumise ning vana keskuse hülgamiseni. Kui keskaegsest
turukohast koliti minema ka turg, muutus Valga vana majanduslik süda äärelinnaks. See oli viga, mida nüüd uue keskväljaku rajamisega selle ajaloolisesse
kohta püütakse muuta. Uus väljak valgustas aga välja linnasüdame tegeliku
olukorra. Varem külastamata ala tõusis uuesti pildile ja inimesed hakkasid neid
hooneid häbenema. Üle saja aasta alakasutatud piirkonda ellu tagasi toomine
võtab aastaid. Hea on tunnistada, et vaikselt on mõju juba nähtav.
Tintěra, tema meeskonna ja linna üldplaani tulemusena liigub Valga kompaktsema, keskelt tihedama ja elavama ning väljaspool keskust rohelisema linna
suunas. Kuigi pandeemia tõmbas vahepeal Valga ja Valka vahele uuesti piiri,
on need kaks linna alati õitsenud siis, kui piir puudus. Tintěra tunnistab, et tema
visioonis võiks 10–20 aasta pärast olla Valga väike igav Eesti linn, millel puuduvad struktuursed probleemid, kuid see on armas oma inimestele ega erine
oluliselt teistest sama suurtest linnadest. Tintěra missioon Valgat selles suunas
juhtides on keskenduda elanike arvu asemel rahulolule. Just elanike jaoks peab
nende kodulinn olema maailma parim koht.
Karen Jagodin
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Jiří Tintěra
Sündinud 30. detsembril 1981 Prahas
1997–2001

Praha akademické gymnázium

2001–2007

Praha tehnikaülikool, tsiviilehituse ja arhitektuur, magistrikraad.

2004		
		
		

täiendas ennast Prantsusmaa arhitektuuriülikoolis
L’École d’architecture de la ville et des Territories à Marne-la
Vallée arhitektuuri ja linnaplaneerimise alal

2010–2019

Tallinna tehnikaülikool, tsiviilehituse doktorantuur

Volitatud arhitekt, tase 7
2013–…

Valga vallavalitsuse vallaarhitekt

2020–…
Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledži insenerteaduskonna
		vanemlektor
2020		
		
		

Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti näituse „Plats! Väärikas
kahanemine“ kuraator (autorid Jiří Tintěra, Kalle Vellevoog,
Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja Paulina Pähn)

2018		

Perekond Kreisi arhitektuuripreemia

2020		
		

Eesti kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia
kategoorias „Arhitektuurialane tegevus või tegu“
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Kultuuripreemia isikunäituse eest „Ohustatud
liigid“, Tartu kunstimuuseumis, isikunäituse
eest „Eriolukord“, Kumu kunstimuuseumis,
ja Pärnu naiste tugikeskuse lugudest raamatu
„Vangerdused“ eest
Flo Kasearu

Foto: Annika Haas

TUNNEB TUULE VIRVENDUSTES SAABUVA TULEVIKU ÕRNA
ÕIETOLMU
Flo Kasearu on kunstnikuna alati olnud väga aktiivselt ja tähelepanelikult suhtunud end ümbritsevasse. Kui puhub õrn tuuleiil, siis on ilmselt just Kasearu
väga tõenäoliselt see kunstnik, kes tundliku haistmismeelega tunneb tuule virvendustes saabuva tuleviku õrna õietolmu. See ei pea muidugi alati olema tulevik,
see võib olla ka ühiskonna soliidse pealiskesta alla siirdeid ajav vamm või mööduva kaasinimese pilk, mis kõneleb läbielatud kannatusest. See võib olla ka
kõige olmelisem argipäev, aga kunstnik leiab seal senini varjus püsinud kujundi
ja suurema üldistusjõu, mis tema loomingu, installatsioonide, performance’ite,
joonistuste, videote ja skulptuuride kaudu muutub ka kõigile teistele käegakatsutavalt ilmselgeks. Vahel võtab nende teoste valmimine aastaid, olles üks
kestev protsess, teinekord töötab kunstnik kui kiirreageerija, kes väljakutse
peale kohale tuleb ja olukorda käigu pealt hindab.
Elul ja kunstil ei paistagi Kasearu loomingus olevat mingisuguseid teravalt
mahajoonistatud eralduspiire: üle näitusemaja lävepaku astudes voogab ka väljaspoolsus sisse ja vastupidi. Kõige selgemalt avaldub see vaiksel Pebre tänaval
Pelgulinnas Kasearu omanimelises majamuuseumis, millel täitub tänavu ametlikult kaheksas tegutsemisaasta. Kunstniku perekonnale juba üle sajandi
kuulunud maja (v.a 1945–2009) on nii tema elukoht, galerii kui ka enamiku
kunstiteoste alguspunkt ja lõppjaam. Siin asuvad eluruumid, ateljee (maja ise
ongi ateljee) ja näitusepinnad. Kõige krooniks on tagahoovi rajatud Eestis ainulaadne Korea aed ning ühe hiljutise rahvusvahelise kunstimessi jaoks ehitati
sinna ka interaktiivne virtuaalnäitus.
Viimane aastaring on Kasearu jaoks olnud meeletult tegus. Ta on avanud kolm
näitust: „Ohustatud liigid“ Tartu kunstimuuseumis, „Eriolukord“ Kumu kunstimuuseumis ja 2021. aasta alguses „Elust välja lõigatud“ Tallinna kunstihoones.
Seda kõike on tulnud tal teha keset pretsedenditut ja kindlasti kogu nüüdisaega
defineerima jäävat koroonapandeemiat, kus needsamad pealkirjad „Ohustatud
liigid“, „Eriolukord“ ja „Elust välja lõigatud“ omandavad justkui uue ja paljude
jaoks isiklikuma tähenduse. Tartu kunstimuuseumi ja kunstihoone näitused
pidid ka ise läbi tegema avatud-suletud-avatud tsüklid, kuid Kumu näitus oli
inspireeritud eriolukorrast enesest ja näitas publikule sundpuhkusele saadetud
muuseumitöötajaid vaikselt sahisevas roheluses sõnatult seismas.
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„Ohustatud liigid“ ja „Elust välja lõigatud“ olid tihedalt seotud ka kunstniku
perekonnaga, täpsemalt tema ema Margo Orupõllu elu ja tegemistega. Esimene
neist oli kui teatav teraapia või „pehme maandumine“, mille tingis kunstniku
ema otsus lõplikult sulgeda Pärnus aastakümneid peetud väikepood, kus Flo ka
ise lapse ja teismelisena tihti abis oli. Kuidas tuled toime olukorras, kui sind
väikeettevõtjana suurte kaubanduskettide kõrval enam vaja ei ole? Mida sa teed
poeruumide, -inventari ja isiklike mälestustega? Kuigi Eesti riik, alates töötukassast kuni maakondlike arenduskeskusteni soosib igal sammul väikeettevõtjaks
hakkamist, on hoopis teine iva seda teed jätkusuutlikult käia – päevast päeva ja
aastast aastasse, kuniks ühel päeval keerad poeukse viimast korda kinni ja
segaste tunnetega astud kodu poole. Kasearu tõi selle Pärnu väikepoe tükid
kassast vorstiletini Tartu kunstimuuseumisse, pühitsedes mälestust millestki,
mida enam pole ega saa kunagi olema.
Teine suur töö, millega Kasearu silma paistis (ning on varemgi paistnud), puudutab naistevastast lähisuhtevägivalda. Eesti ühiskonda kurnavale probleemile
oli pühendatud nii Jan Kausiga kahasse ilmunud raamat „Vangerdused“ kui ka
Tallinna kunstihoones avatud näitus „Elust välja lõigatud“. Kunstniku ema on
aastaid olnud eestvedaja Pärnu naiste tugikeskuses, mis püüab lähisuhtevägivalla
all kannatanud või kannatavaid naisi sellest välja aidata ja parimal juhul ka
emantsipeeruda.
Nii raamatule kui ka näitusele on eelnenud kunstniku varasemad sama probleemiga tegelevad tööd: 2016. aasta performance „Privaatsuse sooviavalduse
ilmestamine“ Artishoki biennaalil ja 2018. aasta „Varjupaiga festival“. „Vangerdused“ ja „Elust välja lõigatud“ on nende tööde mõtteline jätk. Kausi kirjutatud
ja Kasearu joonistustega „Vangerdused“ toovad lugejani muinasjutu vormis lood
tuhandete naiste ahistavast tegelikkusest, mis algavad peaaegu alati sõnadega
„Oli kord üks mees …“. Mehed, kelle kinnismõtted, paranoiad ja domineerimisiha viivad naised kuristiku äärele ja mõne ka kuristiku sügavikku. Kuigi lugudes
tabab ka mehi saatuse irooniana kurblik lõppmäng, võib neid eelkõige käsitada
Eestis vohava perevägivalla ja avalikkuse silme all lahti kooruva ahistamiskultuuri tänapäevaste mõistujuttudena.
„Elust välja lõigatud“ oli Kasearu senise kunstnikukarjääri mastaapseim näitus,
kus kohtusid sajad surnud taimed, joonistused, videoteosed, installatsioonid ja
kohaspetsiifiline puidust tribüün. Lisandusena lõi Kasearu linnaruumi meeste
õigustustest vägivalla kohta tööde sarja, mida võis kuu aja jooksul näha Exploreri
maja videoseinal Tallinnas sadama ja vanalinna vahetus läheduses. Harva juhtub
üks isikunäitus tabama ühiskonna sotsiaalset närvi ja resoneeruma nii
tugevalt.
„Elust välja lõigatud“ rajanes jällegi kunstniku paljudele kohtumistele Pärnu
naiste tugikeskusest abi otsinud naistega. Näitus punub peene seosevõrgustiku
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vägivalla eri tahkude ümber: millised on pikaaegse stressi ja surmahirmu psühholoogilised tagajärjed, kui absurdsed võivad olla vägivallatseja ettekäänded,
mis saab sellises peres kasvavatest lastest või kuidas riik aitab või ei aita kannatanuid. Näituse selgroo ja Tallinna kunstihoone kogu suure saali enda alla
võtnud installatsiooni jaoks kogus kunstnik sadadelt vabatahtlikelt annetajatelt
närtsinud ning surnud toataimi, mis üheskoos moodustasid kui tuhandete vaikivalt kannatavate naiste sümboli, kes on kõik eraldi ja üheskoos tasapisi
tuhmudes elust välja lõigatud.
Kasearu loob harukordselt jonnakalt ja sihikindlalt. Kui ei saa uksest, siis saab
ta aknast. Temas segunevad peen intuitsioon ja täpsed valikud täpsel hetkel.

Aleksander Tsapov

Flo Kasearu
Sündinud 24. aprillil 1985 Pärnus
2006–2007

vahetusõppes Rebecca Horni stuudios Berliini kunstiülikoolis,

		

kus alustas video- ja tegevuskunstiga

2008		

Eesti kunstiakadeemia vabade kunstide osakonna maali eriala

2013		

Eesti kunstiakadeemia fotograafia osakond

Elab ja töötab Tallinnas. Osalenud rühmanäitustel, biennaalidel, performance’ifestivalidel ja rahvusvahelistel kunstimessidel nii Eestis kui ka välismaal.
Paljassaares avatud töökodade kompleksi Naked Island üks algatajatest (2021)
2008		

noore kunstniku preemia

2012		

Köler Prize’i grand prix

2016		

sõltumatu etenduskunsti auhind

2016–2019

riiklik kunstnikupalk
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Kultuuripreemia väljapaistva ja mitmekülgse
loomingulise tegevuse eest 2020. aastal
Eero Epner

Foto: Annika Haas

KUNSTITEADLANE, KURAATOR JA DRAMATURG
Kunstiteadlane, dramatug, üha rohkem ka (aja)kirjanik ja etendaja – Eero Epner
on olnud erinevates ülesannetes töökalt pühendunud juba vähemalt viisteist
aastat. Ta on kirjutanud telestsenaariume („Pank“, 2018, koos Tarmo Jüristoga),
oma ajastu vaimu ja tundeid otsivaid, jutustavas laadis kunstnike biograafiaid
(„Konrad Mägi“, 2017; „Olev Subbi“, 2020) ning toimetajana eluloofilmide tekste
(„Kunst on ainus pääsetee“, 2020; „Olev Subbi. Elu kuues peatükis“, 2021, rež
Marianne Kõrver), süvitsiminevaid ja pikki ajakirjanduslikke ning kultuurikriitilisi artikleid ja esseesid (Eesti Ekspress, Levila, Sirp, rahvusringhäälingu
portaal), olnud erinevaid teatrivõtteid rakendanud lavastuste dramaturg (NO99,
Von Krahli teater, Kanuti Gildi SAAL) ning osalenud kõikjalolevalt ka mitmel
muul viisil Eesti kultuurpildis oma arvamuse ja peaaegu protestantliku töötuhinaga. Tänapäeva teatrit kritiseerivad ja mõtestavad Epneri artiklid vajaksid
veel eraldi esiletõstmist, sest sõnateatri- ja etenduskunstide veelahe püsib jätkuvalt suur ja Epner on püüdnud kaasa rääkida selle ületamisel.
Mida sisaldab inimese ja kunstiteose vaikimine? Kuidas luua vaikivat näitust?
Millised fotod ja maalid võiksid kujutada „vaikivat ajastut“ aastail 1934–1940?
Umbes selliste küsimustega töötas kuraator Epner koos kaaskuraatori ja kunstniku Jevgeni Zolotkoga Tartu kunstimuuseumi 2020. aasta näitusel „Vaikiv“.
Teha näitust vaikimisest, samal ajal astudes paratamatult mittevaikivasse kommunikatsiooni vaatajaga – see on n-ö nurjatu ülesandepüstitus, mis
paradoksaalsusest hoolimata võis paljudel näitusekülastajatel hinge kinni võtta.
Näitus, mis koosnes arhiivifotodest, maalidest ja graafilistest lehtedest, millelt
olid eemaldatud kõik viited autorile, motiivile või aastale ning isegi raamid ehk
ka tööd ise olid sunnitud tinglikult vaikima. Koos Zolotkoga lõid nad tervikliku
kogemisruumi, kus skulpturaalsed artefaktid, filmid ja arhiivid samal ajal nii
vaikisid kui ka assotsiatiivsel tasandil kõnelesid. Ajastul, kui kogu maailm on
sukeldunud vahetpidamatusse kõnelusse ja arvamuste kokkupõrgetesse, kus
meie ühisruum on üle ujutatud kujutistest, liikuvatest piltidest, meemidest ja
elulogidest, viis „Vaikiv“ näitus kuhugi mujale: justkui omaette aegruumi, mittesündmusesse, kus kiirendatud igapäevast astutakse välja ja elule antakse tagasi
tükike tema müstilisest mõõtmest.
Tasub rõhutada, et Epner on eelkõige kameeleon, olgu tema käes väljendusvahendina kunst, teater või kirjasõna – ühtviisi otsib ta sealt inimolemuse
paljusust kogu selle spektri ulatuses. Surudes teataval määral tagaplaanile isiklikke moraalseid ja eetilisi veendumusi, kisub Epner töödes kõik kiht kihi haaval
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lahti, hoidudes hoolikalt mustvalgetest hinnangutest ja kohtumõistmisest. Seda
tõendab ka tema üha aktiivsem töö ajakirjanikuna äsja üheaastaseks saanud
iduväljaandes Levila, kus ta on kirjutanud alkoholismist, metsadest ja eluaegsetest sõpruskondadest, ka on ta loonud mitu kuuldemängu. Kui iseseisvuse
taastanud Eesti spordisangar Mati Alaver paljastus avalikkusele valemängijana,
kirjutas Epner kuuldemängu „Üks päev Mati Alaveri elus“. Teatraliseeritud
Alaver on lihtsalt inimene, omadega paljastavasse finišisse jõudnud suusatreener,
kelle isiklik elu ja avalik kuvand ühe pika ning vintsutava päeva jooksul tasapisi
kokku kukub ning ka kõik need, kes kunagi suusatamisele on kaasa elanud,
kaasosalisteks kistakse. Kuuldemängu on praeguseks kuulanud tublisti üle
50 000 inimese, tehes sellest ühe populaarseima lähiajaloos.
Seda, et tegemist on kameeleoniga, tõestab ka Epneri viimaste aastate töö teatris,
eelkõige koostöös Mart Kangro ja Juhan Ulfsakiga lavastustes „Workshop“
(laval alates aastast 2018) ja mullune (2020) „Kas te olete oma kohaga rahul“.
Lisaks autorlusele on Epner astunud lavale talle uues etendaja rollis. Alati asjaliku
ja teataval määral distantseeritud olekuga suudab ta ette kanda nii surmtõsist
kui ka iroonilist teksti. Kuigi kaunis erinevad, mängivad mõlemad lavastused
ettekujutusega tõest ja väljamõeldisest, nii et vaatajal on keeruline eristada,
millal nendega manipuleeritakse ja millal räägitakse „otse südamesse“. Epner
on leidnud end lavalt ideaalses triksteri rollis, olgu see „Workshopis“ inimestele
ehituskruvide erinevust õpetamas või esinedes kinnisvaraloterii peaaegu saatanliku konferansjeena näidendis „Kas te olete oma kohaga rahul“. „Workshop“
pälvis tunnustuse 2019. aasta teatriauhindade jagamisel, kui sai etenduskunstide
ühisauhinna, mille honorari lavastuse tiim solidaarselt, värske poliitkeerise
tuules Feministeeriumile annetas.
„Kas te olete oma kohaga rahul“ sündis keset möödunudaastast eri- ja hädaolukorda, kui kõik olid hirmul ning teadmatuses uue reaalsuse ees. Pikkades
proovides desinfitseeriti hoolikalt käsi, istuti üksteisest meetrite kaugusel ja
punuti kokku lavastust, mis pidi tegelema ruumiga selle laiemas mõistes. Inimeste vabadus liikuda erinevates ruumides, k.a teatris, oli järsku pretsedenditult
piiratud. Lavastus tegeles laiemalt ka selliste küsimustega nagu miks elatakse
teisel ja mitte esimesel korrusel, kas modernistlik arhitektuur ja koonduslaager
on seotud, milline on Eesti talude lagunemise viimane etapp, kas siis, kui ahi
sisse kukub või siis, kui lagunenud taluni jõuab Epner ja hooleta jäänud paigast
saab tükike Epneri fantaasias. Nagu ka „Workshopis“ liigub „Kas …“ iseenese
loodud reeglite järgi, see pole psühholoogiline teater, etenduskunst ega ammugi
performance, olles samal ajal need kõik ja enamgi veel.
Epneri kunstiajaloolase jälg on tugevalt olnud seotud tööga Konrad Mäe sihtasutuses ja Enn Kunila kollektsiooniga, millest ilmus ka raamat „Igatsus ilu
järele. 25 aastat Enn Kunila kollektsiooni“ (2020). Nii Konrad Mägi kui ka Olev
Subbi on mahukate biograafiate ja dokumentaalfilmidega taas nüüdisaega toodud.
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Nendes biograafiates ja filmides võib näha eratellija huvi kunstnikumüüdi loomise vastu, kuid oma ligipääsetavuses ja Epneri oskusliku sõnaseade
dirigeerimisel muutuvad need ju ka kaasakiskuvateks elulugudeks, mis liiguvad
puht kunstiteaduslikult rajalt laiemale ja ligipääsetavamale teele suurema lugemis- ning vaatajaskonna jaoks. Subbi sügaval Nõukogude ajal maalitud värvilised
paralleelmaailmad jutustatakse lahti tema asumisega Siberis ja valitseva igapäeva
sügava eitusega. Konrad Mägi muutub jällegi kui mingisugust seletamatut semireligioosset või transtsendentaalset kogemust taga ajavaks loojanatuuriks, kelle
justkui põlevad maastikud ärkavad dokumentaalfilmis täielikule elule.
Aleksander Tsapov
Eero Epner
Sündinud 31. oktoobril 1978 Tartus
1997		

Tartu Raatuse gümnaasium

2002		

Tartu ülikool, ajalugu

2005–2018

teatri NO99 dramaturg

2020–…

Levila autor-toimetaja

Konrad Mäe sihtasutuse nõukogu liige
2006		

Eesti teatriliidu kriitikaauhind

2011		
		

riigi kultuuripreemia (koos Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperiga;
teater NO99 suurprojekt „„Ühtse Eesti“ suurkogu“)

2013		
Eesti teatriliidu sõnalavastuste žürii eriauhind ja algupärase
		dramaturgia auhind
2014		

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind

2016		
		

Eesti teatriliidu teatrikunsti eriauhind (lavastusprojekti „Ühtne
Eesti“ meeskonna liige)

2017		
		
		
		
		

Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali
aastapreemia (Konrad Mäe elu ja loomingu põhjaliku uurimise
ja rahvusvahelises plaanis teadvustamise ning mitmekihilise,
tugevalt üldistusjõulise, kaasaegse lähenemisega kunstnikuportree loomise eest raamatus „Konrad Mägi“)

2019		
		

Eesti teatriliidu etenduskunstide ühisauhind (koos Mart Kangro
ja Juhan Ulfsakiga)

2020		

Enn Soosaare esseistikapreemia (essee „Sest nad saavad“)

2021		

Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk
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Kultuuripreemia viljaka ja väljapaistva
loomingulise tegevuse eest 2020. aastal
Jaak Sooäär

Foto: Annika Haas

JAAK SOOÄÄR – TÄHISTAEVA ORGAANILINE OSA
Jazzmuusikute ringkonnas ühes hiljutises vestluses tuli põgusalt jutuks, kes on
Eesti jazzmuusika ajaloos olulisemad isikud. Kuupäev oli parajasti 25. märts,
Uno Naissoo sünniaastapäev, seetõttu pakkus Jaak Sooäär paar nime, nende
seas Uno Naissoo. Tol õhtupoolikul ei maininud mitte keegi kohalviibijaist
Sooäärt ennast, kuigi tõenäoliselt oli see kõigil mõtteis. Küllap kahtlustasime,
et suurte komplimentidega kaasneb ehteestlaslik kohmetus, teiselt poolt aga on
mõne inimese suurust keeruline tajuda, kui viibitakse temaga samas aegruumis
ja toimetatakse õlg õla kõrval ühiste eesmärkide nimel.
Sooäärt võib pidada 21. sajandi Eesti jazzielus oluliseks päris mitmel
põhjusel.
Ta on Eesti üks paremaid jazzkitarriste. Tema haare ansamblikaaslaste valikul
ulatub erinevate muusikastiilide viljelejateni kogu Euroopas. Mitu neist on tema
õpingukaaslased Kopenhaageni rütmimuusika konservatooriumi päevilt, kuid
ta pole lasknud mööda vihiseda juhustel musitseerida ka koos nende muusikaliste
mõttekaaslastega, keda on kohanud eri paikades kontsertreiside käigus või kes
on lihtsalt huvipakkuvad muusikud. Eraldi mainimist väärib, et kuigi Sooäär
on jazzmuusikale pühendunud kitarrist, on ta tugev ka teistes stiilides. Ta on
esitanud ka klassikalist muusikat, vabaimprovisatsiooni, punki, rokki ja folkmuusikat. Seda kõike on võimalik kuulda lisaks avalikele kontsertidele ka
albumitelt. Tema loomingulisse pagasisse kuuluvad vabaimprovisatsioonilised
kontserdid Free Tallinn Trioga, Bachi interpretatsioonid Ivo Sillamaaga, kavad
Tormise, The Beatles’i ja Tšaikovski muusikaga ning muidugi ka omalooming.
Ta on öelnud, et on hea, kui tules on mitu rauda: jazzmuusik ei saa panust teha
vaid ühele koosseisule, sest on võimatu ennustada, missugusel ansamblil on
kunagi rohkem nõudlust ja tööd kui teistel. Selliseid muusikuid on väga vähe,
kes suudavad orienteeruda eri stiilides ja nõnda uudishimulikult süvenenult,
detailitäpselt ning huvitavaid esitusi luua.
Mida rohkem pöörata tähelepanu Sooääre muusikalistele väljunditele, seda täpsemalt joonistub välja tema kui muusiku tuumakus. Kogu peenelt lihvitud
muusikalise sõnavara ja autentsuse juures on ta meie aja üks vabamõtlevamaid
loovisikuid. Ta on valmis tähelepanu kaotamata igal ajal reageerima nii muusikas
kui ka elus. Meenuvad mõned vestlused, mille käigus on ta jooksvalt leiutanud
teiste lausutud sõnadest ootamatuid lingvistilisi kalambuure.
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Sooäär on Eesti muusika- ja teatriakadeemia professor, jazzmuusika osakonna
õppejuht ja väsimatu vedur alates selle õppesuuna avamisest aastal 2004. Suur
osa aktiivselt tegutsevatest Eesti jazzmuusikutest on õppinud tema käe all: kitarristid erialaõpilasena ja teised ansamblitundides. Õppejõuna on ta tudengitesse
süstinud teadmist, et kooliajal tuleks seada fookus õppimisele ja arenemisele,
elu materiaalsele poolele võiks ülikoolis käimise ajal pühenduda nii vähe kui
võimalik ning nii palju kui vaja. Sealjuures ei ole ta kunagi pliiatsit viibutades
manitsev, vaid toob elulisi näiteid pühendunud muusikaõppurite õnnestumistest
ja edulugudest. Ma ei mäleta, kas Sooäär on seda kunagi otse öelnud, aga mulle
tundub, nagu oleks tema öeldud mitme olulise lausete mõte see, et kõik on ikkagi
iseenda teha ja oma ideede realiseerimisega tuleb hakata pihta nii vara kui
võimalik. Maailmas on palju huvitavaid asju ja kui tahta jõuda neid kõiki teha,
tuleb tegutseda kiiresti ja ökonoomselt.
Akadeemia jazziosakonna tudengite seas on väga erinevate huvidega inimesi.
Sooäär oskab neid kõiki delikaatselt ja peaaegu märkamatult suunata oma andega
tõsiselt tööd tegema nii, et nende individuaalsus säilib. Ta küll toonitab, kui
oluline on omandada reeglistik ning teada muusikatraditsioone ja -ajalugu, aga
julgustab noori kolleege ka iseenda teed otsima.
Sooäär on esimene eestlane, kes on omandanud kõrghariduse jazzmuusika alal
Kopenhaageni rütmimuusika konservatooriumis (2001). Enne muusikale pühendumist lõpetas Sooäär 1994. aastal Tartu ülikooli majandusteaduskonna. Tema
mitmekülgne hariduskäik ja elukogemus on mänginud Eesti jazzielus üsna suurt
rolli. Aastal 2004 oli Jaak üks neist, kes rajas jazzmuusikuid ja teisi valdkonna
edendajaid ühendava MTÜ Eesti Jazzliidu. Aastatel 2004–2009 oli ta selle organisatsiooni juhatuse esimees, 2021. aastal on ta juhatuse aseesimees.
Majandusvaldkonna tundmine ning talle omane ratsionaalne ja kiire mõtlemine
ning hea vaist aitasid liidul areneda mainekaks ja usaldusväärseks organisatsiooniks, mille eesmärk on seista valdkonna arengu eest ning levitada
jazzmuusikat kogu Eestis ja ka maailmas. Ka praegu on Sooäär aktiivselt kaasas
jazzielu korralduslikus pooles. Jazzliidus vastutab ta suurel määral rahvusvahelise suhtluse eest. Tema kontaktivõrgustik on lai, ta tunneb nii muusikuid,
õppejõude kui ka jazz’i-festivalide korraldajaid kogu maailmas. Tänu tema osavale diplomaatilisele suhtlusele on tekkinud ka teistel Eesti jazzmuusikutel
võimalusi maailma eri paigus esineda ja õppida.
Ka kultuurielu jaoks keerulistel aegadel on Sooäär olnud pigem see, kes haarab
entusiastlikult initsiatiivi ning suudab leida ikka ja alati võimalusi jazzmuusikat
edendada. Suve alguses 2020, kui maailm alles hakkas pandeemia järel tasapisi
avanema, oli tal seljataga juba mitu vabaõhukontserti teletorni suveaias.
Ansamblikaaslasena oskab Sooäär teisi sütitada, toetada ja üllatada. Tema koostööpartnerite seas on palju väga tuntud ja jazziajaloo suunda kujundanud
288

muusikuid, teiste hulgas ka legendaarne trummar Han Bennink. Sooäär on
öelnud, et Bennink on üks tema gurusid, kelles ühinevad spontaansus ja kainus,
ja kuigi ta võib olla provokatiivne, on tema suund alati selge. Arvan, et täpselt
nende sõnadega võiks kirjeldada ka Sooääre musitseerimist.
Samas intervjuus, kus oli juttu Benninkist, lisas Sooäär, et üks jazzmuusikuks
olemise boonustest on see, et võib endale ise ansamblipartnereid valida ja
suurepäraste muusikutega koos töötamine on tihti tulemusrikas. Tõsi – seda
mõttekäiku kinnitavad ka maailma tuntuimates jazziajakirjades avaldatud ohtrad
positiivsed arvustused Sooääre kontsertide ning plaatide kohta.
Näiteks ilmus 2018. aastal Alexander Schmitzi sulest Saksamaa jazziajakirjas
Das Jazz Podium arvustus Sooääre albumist „A Shooting Star“. Schmitzi sõnul
on album nutmapanevalt kaunis, Sooääre pillikäsitsus kui delikatess ja vaba
igasugusest juhuslikkusest. Schmitz kasutab arvustuses peent albumi nimega
seotud sõnamängu, mida võiks tõlkida nii: „Sooäär ei ole tõusev täht, vaid
tähistaeva orgaaniline osa (ingl Sooäär isn’t a shooting star, he is a fixed star).
ALLIKAD
Goodbye July 2020. https://www.o-tonemusic.de/release/goodbye-july/.
Eesti Jazzliit https://www.jazz.ee/artist/jaak-sooaar/.
Jaak Sooäär (ametlik veebileht) www.sooaar.com.
Jazzkaar 2018. Jazzkaare fookuses: kolm vaadet vabadusele. Jaak Sooäär, Paul
Daniel, Kirke Karja: https://edasi.org/31832/jazzkaare-fookuses-kolm-vaadetvabadusele-jaak-sooaar-paul-daniel-kirke-karja/.
Kusnets, T. 2014. Jaak Sooäär: väga hea muusika on olemas olnud
väga kaua! (intervjuu Klassikaraadios) https://2014.ideejazz.ee/
jaak-sooaar-vaga-hea-muusika-on-olemas-olnud-vaga-kaua/.
Potisepp, K. (toim) (2021) Kultuuri aastapreemia pälvinud Jaak Sooäär:
Eesti on olnud kultuuriline oaas: https://kultuur.err.ee/1608105799/
kultuuri-aastapreemia-palvinud-jaak-sooaar-eesti-on-olnud-kultuuriline-oaas.
Sooäär, J. 2014. Eesti jazzimaastik on täielikult muutunud. https://sirp.ee/
s1-artiklid/c5-muusika/2014-02-06-17-37-40/.
Valme, V. 2013. Spontaansus ja vaba vaim. https://kultuur.postimees.ee/2091262/
spontaansus-ja-vaba-vaim.
Kirke Karja
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Jaak Sooäär
Sündinud 25. aprillil 1972 Tallinnas
1979–1990

Tallinna 21. keskkool

1990–1994

Tartu ülikooli majandusteaduskond, välismajandussuhete erialal

1994–1996

G. Otsa nim Tallinna muusikakool, elektrikitarri eriala

1996–2001
Kopenhaageni rütmimuusika konservatoorium, elektrikitarri
		eriala
Kitarrist, helilooja ja ansamblijuht
1999		

osales Euroopa noorte jazzorkestris

2001–2004
Eesti muusika- ja teatriakadeemia, koolimuusika rütmimuusika
		suuna arendaja
2003		

osales EBU bigbändis

2004		

Eesti Jazzliidu üks asutajatest

2004–…

Eesti muusika- ja teatriakadeemia, jazzmuusika osakonna juht

2006		

WDR bigbändi külalissolist Saksamaal

2010–…

Eesti muusika- ja teatriakadeemia professor

Rahvusvahelised koostööpartnerid on olnud Tony Allen, Ray Anderson, Conny
Bauer, Han Bennink, Raoul Björkenheim, Gavin Bryars, Will Calhoun, Kent
Carter, Pierre Dørge, Daniel Erdmann, Vyatcheslav Gayvoronsky, Arkady Gotesman, Mikko Innanen, Anders Jormin, Dave Kikoski, Alexey Kruglov, Dave
Liebman, Joe Lovano, Ron McClure, Karlheinz Miklin, Liudas Mockunas,
Markku Ounaskari, John Schröder, Louis Sclavis, Harri Sjöström, Vladimir
Tarasov ja Petras Vyshniauskas.
Sooääre rahvusvaheliste ansamblite hulka kuuluvad The Dynamite Vikings,
Erdmann/Sooäär Dessert Time (esikoht rahvusvahelisel Peer Gynti teemalisel improvisatsioonifestivalil Pärnus, 2001), Heavy Beauty, Kruglov-Sooäär
Quartet, Sooäär/Yaralyan/Ounaskari ja Almost Zebra (kolmas koht Euroopa
improvisatsiooni turniiril Poitiers’, 2001).

290

Salvestanud üle 40 albumi, 2020. aastal neli:
Trio Jaak Sooäär – Ara Yaralyan – Markku Ounaskari „Goodbye July“
Kruglov–Sooäär kvartett „Tchaikovsky“
Aleksei Kruglov – Jaak Sooäär – Mihkel Mälgand – Tanel Ruben „Arsenal“
Mustonen/Sooäär/Remmel/Ruben „Bach. Goldberg“
2003		
Eesti muusikaauhind etno-folkartisti kategoorias koosseisus
		Eesti Keeled
2005		
Eesti muusikaauhind etno-folkartisti kategoorias koosseisus
		Eesti Keeled
2007		

aasta džässmuusik

2007		

kultuurkapitali aastapreemia

2013		
Eesti muusikaauhind aasta džässartisti kategoorias koosseisus
		Mustonen/Sooäär/Remmel/Ruben
2018		

kultuurkapitali aastapreemia
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Kultuuripreemia näituse ning raamatu „Suvila.
Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil“
koostamise eest
Triin Ojari (vasakul) ja Epp Lankots

Foto: Annika Haas

SUVILAD JA ASUTUSE PUHKEBAASID KUI AJASTU
ARHITEKTUURI MONUMENT
Triin Ojari ja Epp Lankots on arhitektuuriajaloolastena uurinud Nõukogude aja
pärandit nii erisuste kaudu kui ka tüüpses ehitatud keskkonnas. Alates 2013.
aastast Eesti arhitektuurimuuseumi direktorina töötav Ojari ja alates 2005. aastast Eesti kunstiakadeemias, nüüdseks kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi
vanemteadurina töötav Lankots jõudsid suvila ja puhkamise teemani erinevate
teoreetiliste huvide kaudu, kuniks pikemalt kuklas mõlkunud uurimisteema
mõlemad ühe näituse ja kataloogi ettevalmistusse sidus.
Kui Lankots uuris magistritöö käigus nomenklatuurile ehk nõukogude eliidile
mõeldud elamuid, viis erisuste vaatamine elukeskkonnas selle märkamiseni ka
puhkusel ja vabal ajal. Tolleaegne esmane info ja ligipääs allikatele sai ehk
impulsiks, mida omakorda tõukas tagant 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri
kaardistamise projekti käigus avastatud kosmonautika puhkekeskus Pärnumaal.
See on üks vähestest üleliidulistest asutuste puhkebaasidest Eestis, mida varem
arhitektuuriuurimuses ei olnud kajastatud ning mille Harri Šeini tehtud projekt
õnnestus arhiivist leida.
Eesti arhitektuuriloos on uurimata teemasid ning suvilad ja puhkekodud ei ole
tavaliselt esindatud hierarhilises arhitektuuriajaloo uurimuses. Nii näituse kui
ka kataloogi uurimustöö põrkus seega suuresti avastamata materjalist, võimalusest tuua uut infot publiku ette ja anda selle kaudu puhkamise ning
suvilaarhitektuuri kohta uut teadmist. Lisaks huvitavatele objektidele oli aga
oluline luua nende taha süsteemne reeglite ja normide kontekst: 1960–1970.
aastatel tehti palju teadusuuringuid ja küsitlusi puhkamise kohta. Üle poole
inimestest puhkas ikka maal sugulaste juures. Vaba ajaga hakati tegelema äärmiselt süsteemselt ja metoodiliselt. Need uuringud olid seotud ka tuleviku
prognoosimisega: lisanduv vaba aeg pidi hakkama meie elu aina enam suunama.
Huvitav on näha, kuidas sellele vastavalt alustati territoriaalset planeerimist
ja spetsiifiliste uute hoonetüüpide väljatöötamist ning kui süsteemselt jõudsid
teadusuuringud argikeskkonda.
Kuraatorikontseptsiooni lähtepunktiks valiti isiklik ja kollektiivne: suvila ja
asutuse puhkebaas. Selle alus oli huvi massipuhkuse ja seda reguleerinud süsteemi vastu, kus kehtisid selged normid. Peamine kese oli suunatud massiliselt
ehitatud individuaalsuvilatele ja asutuste puhkekodudele, põgusamalt käsitleti
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motelle ja kämpinguid, pioneerilaagreid ning sanatooriume. Puhkamise süsteemsuse haaret vaadates on selge, et mõeldud oli väga paljudele lasteaialastest
pensionärideni, rakendades seda kõigile ühiskonna vanuserühmadele. Nii oli
kuraatorite eesmärk murda ehk levinud kujutelm puhkusest kui Nõukogude ajal
populaarsest ajaveetmisest sanatooriumis. Suuremal osal rahvast ei olnud ligipääsu tuusikutele ega sanatooriumidele. Kättesaadavad olid vaid suvilad ja
asutuste puhkebaasid, mis oli kõige enam levinud kollektiivne puhkamisasutuse
tüüp. See võimalus oli tööandja kaudu väga paljudele kättesaadav. Iseasi, kui
palju seda kasutati.
Keskendudes originaalloomingule ja arhitektide projekteeritud majadele, sai
rääkida arhitektuuri arengust unikaalsete ja kuraatorite jaoks huvitavate hoonete
kaudu. Eesti arhitektuuriloos varem hästituntud Paatsalu või Valgeranna
puhkebaasid said nüüd üksikute erisuste asemel osaks suuremast loost. Aastaks
1980 oli Eestis 300–400 asutuste puhkebaasi. Individuaalsuvilate juures sai
silmiavavaks nende arhitektuurne variatiivsus. Pind oli küll rangelt reglementeeritud, kuid loomingulisust sai väljendada eelkõige vormimängudega, luues
väikeste võimaluste abil efektseid tulemusi. Olgu see või hoogne katusejoon.
Kasvav heaolu, eraautode arvu hüppeline suurenemine ja inimeste liikumine
viisid jõukuse lisandumiseni. See tegi suvilatest tarbimisvaimustuse osa. Suvilate
sisekujundamine käis ajakirjade õpetussõnade järgi ja inimesi manitseti mitte
liialdama pitskardinate ning kristalliga, sest suvilasse sobib paremini
keraamika.
Näitusega avalikkuse ette toodud uuemate nimede seast leiab Rakvere rajoonis
tegutsenud Otto Metsise, kelle projekteeritud suvilaid leidub arvukalt Võsul.
Uude konteksti paigutusid ka Eesti arhitektuuriloos juba mitu tuttavat arhitekti,
kelle tegevus suvilate projekteerijana polnud aga nii laialt teada. Näiteks Udo
Ivaski enne suvilate massiliseks ehitamiseks läinud ja 1960. aastate algul tehtud
põnevad suvilad Laulasmaal ja Kloogarannas, või Peeter Tarvase endisele iluvõimlejale projekteeritud 75 m² suurune suvila Kloogarannas, mis sai valmis
vahetult enne normide kehtestamist ja on seetõttu erandlikult suur. Alates 1961.
aastast oli ette nähtud aiamaja norm 25 m² kasulikku pinda ning suvilal 45 m².
Kuidas norme venitati, milliste võtetega maju suurendati, on samuti osa
suvilaloost.
Näituse olulisus tuleb kindlasti esile suvilaarhitektuuri kui senini kõrvale jäänud
arhitektuuritüübi keskmesse toomisel ja pärandi väärtustamisel. Suvilaid ja
puhkekodusid on väga palju alles. Kuigi nende ehituskvaliteet oli kõikuv, tasub
neid võimaluste piires säilitada. Suvilaarhitektuuri teeb omapäraseks ja vääruslikuks ka terviklik arhitektuuritase. Suuresti idabloki nähtusena nendivad
kuraatorid, et erisused ilmnevad juba Lätis ja Leedus. Eesti paistab silma erakordselt tervikliku modernistlikku esteetikat vastuvaidlematult rakendava
kodanikuga. Lihtsad vormid, laiad karniisid ja suured aknad meeldisid kõigile,
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sest suvilat kui samamoodi reglementeeritud ja normatiivset ruumi ei võrdsustata
negatiivses tähenduses tüüpkorteri või magalarajooniga.
Asutuste puhkebaasid aga tunnistavad, et modernism kinnitas kanda ka külades.
Just nende kaudu jõudis heal tasemel modernism ka väga väikestesse kohtadesse.
Kuigi individuaalsuvilaid ja asutuste puhkebaase rajati massiliselt, on nende
saatus nüüdseks üsna erinev. Suvilate säilimine oleneb eelkõige hoidvast ja
hoolivast eraomanikust. Kuigi neid on ka palju ümber ehitatud ja kohandatud
aastaringi kodudeks, leidub siiski suurepäraselt säilinud arhitektuuri veel arvukalt. Asutuste puhkebaasidega on aga olukord keerulisem. Praegu puudub vastav
ühiskondlik süsteem ja enamik endisi puhkebaase on hüljatud, lagunenud või
ümber ehitatud. Seda arvestades oli kuraatorite jaoks üks suuremaid leide tihedalt
üksteise kõrvale puhkebaase täistikitud Peipsi põhjarannik. See on iseloomulik
näide nende kontsentratsioonist, ent ka saatusest, sest uuel ajal need paraku
enam ei toiminud. Eesti üks suuremaid on olnud Sillamäe keemiakombinaadi
Uusküla puhkebaas, kuid see lammutati kaks aastat tagasi. Muutunud majandusgeograafilistes oludes on kadunud ka varasem klientuur.
Varem vaid jõukamate privileeg olnud puhkamine sai Nõukogude ajal tööinimese
õiguseks ja kasvas 1980. aastateks nõukogude keskklassi omamoodi näitajaks.
Veel praegugi paljude jaoks oma perekonnaga tihedalt seotud mälestused ja lood
suvilate ehitamisest ning puhkamisest on suurema protsessi oluline osa. Ojari
ja Lankots tõid selle arhitektuuri- ja ühiskonnaloo esimest korda nii laiahaardeliselt ning kontsentreeritult avalikkuse ette Eesti arhitektuurimuuseumis
toimunud näituse ja sellega kaasnenud kataloogi kaudu.
Karen Jagodin

Triin Ojari
Sündinud 8. aprillil 1971 Tallinnas
1981–1989

Viimsi keskkool

1989–1992

Tallinna 21. kool

1992		

Eesti kunstiakadeemia, kunstiteadus

2011		

Eesti kunstiakadeemia, doktorikraad

1995–...
Eesti arhitektuurimuuseum, esmalt teadur ja alates 2014. aastast
		direktor
2000–2013

arhitektuuriajakirja Maja peatoimetaja
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Kuulub Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingusse (2011–2013 esimees),
ajakirjade SISU-LINE ja Maja kolleegiumisse, Eesti Arhitektuurikotta, Tallinna
arhitektuurbiennaali TAB nõukotta, Mies van der Rohe preemia / European
Union Prize for Contemporary Architecture nõukotta, on European Prize for
Urban Public Space’i ekspert ja rahvusvahelise arhitektuurimuuseumide konföderatsiooni ICAM liige ning alates 2014 juhatuse liige.
On avaldanud arvukalt arvamuslugusid ja eriaartikleid nüüdisaegsest arhitektuurist, modernistlikust arhitektuuriajaloost ning linnaplaneerimisest.
Näituste „Kohaliku aja järgi. Sajand Eesti linnakodu“ (Eesti arhitektuurimuuseum, 2018) ja „Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil“ (Eesti
arhitektuurimuuseum, 2020) kaaskuraator.
Avaldanud raamatud „Majaraamat. Eesti 21. sajandi kodu“ (Tallinn, 2007);
„Positsioonid. Lugemik uuest Eesti arhitektuurist“ (Tallinn, 2012), „Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil“ (koos Epp Lankotsaga, Tallinn, 2020).
1996		

ajalehe Sirp noore kriitiku preemia

2002		

Eesti kultuurkapitali eripreemia

2005		

Eesti arhitektide liidu aastapreemia

2013		

Eesti kultuurkapitali aastapreemia

Epp Lankots
Sündinud 3. septembril 1976
1995–2009

Eesti kunstiakadeemia, kunstiteadus

2014		

Eesti kunstiakadeemia, doktorikraad

1999–2005

Tallinna kultuuriväärtuste ameti peaspetsialist

2005–…
Eesti kunstiakadeemia teadur, vanemteadur ja mitu korda
		teadusprorektor
2002−...		
		

DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Modern
Movement) Eesti töögrupi esimees

2003−2005

Eesti kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali liige

2004−...		

Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu liige

2005−...		
muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste eksperdinõukogu
		liige
2006−2006
DOCOMOMO IX konverentsi „Other Modernisms“
		teaduskolleegiumi liige
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2009−2011

Eesti kultuurikapitali nõukogu liige

2009−2011

Eesti kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali nõukogu esimees

2010−2013

Eesti kunstiakadeemia teadusnõukogu liige

2011−2014

Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu juhatuse liige

2013−2016

ajakirja Maja toimetuskolleegiumi liige

2015−...		

aastaraamatu „Vana Tallinn“ kolleegiumi liige

2015−2019

Eesti kunstiakadeemia nõukogu liige

2015−2020

Eesti arhitektuurikeskuse nõukogu liige

2015−2020

Eesti kunstiakadeemia teadusnõukogu esimees

2016−...		

Euroopa arhitektuuriajaloolaste võrgustiku (EAHN) liige

2016−2018
		

European Architectural History Network konverentsi (Tallinn,
2018) organiseerimiskomitee liige

2018−...		
ajakirja Architecture and Urban Planning toimetuskolleegiumi
		liige
2018−...		

Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) liige

2019−...		

Eesti kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali nõukogu liige

2020−...		
		

Portugali teadusagentuuri (FCT) kunstide valdkonna
uurimistoetuste hindamiskomisjoni liige

2020−2020

Eesti kunstiakadeemia senati liige

Näitused
2013–2014
		

„100 sammu läbi 20. sajandi Eesti arhitektuuri“. Eesti
arhitektuurimuuseumis ja hiljem rändnäitusena (kaaskuraator)

2020		
		

näituse „Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil“
kuraator (kaaskuraator Triin Ojari). Eesti arhitektuurimuuseum
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RIIGI
HARIDUSPREEMIAD

Riigi hariduspreemia laureaadid aasta õpetaja galal 3. oktoobril 2020 Alexela kontserdimajas.
Vasakult: Iris Degtjov, Riivo Jõgi, Moonika Suurmaa, Cathlen Haugas, Riigimetsa Majandamise
Keskuse esindaja Liina Karrofeldt, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Laine Belovas, Talvi
Märja, Aleksei Turovski, Ljudmilla Roždestvenskaja, Haana Zuba-Reinsalu, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi, Cleveron ASi esindaja Arno Kütt, Eduard Brindfeldt, Ilona Võik,
Heidi Öövel.
Foto: Arno Mikkor

HARIDUSMINISTRI TERVITUS ÕPETAJATE GALAL
Mailis Reps
Austatud haridusrahvas, head hariduse sõbrad!
Meid on täna siin saalis koos vähem kui tavaliselt. Ajad on sellised. Usun, et
teleülekande vaatajaid on jällegi selle eest palju. Aga mis tänasel päeval kõige
tähtsam: palju on meil ka väga häid õpetajaid. Õpetajaameti olulisust tajume
rohkem kui kunagi varem.
Tuletades meelde esimest rida ühest kõige armastatumast raamatust, püüan seda
veidi ümber sõnastada: „Kui Arno isaga kodus arvutiekraani juurde jõudis, oli
distantsõpe juba alanud.“ Sellisest kevadest ei oleks osanud Oskar Lutsu „Kevade“
tegelased undki näha, kuid siiski on tänaseni jäänud kehtima palju ka sellest,
mida kõneles õpetaja Laur. Kui kahte rehkendust ei jõua, võib mõnikord teha
ka ühe, kuid mida õpid, õpi hästi – need on tarvilikud soovitused praegugi.
Selge on see, et õppimine ja õpetamine sünnib koostöös, mis omakorda ei ole
võimalik suhtlemiseta. Eriti oluline on see siis, kui õppijad ja õpetajad üksteisega
klassiruumis kohtuda ei saa. Sel kevadel õppisime kõik väga palju: õppisime
teisiti õppima ja õpetama. Kallid õpetajad, te lõite võrratuid lahendusi selleks,
et ootamatutes oludes seda parimal moel teha. Olen teile südamest tänulik.
Samuti tänan kõiki, kes nii õppijaid kui ka õpetajaid kodudes toetasid.
Teie kõigi suurepärase töö taga on muidugi väga palju tarkust ja kogemusi.
Õpetajad on alati olnud nii eestvedajad kui ka eeskujud. Nii oli see Paunvere
lugude ajal, nõnda on see ka praegu. Ikka on õpetajad need, kelle poole pöördutakse, kui on vaja head nõu. Ka nüüd, kui peab hoolega kaaluma, kuidas
käituda, mida teha või tegemata jätta, vaadatakse ikka küsivalt haridusrahva
poole, sest teatakse, et nad kõik on targad ja vastutustundlikud.
Sõltumata sellest, kas teie ees on mudilased või hoopis väärikas eas õppijad,
kas te seisate klassiruumis või viibite helendava ekraani ees, ikka oskate äratada
huvi ja uudishimu. Viimasest saavad aga alguse suured asjad. See aitab meil
üheskoos hakkama saada raskustega. Nii kasvame rahvana ning viime edasi
oma keelt, kultuuri ja riiki.
Täna tunnustame neid, kellel on erilisi teeneid Eesti hariduse ees. Täname
lasteaia- ja kooliõpetajaid, õppejõude ja tugispetsialiste, koolijuhte ja huvihariduse õpetajaid ning kõiki teisi, kes on teinud tööd hariduse heaks suure
pühendumusega.
Ilusat saabuvat õpetajate päeva!
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ELUTÖÖPREEMIAD

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (vasakult), Laine Belovas, Talvi Märja ning
Aleksei Turovski aasta õpetaja galal 3. oktoobril 2020 Alexela kontserdimajas.
Foto: Arno Mikkor

Hariduspreemia aastatepikkuse panuse eest
Eesti haridusse
Laine Belovas

Foto: Arno Mikkor

ELUTÖÖKS UUE AJA KOOL
Laine Belovas on Noarootsi gümnaasiumi asutaja ning juhtinud ja arendanud
seda kooli 30 aastat. Gümnaasium on hea mainega ja tuntud kogu Eestis. Aastatepikkuse tööle pühendumuse eest vääris Laine Belovas 2020. aasta
haridustöötaja elutööpreemia.
Oli puhas juhus, et Tallinna pedagoogilise instituudi lõpetanud noore inimese
dokumendid ei jõudnud suunamiskomisjoni, vaid olid ühe ametniku sahtlisse
jäänud. Seetõttu soovitati äsja diplomeeritud algklassiõpetajal vastu võtta ükskõik
milline koht, hiljem pidi tulema ümbersuunamine. „Võtsin vastu õpetajatöö
Pürksi koolis,“ ütleb Belovas, „sest keegi teine seda ei tahtnud.“ Paik oli nii
tundmatu, et kohale minekuks tuli tal kõigepealt kaardilt otsida, kus Pürksi
asub.
Kümmekond aastat Noarootsis õpetaja ja lasteaiajuhatajana töötanud Laine
Belovas määrati 1987. aasta 1. septembril koolijuhiks. Äsja oli valmis saanud
uus koolimaja. „Uus amet, uus kool, uued tuuled,“ meenutab ta. Nii riigis kui
ka rahva teadvuses toimuvad muutused puhusid kõikjal uusi ideid lõkkele. Mõttele vastuvõetud ametis midagi uut teha andis tuge paiga huvitav ajalugu, mis viis
soovini „taastada midagigi Noarootsi endisaegsest kultuuripärandist“. Rannarootslaste põlisel asualal sobis suurepäraselt võtta kooli õppekavasse süvendatult
rootsi keel ja Põhjamaade kultuurilugu ning avada vastuvõtt kõigile huvilistele
kogu Eestist.
Pidi olema suur julgus alustada väikeses maakohas uut moodi kooliga keerulisel
muutuste ajal. See samm nõudis head ettekujutust, kuidas nõukogude aastate
jooksul väljakujunenud haridussüsteemist ehitada üles uuele ajale vastav kool.
Selleks oli eestvedajal vaja nõusse saada tähtsad otsustajad: haridusminister
Rein Loik, maavanem Andres Lipstok, haridusosakonna juhataja Hannes Danilov,
kohalik kolhoosiesimees Vladimir Belovas ja vallavanem Ülo Kalm. „Nagu
hiljem olen kuulnud, ei tahtnud keegi neist esimesena „ei“ öelda,“ mainib Belovas.
See oli õnnelik aeg kooliga alustamiseks, kus oma osa oli ka asjaolude kokkusattumistel. Kuigi üheksakümnendatel oli bürokraatiat palju, oli koolijuhi sõnul
tol segasel ajal ka vabadust palju.
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„Uute ainekavade loomine võttis aega. Õpetajatele leidsime Rootsis ja Soomes
täienduskoolituse võimalusi. Ühiselamu tuli valmis teha. Igav ei olnud,“ räägib
direktor ajast, kui tõenäoliselt olid tal unetutel hetkedelgi mõtted uue kooli alguse
juures.
Noarootsi gümnaasiumi avaaktus toimus 1. septembril 1990.
Kroonitud peade külaskäik
Algusajast on direktoril palju põnevaid lugusid. Nagu näiteks Rootsi kuningapaari külaskäik 1992. aastal.
„Rootsikeelne tervituskõne, laulud, lilled ja muu selline ei olnud eriti peadmurdev,“ meenutab koolijuht. Keeruliseks tegid kroonitud peade külaskäigu
tolleaegsed turvanõuded ja ajalimiit ning aula suurus. „Kõik õpilased kuningapaari tervitama ei mahtunud. Mängisime kolleegiga nende saabumist välisuksest
aulani ja võtsime sekundi pealt aega. Keegi saalisviibijatest küsis minult, kus
need õpilased on, kes aulasse ei mahu. Vastasin: „Teised on kooli ees ja liputavad
lehvidega.“ Pidin ikka närvis olema!“
Kuningapaari saabumist ootas direktor koolimaja välisuksel. Tema märguande
peale hakkas kooli puhkpilliorkester fuajee rõdul marssi mängima. Esimesed
pillihelid olid nii valjud, et kuningas võpatas, mille peale ilmusid igast kaarest
turvamehed.
Kuningannale ja proua presidendile ulatasid kaks väikest poissi kevadlilli, minnes daamide poole, lillekimp ühes käes ja teine käsi taskus. Hiljem selgus, et
nende klassijuhataja oli tunnis rääkinud, et härrasmehel pole kunagi kaks kätt
taskus.
Külaskäigu ajal ootas rootsi keele klassis koos õpetajaga klassitäis gümnasiste,
et ehk on kõrgetel külalistel mahti klassi astuda. Presidendi protokolliülema
soovitusel pöördus direktor kuninga poole, pakkudes klassikülastust. Kuningas
Carl VI Gustaf küsis omakorda kuninganna Silvialt, kas neil on selleks aega.
Mille peale avanes Laine Belovasil võimalus Rootsi kuninga ajakasutust määrata
ja ta vastas, et on küll. Kuningapaar lausus enne Eestist lahkumist teleintervjuus,
et Noarootsi kooli külastus oli südantsoojendav ja meeldejääv.
Rahvusvaheliste suhete teerajaja
Direktori eestvedamisel sõlmis kool suhted Rootsi riigiga. Õppematerjalid ja
õpetajad saadi tänu Rootsi instituudile ja ka Soome haridusministeeriumile.
Eesti koolidel puudusid tol ajal rahvusvahelised kogemused. Noarootsi gümnaasium oli selleski teerajaja ja tõestas, et rahvusvaheline koostöö on oluline
noorte ettevalmistamisel toimetulekuks avatud maailmas.
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Piiriülese koostöö alguse kohta ütleb Laine Belovas, et üks kontakt viis teiseni
ja tekkis võrgustik. Avatus, otsekohesus ja lubaduste pidamine on koolijuhi
sõnul koostöös olulised. Väga tähtsad on gümnaasiumile olnud eestirootslased,
kes olid sunnitud viimase sõja lõpu eel kodumaalt lahkuma. Noarootsis 1909.
aastal asutatud ja siiani Rootsis tegutsev Rootsi haridussõprade ühing on toetanud
kooli tegemisi algusest peale. Teine kogukond on soomerootslased, kes samuti
on aastakümneid tuge pakkunud. Lisaks mitu perekonda baltisakslasi ja väliseestlased USA-s. Gümnaasiumi rajamisega on Laine Belovas kaasa aidanud ka
Noarootsi kui aastakümneid Eestis vähetuntud paiga teadvustamisele eestlaste
seas.
Koolil tekkis juba algul palju sõpruskoole nii Rootsi kui ka Soome rootsikeelsete
koolide hulgas. Noarootsi gümnasistid on olnud direktori sõnul neis riikides
viibides suurepärased Eesti saadikud. Õpilasvahetus keelepraktikaks on kulgenud ladusalt, vaid viimastel aastatel on olnud raske seda korraldada, sest Rootsis
on huvi kadumas. „Eksootilist postsovetlikku riiki enam pole, oleme muutunud
liiga euroopalikuks,“ oletab koolijuht põhjuseks.
Algul tuli kooli tutvustamisel appi kutsuda meedia, kuid mõne aja pärast hakkasid uue kooli lood levima juba gümnasistide, nende vanemate ja hiljem ka
vilistlaste kaudu. Mainekasse gümnaasiumi on sisse saanud alati konkursiga.
Alustati vaid ühe klassiga. Neljandal aastal oli juba 17 soovijat ühele kohale ja
avati paralleelklassid. Ülempiir on olnud 160 õpilast, sest suuremat vastuvõttu
ei võimalda õpilaskodu kohtade arv. Kaks-kolm soovijat kohale on tavaline
konkurss. „Meil on juba oma vilistlaste lapsed lõpetanud, õed-vennad samuti,“
ütleb direktor.
Mis teeb kooli tuntuks?
Noarootsi gümnaasiumi õppekorraldus erines algusest peale senisest traditsioonilisest nõukogudeaegsest süsteemist. Seda kooli on nimetatud haridusuuenduste
eestvedajaks ja mitte ainult rahvusvaheliste sidemete sõlmimise eest. Näiteid
uuenduste kohta on rohkesti: juba 1987. aastal lõpetati Noarootsis laupäeviti
kooliskäimine. Kool on olnud algusest saadik kiusamisvaba. „Kui suhtled noorega rahulikult ja lugupidavalt, siis ta vastab samaga.“ Ka individuaalne
lähenemine igale õpilasele, millest kooliuuenduste korral praegu palju räägitakse,
on Noarootsis olnud tavaks. Ja töövarjupäevi, mida siin kutsevaliku praktikumideks nimetati, tehti karjääri planeerimiseks Noarootsis veel enne, kui see
komme Eestisse jõudis. Näiteks ka seksuaalkasvatus on kooli õppekavas olnud
1989. aastast, riiklikku õppekavasse jõudis see mõiste alles 2002. aastal.
„Meie koolis on vähe reegleid,“ ütleb Belovas. Õpilastele on vaid viis keeldu. Nad
ei või ebaviisakalt käituda, tundidest puududa, alkoholi ega tubakat tarvitada,
majas saabastega käia ja pärast kella 23 väljas olla. Kõik muu on lubatud.
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„Olen seda meelt, et keskkond mõjutab noore nii füüsilist kui ka vaimset arengut.
Hoiame kooli korras ja puhtana ning suhtume üksteisesse lugupidavalt ja usaldame üksteist,“ räägib Belovas kooli põhimõtetest. Ole mõistlik, ole inimlik – see
juhtmõte toimib nii õpilaste kui ka õpetajatega suhtluses. Tagasisideküsitlustes
toovad õpilased kooli plussidena välja nii õpetajate kui ka kaasõpilaste sõbralikkust ja hoolivust.
Gümnaasiumis, kus on 140 õpilast, õpitakse ja elatakse peremudeli järgi. Koolimaja
on avatud õhtul poole kümneni, palju on huvitegevust, millega vaba aega sisustada. Kool on juhi sõnul noorte jaoks ja nad tunnevad seda. „Kui neil tekib idee,
kas võiks seda või teist teha, siis mina otsin võimalusi ja vahendeid,“ ütleb
Belovas.
„Kes õppida tahab, saab meil õppida küll,“ lausub direktor. Ta nimetab veel ühe
oma koolile iseloomuliku asjaolu, mis eristab „noarootslasi“ teistest. See on
sotsiaalne küpsemine. Ülikoolidest on tulnud tagasisidet, et Noarootsi gümnaasiumi vilistlased on eakaaslastest märksa küpsemad nii õpioskuste kui ka
ajakasutuse poolest. Nad on õppinud koos teistega elama ja ise hakkama saama.
Koolil on head suhted ka vilistlastega, koos tähistati viimati kooli 30. sünnipäeva.
Paljud on siit tuule tiibadesse saanud ja edukalt edasi läinud. Kaks riigiasutust,
kus Noarootsi gümnasiste võib mitmelt ametikohalt leida, on haridusministeerium ja välisministeerium. Belovaside kaks tütart on samuti Noarootsi
gümnaasiumi vilistlased, üks lõpetanud kuldmedaliga, teine hõbemedaliga. Üks
on Euroopa Liidu diplomaat Washingtonis, teine õppinud vandeadvokaadiks
ning elab ja töötab Šveitsis. „Mul on kaks tütart ja gümnaasium,“ ütleb koolijuht
ning lapsevanem.
Noarootsi osavallas elab üle 800 inimese, kellele lisandub kooliajal 140 gümnasisti. Kool hoiab sidet kogukonnaga. Kui võimla, tenniseväljak, staadion ja
õpperuumid on gümnasistidest vabad, siis saavad neid kasutada kohalikud.
Kontsertidele, teatrietendustele ja muudele üritustele koolimajas on oodatud
kogu vallarahvas. Vallavolikogu aseesimehe ja osavallakogu esimehena püüab
Belovas seista selle eest, et Noarootsi oleks endiselt hea paik elamiseks.
Alustajate mentor
Koolijuhtide mentorprogrammi läbinud Belovas nõustab algajaid. „Alustava
koolijuhina tundsin ma ise tihti puudust sellest, et keegi kogenum kõrvalt ütleks,
kas teen asju õigesti,“ ütleb mentordirektor. „Nõu võib anda,“ lisab ta, „aga
probleemi või valdkonna, millega koos tegelda, peab leidma ja sõnastama mentee
ehk nõustatav.“ Mentor saab toetada alustavat kolleegi täpsustavate küsimustega.
„Ma olen kõrval, kui inimene toob välja selle, mis tal momendil on raske, mis
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on keerukas, kus ta näeb oma töös probleeme. Siis me saame nendest asjadest
rääkida.“ Sõbralik kõrvalpilk ja toetus on algusaastatel vajalik, teab mentor.
Õppinud kõigepealt algklasside õpetajaks, on Belovas tudeerinud kõigi ainete
metoodikat. Tema sõnul on õppimine olnud lõbus. Õpetajana jagab ta kunagise
haridusministri Peeter Kreitzbergi arvamust, et õppekava sünnib õpilaste ja
õpetajate koostöös. Õpik pole piibel ja õpetaja otsustab, mis on oluline ning just
sellele klassile vajalik.
Vältides viljatut tegevust
Belovas ütleb oma tööstiili kohta, et ta ei nõua aruandeid, mis pole hädavajalikud,
ega pea pikki koosolekuid, sest peab aega väärtuslikuks. „Vihkan sisutühje
koosolekuid ega kiusa teisi nendega,“ ütleb ta. Kohalikud õpetajad, kes saavad
täiskoormuse õpetades ka Noarootsi põhikooli vanemas astmes, ära ei kipu.
„Loodetavasti seetõttu, et püüan koolijuhina kolleegidele mitte närvidele käia
ja mitte nõuda vilgast, kuid viljatut tegevust,“ põhjendab alluvate püsimist Belovas
ja tsiteerib Põlva gümnaasiumi direktorit Alo Savi: „Ei tohi teha midagi, mis ei
ole kasulik või vähemasti lõbus!““
Pikki iganädalasi koosolekuid Noarootsi gümnaasiumis ei peeta. Neid asendavad
lühikesed nõupidamised asjaosalistega, kes on teemaga seotud. „Õpetajad on
haritud inimesed, mul ei ole põhjust neid juhendada ega kamandada,“ ütleb
koolijuht. „Kui nõu tullakse küsima, siis seda ikka saab.“
Kui jutt läheb kooli tulevikule, lausub Belovas: „Laieneda pole meil plaanis.“
See tähendaks uue hoone püstitamist, sest gümnaasium jagab koolihooneid
põhikooliga ja kõik ruumid on täis, ka uusi õpetajaid ning uut õpilaskodu. „Ja
kes on öelnud, et väike ei ole ilus?“ küsib ta. „Ma tunnen kõiki õpilasi, meil on
paraja suurusega kogukond.“
Väärtuslikku ja toimivat on mõistlik säilitada, uusi arenguideid kaalub juht koos
gümnasistide ja kolleegidega ning kui need heaks kiidetakse, siis püütakse ellu
viia.
Direktor ütleb, et „on parasjagu puntras“, mõeldes, mida hoida, mida muuta.
Mida kooli juures säilitada, see on enam-vähem selge, aga mida peaks uutma –
see paneb mõtlema. Sellest, mida pakub uus haridusstrateegia, on Noarootsis
juba paljugi ellu viidud. Palju asju, mis nüüd justkui uued ideed, on pärit möödunud sajandi Eesti kooliuuenduse juhilt Johannes Käisilt48. Belovas jälgib huviga
riigigümnaasiumide tegemisi. Enamikus neis on uued säravad koolidirektorid,
kellega toimub peaaegu iga nädal virtuaalselt tihe, meeldiv ja viljakas suhtlus.
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Johannes Käis (1885–1950) oli Eesti pedagoog ja kooliuuendusliikumise juht, Eesti
õpetajate liidu teadussekretär 1931–1940, Eesti NSV teeneline õpetaja (1945) – toim.
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Tunnustatud suurte meeste seas
Noarootsi gümnaasiumi „üleskasvatamine“ on nii suur elutöö, et selle tegijal
võiks olla ehk aeg oma tegevuse vilju nautida, võib-olla puhata. Selle jutu peale
naerab Belovas ja ütleb, et tunneb ennast veel üsna kõbusana.
„Olen teinud siin ääremaal neid asju, mida olen osanud, ja mul on väga hea meel,
et see on välja tulnud nii, et ollakse rahul,“ lausub Belovas ja imestab ikka veel,
et on nüüd ühes nimekirjas väga väärikate inimestega. „Miks mina?“ küsib ta
ja lisab kohe: „Aga äge tunnustus muidugi.“
„Mulle meeldib siin,“ ütleb ta pärast väikest pausi. „Ma näen oma töö tulemust.“
Ei kipu ta siit oma kunagisse kodulinna Pärnusse, kus käib nüüd külas. Noarootsis on olnud Laine Belovasi kodu juba üle nelja aastakümne. Esimesed
kümme aastat uues kohas elades tõi sõit Pärnust koju ikka pisarad silma. Väikses
kohas läks aega, enne kui uustulnuk omaks võeti ja tulijal tekkis kodutunne.
„Praegu küll ei tahaks mujale minna. Ainult talvel läheks mõnele Tai
väikesaarele.“
Annika Poldre

Laine Belovas
Sündinud 30. novembril 1954 Pärnus
1973		

Pärnu I keskkool

1977		
Tallinna pedagoogiline instituut, pedagoogika ja algklasside
		metoodika
1983		

Tartu riiklik ülikool, psühholoogia

2006		

Tallinna ülikool, pedagoogilise nõustamise magistriõpe

1977–1984

Noarootsi kooli (Pürksi 8-kl. kool) õpetaja

1984–1987

Noarootsi lastepäevakodu juhataja

1987–1990

Noarootsi kooli direktor

1990–…

Noarootsi gümnaasiumi direktor
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Hariduspreemia aastatepikkuse panuse eest
Eesti haridusse
Talvi Märja

Foto: Arno Mikkor

ANDRAGOOGIKA ON KUNST JA TEADUS
Talvi Märja on Eesti täiskasvanuhariduse valdkonna üks rajajaid, kelle elutöö
on aukartustäratav ja imetlusväärne: Tallinna ülikooli andragoogika49 ja juhtimistöö kateedri asutamine, selle õppejõudude komplekteerimine, andragoogika
kui teadusharu rajamine Eestis, olles ise esimene andragoogika dotsent Nõukogude Liidus. Talvi Märja on täiskasvanute koolituse seadusloome eestvedajaid
ja täiskasvanute koolitaja kutsestandardi väljatöötamise algataja, Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras eestvedaja ning kauaaegne juhatuse
esimees, nüüd auliige. Neile aastakümnetele, kuhu mahtus nimetatud tegevus,
eelnes koolitajana tegutsemise aeg. Juba 1970. aastatel töötas ta Eestis välja
meeskonnatöö unikaalse metoodika ja juurutas selle ka ellu. Kõigele sellele
aitasid kaasa õpingud Tartu ülikoolis ja kaks diplomit alma mater’ist.
Kehakultuuriteaduskonda astudes (1955) oli Talvi Märja tennisistina juba mitmekordne Eesti meister ja saavutanud 18-aastaste klassis kaks Nõukogude Liidu
meistritiitlit (1953). Seljataga oli jõudmine Eesti esimese naistennisistina
meistersportlase tiitlini (1956) ja kuulumine liidu tennisistide esikümnesse.
Pärast ülikooli lõpetamist 1960. aastal töötas ta noortekoondise treenerina. Aastal
1971 leidis Talvi Märja, et on aeg teadmisi täiendada. „Mul oli vaja suhelda ja
tunda oma õpilaste psühholoogiat,“ põhjendab toonane treener taas õppima
asumist Tartu ülikoolis äsja avatud psühholoogiakursusele kõrgharidusega inimestele. Ülikoolile oli täiskasvanutele teise kõrghariduse andmine uus kogemus,
kus õppisid nii õppijad kui ka õppejõud. Oma tee alguseks täiskasvanute
koolitajana peabki Märja aastaid teist korda ülikooli lõpetamise järel ja tööle
asumisel psühholoogina.
„Kogu minu õppimine on toimunud kaugõppe teel. Ka väitekirja kaitsesin eksternina Leningradi ülikoolis,“ ütleb Talvi Märja. Leningradi ülikoolis 1983.
aastal kaitstud psühholoogiateaduste kandidaadi väitekiri juhtimispsühholoogiast oli „Kollegiaalse juhtimise sotsiaalpsühholoogilised probleemid“. Kümme
aastat hiljem andis autor sellele mahukale uurimistööle ja oma sotsiaalpsühholoogilisele eksperimendile ning uuringute tulemustele toetudes välja raamatu
kollegiaalsest juhtimisest, mis on mõeldud tipp- ja keskjuhtidele, majandusüliõpilastele ning huvilistele.
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Kasvatusteadus, mille uurimisvaldkonnad on täiskasvanute õpetamine ja õppimine – toim.
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Juhus ja kokkusattumused
Talvi Märja on öelnud, et tema tee täiskasvanute koolitajana algas suure juhuse
ja asjaolude kokkusattumise tõttu. Spordisotsioloogi – sel teemal kirjutas ta
lõputöö ülikooli teist korda lõpetades – erialast tööd talle ei leitud, seega andis
ta pärast järelemõtlemist nõusoleku asuda tööle Eesti NSV kergetööstuse ministeeriumi töö ja juhtimise teadusliku organiseerimise keskusesse, hilisema nimega
Mainorisse50. Ta teadis, et valdkond, millega ta hakkab tegelema, s.o juhtimiskoolitus, on uudne ja nõuab taas õppimist.
Täiskasvanute koolitamine kergetööstuse süsteemis tähendas juhtide kutsetäiendust. Koolitajatel tuli ise mahukaid õppematerjale koostada ja kogumikke välja
anda. Seda tööd tehti aeg-ajalt sellises tempos, mis vahel oli lausa üle võimete
tegutsemine.
Mõni suur sündmus mõjus selle tegevuse ajal nagu soodus pärituul. Näiteks oli
õnnelik juhus, et Tallinna saabus Ameerika delegatsioon ette valmistama Nõukogude Liidu ja Ameerika ühendriikide esimest mänedžeride ehk majandusasjade
korraldajate koolitamise seminari. Üks neist, kes pidi külalistele esitama ülevaate
juhtide professionaliseerumise programmist, oli Talvi Märja, kellel enda sõnul
„ju tuli see kenasti välja“. Head muljed ja arusaam, et eestlased on selles valdkonnas Moskvast ees, andis põhjust korraldada esimene kahe riigi ühisseminar
1978. aastal Tallinnas. Ameeriklastelt saadud teadmisi, õppematerjale ja -meetodeid hakati seejärel kasutama ka Eestis praktilises koolituses. „Me saime palju
ka selliseid õppemeetodeid, mida varem ei teadnud ega osanud kasutada,“ ütleb
Talvi Märja.
Täiskasvanute koolitamise eestvedaja oli Mainor, kus alustati juhtide täienduskoolitust. Niinimetatud direktorite kooli algust 1976. aastal meenutab Talvi
Märja kui väga vastutusrikast ülesannet, kus kõik oli uus ja harjumatu nii korraldajatele kui ka osalejatele. „Mina alustasin tipust,“ ütleb ta, „hakkasin
koolitama direktoreid ja ministreid ning nende asetäitjaid.“ Selle pingsa töö
kõrval valmis kandidaadiväitekiri, mida kirjutades uuris Talvi Märja vaimset
koostööd ja koosotsustamist ning juhtimismeeskonna kujundamist ja tegi ka
palju eksperimente. Väitekiri sai kaitstud 1983. aastal Leningradi ülikooli juures,
kus pakuti kohe võimalust seda täiendada ja vormistada doktoritööks. Talvi
Märja otsustas seda võimalust siiski mitte kasutada.
Uue idee ja metoodika maaletooja
Nii võib Talvi Märjat täie õigusega nimetada juhtimismeeskonna idee n-ö
maaletoojaks Eestis. Kuigi mõiste „juhtimismeeskond“ oli siis veel nii tundmatu,
et seda ei saanud autor oma kandidaaditöös kasutada: töö tuli kirjutada vene
keeles, aga Venemaal teati vaid jalgpallimeeskonda.
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Nimi Mainor on väidetavalt moodustatud sõnadest „majandus“, „info“ ja
„organiseerimine“ – toim.
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Õige pea selgus, et tuleb hakata koolitama ka koolitajaid. Selleks käivitati metoodikaseminarid, mille teaduslik juhendaja ja põhikorraldaja oli Ülo Vooglaid.
Samal ajal alustati ka õppejõududele mõeldud seminaride ja konverentsidega,
mis nüüd toimuvad Andrase eestvedamisel järjepidevalt.
Talvi Märja elutööst rääkides ei saa nimetamata jätta Tallinna pedagoogilise
instituudi juurde asutatud koolijuhtide täiendusõppe teaduskonda, kuhu teda
kutsuti 1985. aastal koostöötreeninguid korraldama. Andnud sõrme, andis ta
aasta pärast käe, nõustudes osalema samas kõrgkoolis andragoogika ja juhtimistöö kateedri asutamisel ja asuma kateedrijuhataja kohale.
Äsja moodustatud kateeder oli täiskasvanute õpetamisel esimene ja taas tuli
asutajatel ka ise õppida. Enamik uue kateedri õppejõude olid varem küll ka
täiskasvanuid õpetanud, kuid juhindusid üksnes oma parimatest teadmistest.
Andragoogika kui täiskasvanute õpetamise teooria oli kõigile veel uus ja tundmatu. Abiks tulid esimesed välissidemed, mille toel avanesid võimalused saata
õppejõude välismaale end täiendama. Õppetegevuse kõrval oli kateedris sama
tähtis ka teadustöö. Kateedrijuhataja sõnul oli huvitav kogemus töö üliõpilastega,
mida ta oli alustanud juba 1980. aastatel psühholoogiaõppejõuna Tallinna polütehnilises instituudis ja jätkas pedagoogikaülikoolis.
Piiride avanemisel selgus tase
Eesti tõusis 1980. aastate lõpus ja 1990. aastatel rahvusvahelises pildis tähelepanu
keskpunkti mitmel põhjusel, ka täiskasvanuhariduse kõrge taseme poolest. Rahvusvahelise tegevuse algust meenutades ütleb Märja: „Olime nii targad, et ei
läinud küsima raha ega palunud ennast kuhugi kutsuda, vaid kutsusime välismaa
kolleege siia esinema ja näitasime, milleks oleme võimelised.“ Siin nähti, kuhu
Eesti on jõudnud.
„Meie teaduslik tase ei olnud madalam. Olime teiste maadega samal või paljudest
kõrgemalgi tasemel. Kuid meil ei olnud raha. Need, kes tõesti olid meist huvitatud, kutsusid meid ja maksid selle eest. Me ehitasime üles oma
täiskasvanuhariduse süsteemi ja see oli nii uudne asi, et meile pakuti igasugust
abi,“ meenutab Talvi Märja aega, kui teda hakati paljudele konverentsidele kutsuma. „Me otsustasime, et esimesel etapil ei lähe iga kord eri inimene, vaid mina
olin nagu majakas, kes läks. Järgnesid juba teised. Oma kateedri õppejõude
õnnestus mul saata igale poole, kuhu oli võimalik.“ Nii algas kateedril tihe
koostöö Rootsi ja Soomega ning ka sakslastega. Eesti koolitajatele tuli kutseid
ja stipendiume, saadi uusi kontakte ning rahvusvahelisi kogemusi.
„Ma olen algusaastatel peaaegu kõiki haridusministreid „koolitanud“, nendele
selgeks teinud, mis asi on täiskasvanuharidus, miks täiskasvanu peab õppima,
võttes neid kaasa rahvusvahelistele konverentsidele. Kui sain kutse, kutsusin ka
ministri kaasa, et ta näeks, mida tehakse väljaspool. Nii see samm-sammult
läks,“ räägib Märja.
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Täiskasvanud õppija nädal – Andrase kaubamärk
Välissuhtluses oli palju huvitavat. Kui tuua vaid üks näide, siis väärib nimetamist
Talvi Märja südi võitlus selle eest, et täiskasvanud õppija nädal võeti UNESCO
programmi. Selleks ajaks, kui see juhtus, oli Märja juba Euroopa täiskasvanuhariduse assotsiatsiooni üks asepresident. Inglastel olid toimunud täiskasvanud
õppijate festivalid ja nende eesmärk oli viia see UNESCO egiidi alla. Aastal
1997, kui toimus UNESCO täiskasvanuhariduse maailmakonverents CONFINTEA V (International Conference on Adult Education), nimetati Talvi Märja
redaktsioonikomitee liikmeks, esindama Põhja-Euroopa piirkonda (peale
Euroopa kuuluva sinna ka Põhja-Ameerika ja Kanada). Inglased andsid Eesti
esindajale kaasa „pioneeriülesande“ viia täiskasvanud õppija nädal UNESCO
programmi maailmaorganisatsiooni egiidi alla. „Selle nimel ma tegutsesin.
Inglased olid väga õnnelikud, kui üritus konverentsi lõpparuandesse kirjutati.“
Järgmisel hommikul, kui tõlgitud ja paljundatud lõppdokument laiali jagati,
selgus, et seda punkti seal enam polnud. „Minu ülesanne oli tagada, et see sinna
tagasi pannakse,“ ütleb ta. Oma järjekindlusega ta selle ka saavutas. Järgmisel
aastal osales Talvi Märja UNESCO peakonverentsil. „Ma pidin seal veel kord
sõna võtma ja taotlema, et täiskasvanud õppija nädal oleks kirjas ka UNESCO
üldraportis. Nii ka juhtus! See oli minu tõsine võitlus.“
Juba 1998. aastal hakati täiskasvanud õppija nädalat ka Eestis korraldama. Aasta
varem toimus meil esimene täiskasvanuhariduse foorum, mis peeti Sakala keskuses. See ei pakkunud meediale huvi: valdkond oli vähetuntud. „Võtsime
ajakirjanikud kokku. Tegime neile kolmepäevase koolituse. Kui inimesed saavad
aru, millest on jutt, siis nad hakkavad seda omaks võtma. Nüüd on kõigi jaoks
väga loomulik, et täiskasvanud õpivad ja ka meedia kajastus käib sellega koos,“
ütleb Märja. Andrase tegemised on olnud nähtaval ja eestvedajad on pälvinud
tunnustust. Hea töö eest on presidendi aumärgi saanud Andrase juhatuse viis
endist või praegust liiget. Sel aastal viimasena Tiia Ristolainen. Kolleegi tunnustuse üle rõõmustab ka Talvi Märja, kes pälvis president Arnold Rüütlilt Eesti
Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgi 2003. aastal.
Andrasel on välja kujunenud üle-eestiline võrgustik, igas maakonnas on oma
inimene. Igal aastal tunnustatakse Andrase eestvedamisel aasta õppijat, koolitajat, õpitegu ja õppijasõbralikku tööandjat. „See on fantastiline, kuidas
maakonnad on kaasa tulnud,“ rõõmustab Märja. Kui sellise nädalaga alustati,
oli Eestis täiskasvanutest õppijaid 6,5%, aastal 2019 juba 21,5%.
Seadus koolituse toetuseks
Talvi Märja oli ka 1993. aastal vastu võetud täiskasvanute koolituse seaduse
koostamise üks eestvedajaid. Seda seadust hakati ette valmistama veel enne
Eesti vabariigi sündi, meenutab ta. „Ma ei teagi, kus meil see mõte pähe tuli,
aga panime oma grupi kokku ja hakkasime seadust tegema.“ Välja tuli ja vastu
võeti seadus, mis toimis üle paarikümne aasta. Põhilisena toob Märja selles
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esile iga täiskasvanud inimese õiguse õppida kakskümmend päeva, mille eest
oli (ja on) ette nähtud keskmine töötasu. Selle seadusega võideldi välja ka pedagoogidele kolm protsenti riigieelarve palgafondist täiendusõppeks ja samamoodi
täiendusõppe raha ka riigiametnikele. Sellele protsendile said täiskasvanute
koolitajad oma tegevuses toetuda.
Väga oluline ettevõtmine oli täiskasvanute koolitajate kutsestandardi väljatöötamine ja kutsekvalifikatsioonikursuste alustamine koolitajatele. „Ma loodan
väga, et koolitajate tase läheb paremaks ja kompetentseid koolitajaid tuleb
juurde,“ ütleb Märja. Edasiminek täiskasvanuhariduses on olnud tohutu. „Kuid
alati tahad, et läheks veel paremini,“ lisab ta, pidades silmas uut haridusstrateegiat aastaks 2035 ja ühiskonna arengut, mis eeldab pidevat õppimist.
Koolitused ulatusid Balkanilt Kesk-Aasiasse
Talvi Märjal on olnud võimalus koolitada täiskasvanuid Eestist väljaspoolgi.
Selle ettevõtmise tagamaad ulatuvad aega, kui Eesti piirivalve toonane juht
Andrus Öövel kutsus Talvi Märja oma meeskonnaga koolitama piirivalve eri
tasemete juhte. Hiljem hakkas Öövel Lääne-Balkani piirkonnas piirivalvesüsteemi rajama ja kutsus 2004. aastal Talvi Märja sealsetele ülemustele
tutvustama oma kogemusi Eesti piirivalvurite koolitamisel. Sealtpeale algas
pikem koostöö.
Aastal 2005 olid Balkani riikide piirivalvejuhid Tallinnas omandamas koostööteadmisi. „Sealt läksime edasi Moldaaviasse ja Ukrainasse, kus meid kuulasid
piiripunktide juhid. Järgmiseks suundusime Kesk-Aasiasse,“ meenutab Märja,
kes pani selleks tööks taas kokku oma meeskonna. „See oli fantastiline, mismoodi meid ja meie koolitus omaks võeti. Kui me teise grupiga kohtuma läksime,
siis võttis esimene grupp meid Dušanbe piirivalveakadeemias vastu auvalves,“
räägib ta ja lisab: „Aga me nägime ka kurja vaeva programmi kokku pannes.“
„Hiljuti saadud elutööpreemia anti mulle küll täiskasvanuhariduse valdkonna
loomise ja arendamise eest Eestis, aga väga palju sai tehtud ka andragoogika
kui täiskasvanuhariduse teooria kasutusele võtmiseks. Usun, et preemia anti
kogu sellega kokku kuulva tegevuse eest,“ ütleb tunnustuse saaja. Ja see ei
tähenda, et nüüd võiks käed sülle panna. Vastupidi, Talvi Märja aktiivne tegevus
kestab. Ta on täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel hindamiskomisjoni liige
ja osaleb töörühmas, kes teeb praegu ümber kutsestandardit.
Jaanuaris 2021 ilmus „Andragoogika. Raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest“, autorid Talvi Märja, Larissa Jõgi ja Merle Lõhmus. Raamat pakub
mõtlemisainet ja tuge õpetamisoskuste arendamisel eelkõige neile, kes täiskasvanute õpetamise ja koolitamisega kokku puutuvad. Viimases peatükis
kirjutab Talvi Märja õppiva ühiskonna tulevikust: „Mulle väga meeldib, et meie
Euroopa Assotsiatsioon teeb väga tugevat tööd ning on andnud välja memorandumi
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ja dokumente, mis ootab koolitajaid ees tulevikus ja kuhu minna edasi.“ Majandusliku koostöö ja arengu organisatsioon OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development) nimetab kolm kõige olulisemat tuleviku väljakutset, millega peavad arvestama ka täiskasvanute koolitajad. Need on loodus- ja
majanduskeskkond ning sotsiaalne keskkond. Märja peab kõige huvitavamaks
kolmandat väljakutset, mis on seotud inimese privaatsuse kaitsega. Sotsiaalne
ja kultuuriline mitmekesisus suureneb, keskkond muutub mitmekultuuriliseks,
seega tekib küsimus, kuidas aidata inimesel olla ja säilitada oma identiteet,
kuidas kaitsta nende privaatsust. See on suur väljakutse ka andragoogidele.
„Andragoogika on kunst ja teadus, mis aitab täiskasvanuil õppida,“ tsiteerib
Talvi Märja selles raamatus Ameerika täiskasvanuhariduse teoreetikut ja praktikut Malcolm S. Knowlesi. See on õnnelik kooslus, kui elutöö on olnud nii
kunst kui ka teadus.
Annika Poldre
Talvi Märja
Sündinud 8. septembril 1935 Tallinnas
1954		

Tallinna 10. keskkool

1960		

Tartu riiklik ülikool, kehakultuuri- ja spordiõpetaja

1973		

Tartu riiklik ülikool, psühholoog

1983		
		

Leningradi riiklik ülikool, psühholoogiateaduste kandidaat
(võrdsustatud PhD kraadiga)

1990		

Nottinghami ülikool, külalisteadlane

1992		
Põhjamaade rahvaülikool (Rootsi), täiendusõpe
		täiskasvanuhariduse valdkonnas
1993 –...

kursused, seminarid ja konverentsid Eestis ning välismaal

1954–1973
spordiseltsi Dünamo instruktor ja vabariigi noortekoondise
		tennisetreener
1973–1974

üleliidulise töö- ja kutsehariduse instituudi nooremteadur

1974–1986
		
		

Eesti NSV kergetööstuse ministeeriumi juhtimissüsteemide
projekteerimise ja konstrueerimise büroo, spetsialist,
osakonnajuhataja, juhtiv konsultant

1986–1993
		

Tallinna pedagoogilise instituudi (nüüd Tallinna ülikool)
andragoogika ja juhtimistöö kateedri juhataja

1993–1995
Tallinna pedagoogikaülikooli (nüüd Tallinna ülikool)
		
andragoogika õppetooli juhataja, professor; alates 1999
		emeriitprofessor
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1991–2003
		

Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni (ETKA) Andras
president ja juhatuse esimees; alates 2003 auliige

1993–1996
Tallinna linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimees ja esimees
		(alates 1995)
1995–1999
riigikogu liige, kultuurikomisjoni aseesimees (1995) ja esimees
		(1996–1999)
2004–2012

täiskasvanute koolitaja kutsekomisjoni aseesimees

2012–…
täiskasvanute koolitaja kutse omistamise hindamiskomisjoni
		esimees, liige
Täiskasvanute koolitaja kogemus
Koolitanud eri tasemega täiskasvanud õppijaid üle 45 aasta nii eesti, inglise,
vene kui ka soome keeles. Täiskasvanute koolitaja 8. taseme kutse. Pidanud
avalikke loenguid Soomes, Küprosel ja Lätis ning korraldanud seminare Nottinghami ülikoolis Ühendkuningriigis, Leuveni ülikoolis Belgias ja Tromsø
ülikoolis Norras. Viimased aastad tegevkoolitajana on viinud teda koostöös
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooniga (OSCE) nii Lääne-Balkani
maadesse, Ukrainasse kui ka Kesk-Aasia riikidesse Need on olnud seotud
piirivalvejuhtide ja piirivalveakadeemiate õppejõudude koolitamisega.
Teaduslik panus
Peale koolitamise on Talvi Märja aktiivselt osalenud ka täiskasvanuhariduse
valdkonna teadus- ja arendustegevuses ning täiskasvanuhariduse poliitika kujundamisel Eestis ja Euroopas. Aastast 1989 on ta osalenud ligi sajal
täiskasvanuhariduse rahvusvahelisel teaduskonverentsil, esitanud vähemalt 60
ettekannet, paljudel juhtudel nimelise kutsega. Kaks korda on esindanud nn Põhja
Euroopa regiooni UNESCO täiskasvanuhariduse maailmakonverentsidel (CONFINTEA V ja CONFINTEA VI) redaktsioonikomisjoni liikmena.
Talvi Märja on kirjutanud üle 70 teadusartikli (eesti, inglise ja vene keeles),
koostanud raamatud „Educational Leadership and Social Change“ (1996, New
Delhi), „Jäljed. Meenutusi täiskasvanuhariduse lähiajaloost Eestis“ (2000),
„Ülesmäge. Täiskasvanud õppijate edulood“ (2008), „Koolitaja käsiraamat“
(2011). Ta on „Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks“ (2003) ja
„Andragoogika. Raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest“ (2021) üks
autoritest.
Pikaajalise tegevuse jooksul hariduse valdkonnas on saanud hulgaliselt au- ja
tänukirju.
2003		

Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk
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Hariduspreemia aastatepikkuse panuse eest
Eesti haridusse
Aleksei Turovski

Foto: Arno Mikkor

MA POLE ÕPETAJA, VAID ÕPPEVAHEND
Õpetaja elutööpreemia pälvinud Aleksei Turovski ei pea end niivõrd õpetajaks
kui õppevahendiks. „Olen õpetanud neid, kelle jaoks on minu jutt tohutult
põnev!“ märgib ta. Ta meenutab, et töötas kunagi kaheksa kuud ka õpetajana ja
sai selle aja jooksul teada, mida tähendab 7. klass.
Aleksei Turovski on juhendanud Tallinna loomaaias peaaegu pool sajandit zooloogiaringi ja esinenud kõrgelt hinnatud loomaeksperdina aastakümnete vältel
sadades, kui mitte tuhandetes loomasaadetes nii raadios kui ka televisioonis.
Ta on tuntud oma elava miimika ja avatud suhtlemise poolest.
Tal on olnud alati suur soov mitte ainult loomi vaadelda ja uurida, vaid nendest
ka kõnelda. Loomadest rääkimine tõmbab ta enda sõnul lausa käima. „Eks oma
rolli on mänginud ka juba kooliajal tekkinud arusaam, et kui tutvustan loomi
köitvalt inimestele, siis need inimesed ei kipu kergekäeliselt nõrgematele elusolenditele liiga tegema,“ tunnistab zooloog. „Inimene tuleb loomaga kokku viia,
seda mõtet toetas ka minu isa.“
Ta viib inimesed loomadega kokku
Turovski hinnangul on laste huvi loomade vastu ja teadmised neist aastate jooksul
suurenenud. Aga ka õpetajatel ja lastevanematel on tema arvates loomariigist
palju õppida. „Kõrgemad selgroogsed ja püsisoojased kasutavad aktiivselt pedagoogikat, õpetades järglasi kindlate võtete, eeskuju ja keelamise abil,“ selgitab
ta. Ta lisab kohe, et vitsa kasutada on tulutu, isegi rumal õpetusmeetod. „Vitsaga
õpetad seda, et ei tohi vahele jääda,“ täpsustab ta. „Vitsaga võib õpetada jänese
ka kontrabassi mängima, aga see võtab üüratult aega. Loomadel pole seda aega!
Loomad ei saa ka oma lapsi klassikursust kordama jätta.“
Turovski selgituse järgi oskavad loomad keelata järglasi nii, et väike õppija satub
õpetatavast vaimustusse, näiteks on jääkarud suurepärane eduka pedagoogika
rakendamise näide: nad ei viska poegi kohe sügavasse vette, et need hakkaks
surmahirmus ujuma, vaid meelitavad nood vette mänguliselt. Innuka ja tulemusliku õppimise näitena toob ta Tallinna loomaaia kuulsa jääkaru Frida, kes
kartis lapseeas hirmsasti vett, „sest see on reeturlik ollus“. Suur emakaru pidi
aga järglase kuidagi ujuma õpetama. Ta hüppas vette ja püherdas seal kaks
nädalat järjest, ujutades sealjuures üle ka jääkarupuuri juurde kogunenud külastajad. Ja ennäe! Ka väike Frida tahtis vees hullata ja õppiski ujuma.
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Õppimine loomariigis
„Meil on 5000 liiki imetajaid ja 10 000 liiki linde – keegi neist ei jääks ellu, kui
nad lapsepõlves ei õpiks,“ teatab Turovski. Loomade õppeprotsessis peab ta
õppimisvõime kõrval oluliseks empaatiat, mis on olemas kõigil loomadel.
„Loomad keelavad oma lapsi, nii et loomalaps saab kindlapeale aru, mida keelatakse,“ selgitab zooloog ja -semiootik. Keelamisakt peab toimuma vahetult
pärast seda, kui laps on saanud hakkama lubamatu käitumisega. „Ei ole mõtet
õhtul töölt tulles pahandada kutsikaga, kes on päeval loigu vaibale laskunud,“
selgitab ta. „Tagasisidet tuleb anda otsekohe. Loomadel pole seda aega, et elu
jooksul ise õppida.“
Loomade pedagoogika ülitähtis osa on ka imiteerimine-innustamine. Laias
laastus võib aga loomalaste hariduse kokku võtta kolme etapina: katse-eksitusmeetod, nii et esimene eksimus ei too kaasa surma; keelamine – selge peab
olema see, mida keelatakse; sotsiaalne imiteerimine – õpetaja peab olema innustav ja õpilasel peab olema põnev.
Loomade pedagoogikas kehtib Turovski sõnul põhimõte, et lapsi tuleb keelata,
mitte karistada. „Tõhus keelamine peab olema resoluutne. Kuidas seda teha?
Küsige pedagoogidelt.“
Räägib ja joonistab
Seda, et kuulus zooloog Aleksei Turovski põnevalt räägib, teame kõik, aga seda,
et tal on ka eriline kunstianne, teavad vähesed. Läinud kevadel avas ta loomaaias
oma kunstitööde näituse, kus on näha nii merekoletisi kui ka muid iseäralikke
olendeid. Kokkuvõtvalt nimetab ta seda stiili sürranimalistikaks. Ta ise peab
end rääkivaks ja joonistavaks zooloogiks, kes üle kõige armastab loomi.
„Ärge küsige, mida ma oma kunstiga öelda tahan,“ lausub ta. „Kui mul on
midagi öelda, siis ma ütlen seda sõnadega!“
Ravida tuleb keskkonda
Viimasel aastal on tõsiselt päevakorda tõusnud viirushaiguste päritolu ja levik.
Turovski möönab, et suurema osa viirushaigusi on inimkond saanud loomadelt:
Ebola, gripi eri vormid, herpesviirused jpm. Aga see, kas viirused inimestelt
ka loomadele levivad, on huvitav, kuid suurel määral lahtine küsimus. „Seda ei
saa välistada, aga ma ei tea, kuidas see toimub,“ tunnistab zooloog. Tema sõnul
on näiteks lõvidelt, tiigritelt ja orangutanidelt saadud koroona-positiivsed testid,
kuid see ei tähenda, et nad põevad seda haigust. Viirus on limaskestadel olemas,
aga kas see kutsub esile ka sümptomeid, seda ei tea.“
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Loomade ravimise all peab Turovski silmas aga ennekõike keskkonna ravimist:
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, kaitsealasid ja metsi. Loodusliku mitmekesisuse korral aga peab loodus lootma inimese abile. „Emajõgi ise kohtusse
pöörduda ei oska,“ toob ta näite. „Jõgi peab leppima olukorraga, et teda esindab
kohtus ökojurist.“
Kõige olulisem on Turovski sõnul leppida teadmisega, et ükski olend ei ela siin
ilmas üksipäini – isegi muuseumitopisel on koiliblikas seltsiks. Mullas leidub
palju väga raskeid haigusi, näiteks nagu tuberkuloos ja pidalitõbi, tekitavaid
baktereid, kes saavad teatud tingimustes rünnata edukalt suuri hulki elusorganisme korraga. Kui aga loomaliik on heas füüsilises seisundis ja nende suhted
on liigi jaoks normaalsed, ei hakka nad põdema.
„Selleks et hakkaks levima epideemia, peab olema nõrgestatud immuunsusega
isendite suur osatähtsus,“ selgitab Turovski. „Nimetame neid siis asotsiaalideks,
prükkariteks ...“
Ta toob näite ka kalade maailmast. Nõrgestatud kalad on tema sõnul haigusetekitajate eest väga kaitsetud. Rootsis tappis ihtüosporidioos51 1990. aastatel
90% rannikuvee kaladest, aga Eestis oli ohvreid minimaalselt, kui üldse. Meil
oli nõrgestatud kalu nii vähe, et haigus ei hakanud levima, kuigi kaladel leiti
haigusetekitaja puhkavaid eoseid. Põhjus on lihtne: Eesti vetes leidub hulgaliselt
„kalariigi puhastajaid“: hallhülged, kormorane jt, kes, nagu kiskjatele kombeks,
valivad saakloomadeks nõrgemaid ja väetimaid isendeid. „Kiskja valib saakloomaks isendi, kelle tabamine on maksimaalselt tõenäoline ja nõuab võimalikult
vähe energiat,“ selgitab zooloog. Seetõttu soovib Aleksei Turovski, et ka inimühiskonnas oleks võimalikult vähe nõrga immuunsussüsteemiga isendeid. Tema
sõnul hoiab meid elus õige toitumine, soojus, ventilatsioon ja asustus, mis ei
tohiks olla liiga tihe.
„Tuleb käituda mõistlikult ja ettevaatlikult – need on elementaarsed tõed,“ ütleb
loomauurija. „Jälgige oma seisundit, ärge ilmaasjata kohkuge, aga olge tähelepanelikud ja ettevaatlikud. Olge terved, see on teie endi kätes!“
Heiki Raudla

51

Seennakkus, üks kõige ohtlikumaid kalade haigusi, mille tekitab mikroorganism Ichthyosporidium hoferi, varem ka Ichthyophonus hoferi, millel on hävitav mõju organitele,
kahjustamata kõhre ja luid – toim.
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Aleksei Turovski
Sündinud 4. augustil 1946 Moskvas juudi peres, kolmekuusena kolis perega
Tallinna
1965		

Tallinna 19. keskkool

1973		
Tartu riiklik ülikool zooloogia erialal; kaks aastat õppis ka
		keemiat
1972–…

Tallinna loomaaia parasitoloog, ringijuhendaja ja ekskursioonijuht

1976–2001

Eesti mereinstituut (nüüd Tartu ülikooli Eesti mereinstituut).

Tartu ja Tallinna ülikoolis õpetab loomapsühholoogiat ja zoosemiootikat
Uurinud Eesti kalade parasiite
Kirjutanud palju raamatuid
Huvivaldkonnad
Parasitoloogia, etoloogia, zoosemiootika, mütoloogia ja paleontoloogia
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AASTAPREEMIAD

Hariduspreemia silmapaistva tegevuse eest laste
arengu toetamisel ja nende individuaalsusega
arvestamisel, ettevõtliku ning keskkonnateadliku
mõtteviisi kujundamisel
Moonika Suurmaa

Foto: Arno Mikkor

KOGU ÕPPEPROTSESS OLGU RUUMIS NÄHTAV!
Moonika Suurmaa on erivajadustega laste õpetamisele spetsialiseerunud lasteaiaõpetaja, kes on loonud hoolealustele suurepärased võimalused kasvada
õppimist ja mängimist soodustavas keskkonnas ettevõtlikeks ja
elurõõmsateks.
Ta tervitab lapsi isiklikult ja nimepidi, tunnustab ja pakub lähedust, on nõudmistes järjepidev ning kavandab tegevusi laste võimetest ja huvidest lähtuvalt.
Need omadused iseloomustavad teda, kui aasta õpetaja laureaati.
Aga enne seda ...
Kui Moonika oli ühe kuu vanune, kolis pere Paidest Vinni, kus ta veetis kogu
lapsepõlve. Kõik suved möödusid Jõgevamaal, kus vanaemal tuli hakkama saada
viie lapsega. Vanaema juures loomade ja maatööga koos kasvamine on õpetanud
olema tegemistes töökas, kohusetundlik ja järjepidev.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist läks ta õppima reisikorraldust, sest turismiga
seonduv tundus noorele inimesele väga põnev ja maailma avardav. „Lõpetasin
edukalt õpingud, kuid siis kandideerisin au pair’iks52 ja läksin aastaks Rootsi,“
meenutab Moonika Suurmaa pärast kooli langetatud otsust. „Perekond, kelle
juures lapsi hoidsin, oli äärmisel tore ja lapsed loovad ning tegutsemisaltid.
Natuke nägin kõrvalt ka Rootsi lasteaia- ja koolisüsteemi ning siis tundsin, et
hariduse valdkond kõnetab mind.“
Paar aastat hiljem alustaski ta õpinguid Tallinna ülikooli Rakvere kolledžis
alushariduse pedagoogi erialal.
Senistest oskustest jäi väheks
Erivajadustega laste õpetamisele spetsialiseerus ta magistriõpingute ajal, valides
õppemooduli, millega omandas eripedagoogika lisapädevuse. Magistriõpingute
alguseks oli ta töötanud lasteaias juba aastaid, näinud ja kogenud, et tema senistest oskustest jääb igapäevatöös väheks. „Erivajadustega lapsi on tavalises
52

Korteri ja kosti eest. Täisealine noor, kes keeleoskuse parandamiseks ja kaugema piirkonna eluga tutvumiseks elab teises peres, hoides lapsi ja tehes majapidamistöid, saades
vastutasuks öömaja, toidu ning taskuraha – toim.
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lasteaias alati olnud, aga nüüd on neid lihtsalt rohkem,“ nendib Moonika Suurmaa. „Kaasava hariduse mõttes on ju rühmaõpetaja peamine erivajadustega
õppija toetaja.“
Õpingud andsid talle parema ettevalmistuse, et osata kõigepealt märgata erivajadustega õppijat ja seejärel luua tema jaoks sobivad tingimused jõukohaseks
õppimiseks: kohandada õppevara ja õpikeskkonda.
Rühmaruumi on ta loonud programmi „Hea Algus“ metoodikast lähtuva õpikeskkonna, mis võimaldab olla loov ja iseseisev.
„Päeva alustame alati hommikuringiga, kus iga laps saab oma mõtteid avaldada
ja teisi kuulata,“ iseloomustab ta lühidalt hea alguse metoodikast lähtuvat õpikeskkonda. „Samuti räägime läbi ja teeme päevaks plaane: kas mõnel lapsel on
pooleliolev töö, mis vaja lõpetada, tutvustan uusi vahendeid ja tegevusvõimalusi.
Rühmaruum on jagatud tegevuskeskusteks ehk mängunurgakesteks, mis toetavad laste loovust ja algatusvõimet.“
Õppimine toimub tegevuskeskustes, korraga on seal väike rühm, 4‒5 last, mis
annab õpetajale parema võimaluse märgata ja toetada igaühe arengut. „Hea
alguse“ programmis on väga oluline visualiseeritud materjal rühmaruumis, mis
aitab olulist meelde jätta.
Menukas ja kaasahaarav lillepood
Moonika Suurmaa on pälvinud kiitust „Lillepoe“ projekti eest. Pärast päris
lillepoe külastust loodi rühmaruumi temaatiline tegeluskeskus, kus taaskasutatakse kunstlilli, tutvustatakse müüjaametit, õpetatakse lillesorte, pakkimist
ja sõlme tegemist, aga ka kimbu koostamist, seemnete loendamist ja rühmitamist.
Lillepoe keskkond aitab arendada laste sõnavara ja suhtlemisoskust. Õpitakse
koostöötegemist ja probleemide lahendamise oskust, arendatakse otsustus- ja
suhtlemisjulgust ning vastutusvõimet ja enesekindlust.
„Tegelikult sündis projekt üsna juhuslikult: jälgisin, kuidas lapsed vabamängus
sageli poodi mängisid ja üheks kaubaks oli valitud vana kunstlill, mis seisis
vaasis. Sealt see mõte tuligi,“ meenutab õpetaja „Lillepoe“ idee sündi. „Suunasin
arutelu ja küsisin lastelt: „Milliseid poode üldse olemas on?“; „Kas olete kunagi
lillepoes käinud?“; „Miks lillepoodi üldse vaja on?“; „Mida lillepoes müüakse?“;
„Kas tahate lillepoodi külastada?“; „Kuidas saab lillepoodi mängida?“; „Mida
selleks vaja on?“ Kõigepealt külastasime lillepoodi, et lapsed näeksid, milline
on päris lillepood, seejärel hakkasid lapsed rühmaruumi lillepoodi looma.“
Õpetaja tunnistab, et alguses polnud tal õrna aimugu, kuhu „Lillepoega“ välja
jõutakse. Aga jõuti niikaugele, et lillepoodi külastasid lapsevanemad ja lapsed
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hakkasid tegema looduslikust materjalist jõulukompositsioone, mida kingitakse
lasteaiaperele. „Ja seda, et sellest projektist saab indu teise rühma õpetaja või
see raamatukaante vahele jõuab, ei osanud ma uneski näha,“ nendib Suurmaa.
„Aga projektist vaimustusid lapsed ja ma ise ka, seega tundus, et seda lihtsalt
peab kuidagi jagama,“ ütleb õpetaja. „Nii esitasin „Lillepoe“ projekti „Ettevõtliku
kooli“ edulugude konkursile, kus see sai maakondliku tunnustuse.“
„Lillepoe“ näitel tutvustas Moonika Suurmaa kolleegidele, kuidas õppeprotsessis
saavutada TULEM53 (see on ettevõtliku õppe „tööriist“, mis aitab õpetajal tegevust üles ehitada ja ellu viia). „Lillepoodi“ tutvustati ka ühel „Rohelise kooli“
seminaril. „„Lillepood“ oli nii edukas projekt, et kui ma käsiraamatut koostama
hakkasin, siis tundus aus seda ka raamatukaante vahel esimesena märkida,“
ütleb leidlik õpetaja.
Mõtted said raamatusse
Rakvere Rohuaia lasteaia õpetaja Moonika Suurmaa sulest ilmus hiljaaegu
lasteaiaõpetajate käsiraamat „Ideid projektiõppe läbiviimiseks 5‒7-aastaste lastega“ – see pakub mõtteid, mida rühmas lastega teoks teha. Raamatus on 20
projektiideed, nii midagi rohelist ja keskkonnasäästlikku kui ka midagi endast,
perest ja kodust, midagi jõululikku. „Vähemalt Kuukiirte rühma lapsi sütitasid
enim projektid, kus sai luua ise täiesti uut mängukeskkonda,“ nendib autor.
„Olen projektide juures välja toonud nende ligikaudse ajalise kestuse, keskse
idee, seose õppekavaga ja oodatavad tulemused ning tegevuse kirjelduse, mis
võiksid abiks olla neile õpetajatele, kes alles alustavad projektõppega. Vilunud
õpetajad korjavad üles ehk mõne idee, millest sünnib omakorda uus projekt.“
Autor nendib, et lugejate-kolleegide vastukaja on olnud sellele käsiraamatule
üllatavalt positiivne ja toetav. „On küsitud, et millal sa küll jõudsid, kust need
ideed sul tulevad? On leitud, et projektide ülesehitus on loogiline ja kõik on
seotud, on öeldud, et hakatakse raamatut oma töös kasutama ja sealt on saadud
häid mõtteid. See kõik teeb mind väga rõõmsaks!“
Töövõidud annavad hoogu
Moonika Suurmaa valiti 2017. aastal Rakvere Rohuaia lasteaia aasta õpetajaks,
2020. aastal pälvis ta konkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta lasteaiaõpetaja
tiitli.
Küsimusele, kas ta järgib oma töös mõne konkreetse ideoloogia või koolkonna
metoodikat või põhimõtteid, vastab ta: „Üht kindlat lähenemist ei ole, kuid nagu
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Tegemist on viie komponendist koosneva tööriista akronüümiga: tunneme rolle ja koostööd, usaldame vastutust, lõimume eluga, evime kogemusi, mõõdame mõju – toim.
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lasteaias ikka, pean väga oluliseks üldõpetuse põhimõtet, et tegevus oleks lõimitud, lapsed aktiivsed osalejad: uurivad, katsetavad, avastavad, teevad ise.
Pean õpetamisel veel väga oluliseks, et õpitav ja kogu õppeprotsess oleks ruumis
nähtav, sest nii on hea ülevaade sellest, kui kaugel õppimisega oleme ja mida
uut oleme teada saanud.“
Üks hommik oli lasteaias erilisema helgiga. Moonika Suurmaa võttis tööle kaasa
Joosepi. Kolleegid uudistasid ja lapsed uurisid, kui raske see gloobusega poiss
õieti on. See on kuju, mis ulatati aasta õpetajatele. „Mõnda aega hakkab see
olema kodus riiulil, teine pool aega lasteaias,“ lausus Suurmaa pärast väärika
tiitli pälvimist.
Jaksu ja tööindu annab talle see, kui rühma mudilased tulevad hommikul lasteaeda
rõõmsal meelel, kui rühmas on tunda meie-tunnet, kui õpetaja näeb laste edusamme ... Näiteks kui alguses rühma tulnud kõnetu laps avaldab enne
kooliminekut hommikuringis aktiivselt mõtteid või kui puudulike sotsiaalsete
oskustega laps tuleb lõpuks oma tunnetega rühmas toime. „Need on töövõidud,
mis annavad jõudu ja teadmise, et ajan õiget asja,“ ütleb Suurmaa.
Ta ütleb ka, et praegu on õpetaja olla põnev, sest võimalusi on väga palju, näiteks
projektid Erasmus+ või eTwinning54, kaasa saab rääkida haridusprogrammides,
näiteks „Ettevõtlikus koolis“ või „Rohelises koolis“, need võimalused avardavad
silmaringi, annavad uusi kogemusi – kõik see motiveerib. Moonika Suurmaa
eestvedamisel on lasteaeda loodud rahatarkust, ettevõtlikkust ja matemaatilisi
oskusi arendav mängukeskkond „Rohuaia kaubatänav“, mis õpetab õppekäikudel
lastele ka seda, kuidas tuleb raha pangaarvele ja kus asuvad kodulinna
pangad.
Keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamiseks on ta lastega viinud metalli
kokkuostupunkti alumiiniumist küünlaümbriseid, kasvatanud toataimi ja kartuleid, hooldanud vihmaussikompostrit, korjanud prügi, tagastanud panditaarat
ja patareisid.
Oma meetodeid on ta tutvustanud rahvusvahelises programmis „Eco-Schools“
ning ka kodumaal ja -linnas. Ta on aktiivne osaleja nii lasteaia kui ka
välisprojektides.
Toetav sõna koroona ajal
Viimase aasta kuri viirus on mõjutanud kõiki õppeasutusi. Esimene koroonalaine
tabas lasteaedu ootamatult ja lasteaiaõpetajad ei olnud päris kindlad, kuidas
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Euroopa Liidu toetusprogrammid. Erasmus+ on suunatud hariduse, koolituse, noorte ja
spordi edendamisele, eTwinning ärgitab koole koostööle IT-vahenditega – toim.
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kodus olevaid lapsi toetada. „Oleme ju harjunud olema kontaktis,“ põhjendab
Suurmaa. „Edastasin vanematele lingikogu ülesannetega ja need, kes soovisid,
said sealt ideid ning juhtnööre, kuidas lapse arengut kodus toetada.“
Sel aastal andsid vanemad ise märku, et soovivad konkreetseid ülesandeid, mida
kodus koos lapsega teha. Nii ongi Moonika Suurmaa andnud igal nädalal selged
juhtnöörid ja tegevuse lahti kirjutanud, mida ning kuidas koos lapsega teha,
tegemine on muidugi vabatahtlik.
„Meil on juba olnud pisikesed nädalased projektid, näiteks kodune raamaturiiul
või ostunimekiri e-poes, ja tagasiside on olnud äärmiselt positiivne,“ tunnistab
tragi lasteaiaõpetaja. „Kui mulle laekuvad kodutööd, siis annan igale lapsele ja
vanemale tehtud töö kohta tagasisidet, sest märkamine innustab. Mõistan hästi,
et lapsevanemal ongi praegu raske, sest pikad koosolekud eemalt või töösse
süvenemine on raske, kui lasteaiaealine laps on kodus, aga toetava sõna ja tegevusideedega saan ehk veidigi olukorda kergemaks teha.“
Heiki Raudla

Moonika Suurmaa
Sündinud 5. märtsil 1982 Paides
1998‒2000

Vinni-Pajusti gümnaasium

2000‒2002

Tartu teeninduskool, reisikorraldus

2006‒2009
		

Tallinna ülikooli Rakvere kolledž, bakalaureusekraad,
alushariduse pedagoog (cum laude)

2016‒2018

Tartu ülikool, magistrikraad, koolieelse lasteasutuse pedagoog

Viimased kümme aastat töötanud alushariduse õpetajana, suurema osa Rakvere
Rohuaia lasteaias ja algusaastatel Sõmeru lasteaias Pääsusilm.
Enne õpetajaametit töötas turismi- ja toitlustusvaldkonnas baaridaami-ettekandjana, muuseumigiidina, majutusettevõtte administraatorina, aga ka Rootsis
lapsehoidjana.
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Hariduspreemia silmapaistva tegevuse eest
õpilaste individuaalse ja sotsiaalse arengu
toetamisel ning õppimist soodustava keskkonna
loomisel
Heidi Öövel

Foto: Arno Mikkor

VÄIKSEMGI MUUTUS TEEB ÕPETAJALE SUURT RÕÕMU
Heidi Ööveli moto klassiruumis on „Meie kõik oleme erinevad ja see on väga
hea“. Seda mõtet süstib ta Tartu Kroonuaia koolis igasse oma õpilasesse. Aasta
klassiõpetaja tiitli pälvinud Heidi Öövel usub, et mida enam erivajadustega lapsi
tegevusse kaasatakse, seda sallivamaks muutub ühiskond.
Kui Heidi Öövel kohtus pärast aasta õpetaja pidulikku üritust kunagise praktikandiga, kes nüüd ühes teises koolis vaimupuudega lapsi õpetab, ütles too:
„Südames andsin selle tunnustuse sulle juba ammu.“
„Tunnustus on hästi tähtis. Me kõik vajame, et meid tunnustatakse, kas või
pisikeste asjadega,“ lausub Heidi Öövel. „Aus oleks ise ka teisi tunnustada. Mina
proovin tunnustada klassis oma lapsi kogu aeg. Võib-olla seepärast nad käivad
rõõmuga koolis ja märkavad ka teisi.“
Preemiaga koos saadud Joosepiga kooli tulnud õpetajale hõiskasidki õpilased:
„Me nägime sind telekas!“
Ka ülikooli praktikandid on pannud tähele, kui soe ja sõbralik on õhkkond
õpetaja Ööveli klassiruumis.
„Rääkisin neile, et hea klass ei sünni niisama, selleks peab tööd tegema. Tudengid
panid hoolega tähele ja juba kahe nädala pärast andsid tagasisidet, millistest
õpetajatöö osadest hea klass kujuneb,“ räägib Öövel. Oma auhinnakuju Joosepit
ta üliõpilastele siiski ei näidanud, vaid peitis kappi, sest pelgas, et paistab muidu
liiga edevana.
Eripedagoog sai Heidi Öövelist suuresti juhuse tahtel. Keskkooli lõpus oli mitu
valikut, nagu tublidel õppuritel ikka: kõik õpetajad soovitasid neiul õppida
just oma ainet. Lahtiste uste päeval soovitasid aga psühholoogiatudengist
vanema õe toakaaslased hoopis oma eriala – eripedagoogikat ja kui Heidi
Öövel seisis ülikooli aulas vastuvõtulaudade vahel, andiski ta paberid just
eripedagoogikasse.
„Olen kogu elu läbi saanud natuke erilisemate lastega. Ka suguvõsas on füüsilise
puudega inimesi. Seega polnud ala mulle võõras,“ räägib Öövel.
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Tavalisus on erilisus
Ülikoolis õppimise ajal töötas ta heategevusorganisatsioonis Caritas, mis pakkus vähekindlustatud perede lastele õppimis- ja ajaveetmisvõimalusi. Tartu
Kroonuaia kooli klassiõpetajaks tuli Öövel aastal 2006. Samas majas oli ta olnud
ka praktikal.
Kroonuaia koolis õpivad hariduslike erivajadustega lapsed nii lihtsustatud kui
ka riikliku õppekava järgi. Kroonuaia kooli õpetajad käivad ka vanglas õpetamas
lihtsustatud õppekava alusel õppijaid.
Milline on nii-öelda keskmine tööpäev erikoolis?
„Minu jaoks ongi kõik tööpäevad tavalised, kuid see tavalisus on erilisus,“ sõnab
Öövel ja ütleb, et teeb tavapärast klassiõpetaja tööd. Kuid erinevalt tavakoolist
annab üks õpetaja kõiki aineid 1.–9. klassini ja õpetamisel peab olema paindlik,
valmis selgitama teistmoodi ja korduvalt. Klassid on väiksemad kui tavakoolis.
Õpetaja Ööveli viiendas klassis on seitse õpilast.
„Kõige raskemad on olnud pereprobleemidega seotud juhtumid, mida õpetaja
ei saa muuta,“ lausub Heidi Öövel, vaadates tagasi tööaastatele. „Vahel tuleb
kokku puutuda ka vaimselt ja füüsiliselt väärkoheldud lastega või häiriva käitumisega, mille korral näed, et laps on õnnetu ja selle põhjused on lapsepõlves,
vanemate lahutuses, hooldaja surma järel asenduskodusse sattumises või veel
paljuski muus. Tahan aidata ja anda endast parima, aga sel pole alati mõõdetavat
tulemust. Lapse elu muuta me kahjuks alati ei saa.“
Heidi Ööveli siht on õpetada lapsi mõistma ümbritsevat maailma, et neil oleks
koolis tore olla ja kujuneks (töö)ellu minekuks kohuse- ja vastutustunne, et nad
tunneksid rõõmu ja oleksid sallivad. Erisusi on ju ilmas palju, amplituudid on
suured ja sallivuse arendamine on hästi oluline. See toimub pidevalt, tilk tilga
haaval.
„Õpetaja peab ise olema salliv,“ sõnab Öövel. „Mõnikord olen väsinud, aga ei
tohi kunagi öelda, et mulle aitab. Peab ennast väga jälgima, vahel võid laste
omavahelisest jutuajamisest kogemata valesti aru saada ja valel ajal sekkuda.“
Seepärast tuleb juhtunud asjad alati lahti rääkida, arutada ja öelda, et me ei anna
hinnanguid. Õigust olla sina ise peab olema nii lastel kui ka õpetajal. Ka teadlased ütlevad, et peab hindama lapse käitumist, mitte last ennast.
Vahel ütleb õpetaja lastele ka, et ta on väga pahane või teda kurvastas, et õpilased
karjusid ja lõid üksteist. „Kui vaja, tuleb pahameelt välja näidata ja öelda seejuures, miks oled pahane, ning leppida kokku edasine käitumine. Erivajadustega
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lapsi õpetades on meil küll teadmiste ja oskuste hindamiskriteeriumid ning
õpitulemused, milleni laps peaks jõudma, kuid tuleb arvestada, et nende oskused
ja omandamisvõime on väga erinevad. Mõned lapsed ei pruugi saavutada kõiki
oodatavaid tulemusi. Ka käitumine ei muutu üleöö. Oluline on panna tähele
väikesi positiivseid muutusi, väikesi edusamme. Näiteks märgata, et keeruliselt
käituv laps hoolitseb mõnes olukorras oma kaaslase eest.“
Tugev alus müürile
Põhikooli vältel kipub klassi koosseis muutuma. Ööveli eelmises lennus oli algul
kaheksa last, kaks läksid ära, aga mingil hetkel oli õpilasi juba 13. Liikumisi
toimub koolisiseselt õppetasemete vahel ja tullakse ka tavakoolist, kui selgub,
et laps ei saa seal hakkama ja vajab jõukohasemat õpet.
„Mida varem laps talle sobivale õppekavale tuleb, seda parem,“ ütleb Öövel.
„Metoodilisus ja süsteemsus on hästi olulised. Nagu tellismüüri ladumiselgi
peab alus saama tugev, et edasi minna. Kuid vanematel pole lihtne võtta otsuseid
vastu. Igaühel on ju vaid oma laps ja puudub võrdlus. Kust vanem peaks teadma,
millised on teiste lapsed ja mida nad mingis vanuses oskavad? Kui keegi suudaks
korraldada nõustamist ja pere toetamist täpselt õigel ajal, suuri kadalippe läbimata, vääriks ta küll Nobelit!“
Õpiraskused ei tule veel lasteaias välja. Need, kes juba lasteaiast lähevad erikoolidesse, on üldjuhul kompleksprobleemidega.
„Heidit iseloomustavad teadlikkus, lahenduste otsimine, järjepidevus ja -kindlus,“ iseloomustab kolleeg Kaja Pastarus. „Ta kehtestab nii klassis kui ka koridoris
korrapidajaõpetajana kindlad reeglid, mille täitmist järjekindlalt suunab. Õpilased teavad Heidi nõudmisi väga täpselt ja arvestavad neid. Kuigi Heidi ei õpeta
koolis kõiki õpilasi, on tema jaoks väga tähtis tunda kõiki nimepidi. See toetab
head suhtlemist ja õpetab ka lastele olulisi suhtlemisoskusi.“
Kolleeg Merle Varik lisab: „Üks Heidi õpilane eristus teistest silmanähtavalt ja
ilmselt võinuks tema elutee olla õpetaja oskusliku tegutsemiseta sootuks kurvem.
Poiss oli tugevalt häiriva käitumisega, sügava kõnepuude ja autistlike joontega.
Tänu individualiseerimisele lõpetas laps lihtsustatud õppe 9. klassi heade tulemustega ning jätkas õpinguid kutsekoolis. Heidi jaoks on oluline õpilase
eduelamus, pingutuse ning arengu märkamine ja kaaslaste toetava suhtumise
kujundamine. Igas tema ainetunnis on olulisel kohal nii psüühiliste protsesside
arendamine kui ka aineteadmiste omandamine.“
Heidi Öövel nendib, et tema tööaastate jooksul on erivajadustega laste õpe tavakoolides astunud pika sammu edasi. Püsiva õpiraskuse ja intellektipuudega laste
õpetamise metoodikast teatakse rohkem. Eesti eripedagoogika on juba pool
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sajandit olnud süsteemne ja põhjalik. Nüüdsel ajal tuntakse aga ka tavaklasside
õpetamisel suuremat vajadust eripedagoogiliste teadmiste järele, sest igasse
klassi võib sattuda õpiraskusega laps. Tuleb aga silmas pidada, et kui erimetoodikat rakendatakse õpetamisel juhuslikult, ei saa laps vajalikku tuge. Näiteks
käib laps eesti keele tunnis logopeedi juures, aga kui loodusõpetuse tunnis ei
toetata tekstide ja sõnade mõistmist, jääb ikka midagi puudu.
„Õpetajana olen uhke selle üle, et olen õpetanud lapsi lugema, kirjutama, arvutama. Enne nad ei osanud ja nüüd oskavad.“ lausub Heidi Öövel. „Kuid ma ei
suuda kõike mõjutada. Suurim kaotus on koolikohustuse mittetäitjad. Keerulise
taustaga lapsed, kes on ära kadunud. Või lapsed, kes minu tundides saavad
hakkama, aga lähevad mujale ja seal tekivad probleemid. Mul pole võluvitsa.
Muidugi on kahju ja mõtlen, kas ma pidanuks midagi teisiti tegema. Annad
õpetajana endast parima, aga ikka juhtub selliseid asju. Õnneks on need üksikud
juhtumid.“
Kaasamise lai skaala
Juba aastaid on Eesti haridus liikunud kaasamise lainel. Õpetajate ja üldsuse
arvamus ning suhtumine on seinast seina.
Heidi Öövel peab kaasamisel väärtuslikuks, et arvestatakse igaühe individuaalsust. Kuid teda häirib, et erivajadustega lastest räägitakse nagu ühest kogumist.
Ometi on õpikeskkonda kavandades väga suur vahe, kas tegu on näiteks eakohase
intellektiga lapsega, kellel on käitumisprobleemid, või hoopis hooldusõppel
oleva lapsega, kes on mõõduka või sügava vaimse alaarenguga, kuid kel pole
käitumisprobleeme.
„Me ei saa erivajaduste laia skaalat pakkida kokku üheks palliks,“ rõhutab Heidi
Öövel. „Käitumisprobleemidega laste väikeklassi õpetajal võib näiteks olla positiivne kogemus, et sai oma õpilase käitumise sotsiaalsele normile natuke
vastavamaks, kuid mõne teise õpetaja kogemus ei pruugi tema õpilase teistsuguse
erivajaduse pärast nii positiivne olla. Minu jaoks on keeruline lihtsustatud õppe
laste kaasamine tavakooli. Kui laps ei tule õpitempo ega mahuga suures klassis
toime, kas siis survestada kaasamist, et ta peab igal juhul seal klassis käima?
Just lihtsustatud õpet vajavad lapsed on kaasamisega kõige suuremad kaotajad.
Õpiraskustega lastele peale vaadates ei saa ju aru, et nad vajavad teistsugust
õpetamist. Neile on oluline süstemaatiline erimetoodiline õpe.“
Heidi Öövel ei nõustu ka väitega, justkui oleks kõik erikoolid isoleerivad ja
eraldavad. Tema klassi seitse last ei ole millegi poolest kaaslastest eraldatud.
Kool on ju koht, kus mingi hulk lapsi käib koos, teeb tunnis ja tunniväliselt
ühiselt erinevaid asju. Ka Kroonuaia kooli lastel on aktused, spordivõistlused,
klassiõhtud.
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„Pigem on tavakooli väikeklassi laps eraldatud, kui ta käib mõnes tunnis eraldi
ja mõnes koos kaaslastega,“ arvab Öövel. „Tema pole rohkem kooliellu kaasatud
kui minu klassi lapsed. Erikool, kus on teistsugune õppekava, pole halvem kool.
Mis eristab Kroonuaia kooli ja Miina Härma kooli? Mõlemasse tulekuks on
teatud tingimused. Mõlemal koolil on parimad õpetajad. Mõlemas koolis õpivad
lapsed. Teistsugune õppekava ei muuda kooli halvemaks, vaid loob lastele jõukohase õpikeskkonna.“
Heidi Öövel muretseb, et Eestis säiliks eripedagoogiline pädevus, mille on üles
ehitanud Karl Karlep55 koos oma kolleegidega. Vajalik on, et erikoolid oleks
olemas, seal säilib kõigile vajalik kompetentsus. Erikoolides saab õpilasrühma
abistamise metoodilisi võtteid või loodud õppematerjali toimivust proovida, nii
leitakse lahendusi, mis levivad üle Eesti. Praegu on mitu erikooli ühtlasi ka
kompetentsikeskused.
„Kui kõik lüüakse laiali, kust me siis uusi teadmisi saame? Eripedagoogiline
pädevus on küll olemas paljudes koolides, aga kuidas see ka ajas säiliks?“ küsib
Öövel.
Märka iga last
Et järjest oma valdkonnas edasi areneda, on Heidi Öövel lisaks tööle Kroonuaia
koolis kinni võtnud veel mitmest põnevast pakkumisest. Ta on aastaid juhendanud Tartu ülikooli eripedagoogika osakonna tudengite koolipraktikat ja nüüd
õpetab magistrantidele, kuidas õpetada loodus- ja ühiskonnaaineid erivajadustega
lastele.
Tähtsaim oma praktikast kantud soovitus tulevastele eripedagoogidele on märgata iga last.
„Kui laps tõstab käe ja ütleb sulle midagi, siis kuula ja reageeri. Isegi kui oled
konspektis teisiti planeerinud,“ ütleb Öövel.
Metoodiliselt poolelt soovitab ta tähele panna, et erinevalt tavakoolist on vaja
intellektipuudega lastele läheneda rahulikult ja õppeprotsessi sisse minna aeglaselt, pidevalt sõnu ning tähendusi selgitades, seoseid luues. Äärmiselt oluline
on jõukohasus.
Heidi Öövel on tegev ka erivajadustega laste huvihariduses. Ta on olnud Tartu
loodusmajas huviringi juhendaja ja kaks viimast aastat eripedagoog-nõustaja,
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Karl Karlep (1939–2018) oli eripedagoogika koolkonna rajaja Eestis. Aastast 1971 Tartu
riikliku ülikooli eripedagoogika õppejõud, sh 1977–1987 eripedagoogika kateedri
juhataja – toim.
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kes annab soovitusi, kuidas erilisi lapsi rohkem tegevusse kaasata. Aastal 2016
algatas ta koos loodusmajaga erivajadustega laste loometööde näituse, mille eest
saadi Keskkonnakäpa auhind.
Öövel tegutseb eripedagoogina ka hariduse tugiteenuste keskuse rehabilitatsioonimeeskonnas ja lööb kaasa oma kooli kompetentsikeskuses.
„Tegelen paljude asjadega lisaks koolitööle, kõik on omavahel seotud,“ lausub
Heidi Öövel. Ta on kirjutanud koos kolleegidega õppekava toetavaid projekte
Tartu linna konkursile ja rikastanud koolielu teadusteatrite, töötubade, pereõhtute
ning ekskursioonidega. Pikka aega on Öövel üleriigilise erivajadustega laste
teatrifestivali Savilind korraldusmeeskonnas.
Koolivälises tegevuses on oluline kaasalöömine lihtsustatud õppekava uuendamisel ja õppevara loomisel. Öövel on lihtsustatud õppe loodusõpetuse
tööraamatute, inimeseõpetuse digiõpikute ja vastavate õpetajaraamatute üks
autoreid.
„Õppekava arendamine mõtestab mu tööd ja paneb juurdlema, mis on jõukohane,
kuidas oleks huvitav,“ räägib Heidi Öövel. „Minus on ka veidi mässumeelsust,
et miks just tehakse nii, kui võiks ka teisiti. Ja siis proovingi teisiti teha. Õppekava soovituslikud ainesisud on üks asi, aga tuleb mõelda, mida laps veel vajab
selles vanuses. Õppematerjali luues ehitad juurde midagi, mis pole õpitulemustes
otseselt kirjas.“
Digimaailm ei kohutanud Öövelit. Kui on teadmised, milline võiks olla üks
õppematerjal, siis pole vahet, kas see on digitaalne või paberil. Pangas ka ju
vanasti täitsime blankette, nüüd kasutame äppi.
Digiõpikut luues tegi Öövel koos kaasautoriga esmalt selgeks, kuidas opiq.ee
platvorm töötab. Üllatas kohatine jäikus, mis kammitses veidi ka tegijate mõttelendu. „Algul tundub, et digimaailm on avarate võimalustega, aga õppevara
tehes saad aru, et mingis mõttes ikka piiratud. Wordi dokument on mõneti
paindlikum kui digiõpiku lehekülg!“ imestab ta.
Tunnustus on andnud põhjust teha vahekokkuvõtteid, aga vaadata ka
tulevikku.
„Ministeeriumiametnikuks ma igatahes ei lähe,“ teatab Öövel kindlalt. „Klassiõpetaja on tore olla. Klass on minu meeskond. Erivajadustega laste klass on ka
nagu perekond. Suhe on kõigiga isiklik.“
Töö ülikoolis mõtestab teise nurga alt igapäevatööd. Muidu elad oma mullis.
Loodusmaja projekt pani mõtlema aga abiõpetajate töö üle. Ma ise ei ole töötanud
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abiõpetajana, aga Tartu loodusmajas olin vahel ka selles rollis. Abistav inimene
pole imerohi lihtsalt olemas olles, rollid ja käitumine tuleb enne kokku leppida.
Muidu jäävad mõlemad täiskasvanud ootama, et teine reageerib ja erivajadustega
lapsed tunnetavad segaduse ära. Tähtis on, et just õpetaja juhiks kogu oma rühma
tegevust, sealhulgas ka erivajadusega õppija oma.“
Heidi Öövel on ka mõelnud, kuhu kord erikoolist edasi liikuda. „Järgmine võiks
olla eripedagoogi töö koolis või lasteaias,“ pakub ta.
Sirje Pärismaa

Heidi Öövel
Sündinud 16. veebruaril 1976 Pärnumaal Kaisma külas
1994		

Vändra keskkool

2007		

Tartu ülikool, hälvikupedagoogika

1997–2000
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Tartu Kroonuaia kooli õpetaja
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Tartu loodusmaja huviringi õpetaja

2015–…
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		rehabilitatsioonimeeskonnas
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Tartu ülikooli lektor – loodus- ja ühiskonnaainete õpe
		erivajadustega lastele
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Tartu loodusmaja eripedagoog-nõustaja

Koostanud õppevara hariduslike erivajadustega lastele ning aine- ja õpetajaraamatuid, avaldanud publikatsioone.
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Hariduspreemia hoolivuse ja silmapaistva
tegevuse eest õpilaste individuaalse ning
sotsiaalse arengu toetamisel ja ühistegevuse
korraldamisel
Ilona Võik

Foto: Arno Mikkor

ÕPETAB NOORI LENDAMA
Klassijuhatajatöö oskused tulevad aegamööda, õpilastega koos tegutsedes, nii
nagu oma esimest lastki kasvatades, võrdleb Lähte ühisgümnaasiumi õpetaja,
aasta klassijuhataja tiitli pälvinud Ilona Võik. Ta teab, millest räägib, on ta ju
lausa mitmekümnekordne ema ja lisaks oma neljale lapsele olnud toeks kahele
kasulapsele, kolmeteistkümnele rahvusvahelise haridusprogrammiga YFU
(Youth For Understanding) peresse võetud vahetusõpilasele ning oma
õpilastele.
„Ilona on meie jaoks nagu teine ema, kellega rõõme ja kurbushetki ausalt jagame.
Inimene, kelle nõu alati kuulda võtame ja kellele alt üles uhkusega vaatame,“
kirjutasid õpilased, seades aasta õpetaja konkursi kandidaadiks oma klassijuhataja. „Ta on meie klassi suurim fänn, kes toetab, innustab, usub, loodab ega
pahanda eales. Ta ei suuda meie peale kuri olla, isegi kõige tõsisemates olukordades tuleb tal meid nähes naeratus suule, sest headus ongi edasiviiv jõud.“
Praeguseks abituuriumi jõudnud õpilased tõid mullu kevadel konkursile saadetud
ankeedis ohtralt näiteid, kuidas õpetaja on klassis meie-tunnet loonud. Nad
meenutasid matku, esmalt 58 kilomeetri (!) pikkust Aegviidu-retke, kus õpetajal
tuli öösel õpilasi rabamudastki välja tõmmata, samuti kevadisi grilliõhtuid õpetaja kodus, reisi Naissaarele, ühiskülastusi Eesti teatritesse, jõuluballi, mille tulu
(600 eurot) annetati heategevuseks. Aga samavõrd tähtsad on noortele olnud ka
lõputud koosnaermised ja lõbusad arutelud.
„Ta julgustab meid tulema mugavustsoonist välja, et näeksime, mida elu pakub.
Innustab olema paremad, kui olime eile, ning seisab alati kindlalt meie kõrval.
Kui mõnikord eksime, siis juhib vigadele tähelepanu ja aitab meil mõista, mis
me valesti tegime,“ kirjutasid õpilased.
„Esialgu olin kuri, kui kuulsin, et nad mind konkursile esitasid, aga eks ma sain
hiljem rahunedes aru, et see tuli ju südamest,“ muheleb Ilona Võik.
Veelgi armsamad
Kui ta aasta õpetaja galalt laureaaditiitli ja Joosepi kujuga Lähtele tagasi tuli,
aasisid noored: „Kas nüüd oleme veelgi armsamad?“ – „Aga loomulikult,“ kostis
õpetaja.
„Meil ongi palju lõõpimist omavahel kogu aeg,“ lausub Ilona Võik.
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Tema 12. klassis on 28 õpilast, nüüdseks täiskasvanud inimest. Maakooli kohta
on see suur klass.
„Olen neid kolme aastaga päris hästi tundma õppinud,“ sõnab Võik. Ega ainult
klassitoas toimetades noorte hingede sisse näekski. Väljaspool kooli tegutsedes −
teatris, matkarajal, looduses − näeb igaühte ikka hoopis teisest küljest. Ka
viimased arenguvestlused on toimunud kõndides. Noored räägivad hea meelega
isiklikust elust, on siirad ja avameelsed. „Meie suhe on üsna usalduslik,“ kinnitab
õpetaja.
Praeguse abituuriumiklassiga on Ilona Võik klassijuhatajana sammunud kümnendast klassist peale. Aga paar korda on ta saanud oma hoolealused kätte juba
viiendast klassist ja näinud kaheksa aasta vältel nende täiskasvanuks
sirgumist.
„Väikestega on rohkem tööd,“ lausub Ilona Võik. „Aktiivsele gümnaasiumiklassile lohised järele, väikestega pead ise olema eestvedaja. Aga sellise klassiga,
nagu praegu, ongi hea olla ka järelelohiseja.“
Ilona Võigu klass on meediakallakuga ja nad pole oma annet vaka all hoidnud.
Näiteks on nad teinud kooli-TV ehk Lügevisiooni saateid, alustasid vaimukate
saatesarjade eeltööga (viiruspuhang sundis seda katkestama) ja et järjepidevust
hoida, andsid kooli-TV teatepulga juba üle 11. klassile. Lähte koolitelevisioon
ei sünni põlve otsas, meediaklassi tehniline varustus on muljet avaldav.
Õpilased on teinud filme nii oma klassi lõbusatest seiklustest kui ka tõsisemaid
katsetusi: 15-minutilise pereprobleemidest, laste üksildusest ja mahajäetusest
rääkiva lühifilmiga kandideerisid nad Rakvere noorte filmifestivalile ja osutusid
väljavalituks. Tagasi tuldi kolmanda koha ja parima meesnäitleja tiitliga.
„Tohutult tore on vaadata nende tegemisi. Nad teevad kõike, välja arvatud rutiinset koolitööd, vabatahtlikult, sunduseta. Sellest lennust tuleb kõvu tegijaid,“
ennustab õpetaja.
Õpilaste hinnangul on neist loovad ja ettevõtlikud inimesed kujunenud õpetaja
innustusel. Veel mõned read aasta õpetaja konkursile saadetud ankeedist:
„Ilona ei suru meid piiridesse, vaid annab võimaluse ise avastada ja mõista, mis
meile meeldib. Tema jaoks on oluline, et iga õpilane leiaks selle miski, mis teeb
õnnelikuks ning paneb silmad rõõmust särama. Gümnaasiumiteed alustades
suutis ta meis tekitada kohe tunde, et oleme üks toimiv meeskond, kes on teistele
eeskujuks, ja koolis käimine ei ole üksluine, vaid lõbus. Ta usub oma õpilastesse
rohkem kui meie iseendasse, ning tuletab pidevalt meelde eesmärke, milleni
jõuda tahame. Kord olime klassidevahelises mängus vahepeal kaotusseisus, me
ei uskunud, et veel lootust on. Ilona küsis, kas me tahame võita, ja kui tahame,
siis tuleb pingutada. Võtsime ennast kokku ja võitsimegi nii gümnaasiumiastmes
kui ka üldarvestuses. Ta on meist kasvatanud väga ettevõtlikud, võistlushimulised
ja ka võidujanused noored.“
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Kuulaja ja mõistja
Kas õpetaja on pikkade aastate vältel klassijuhatajana kuulnud ka selliseid muresid, mida laps ei peaks üksi kandma?
„On tulnud välja probleeme, mille lahendamine ei peaks olema lapse asi, aga
nendest ma ei räägi,“ vastab Võik delikaatselt. „Ma ei saa koduasjadesse sekkuda.
Küll aga mõistan, miks lapsel vahel mõni asi tegemata jääb. Õpetaja võimuses
on olla erapooletu kuulaja ja näidata lapsele, et elad tema muredele kaasa.“
Kas mõni klass on ka tabamatuks jäänud ja lähedust polegi tekkinud?
„On küll,“ tunnistab Ilona Võik. „Ühes klassis oli palju passiivseid noori. Ei saa
aru, kuidas noored inimesed ei huvitu peale oma nutitelefoni millestki! Ja kui
kuulsin, et nad on üksteise kõri kallal ka sotsiaalmeedias, oli see veel eriti kurb.
See klassikoosseis ei sobinud omavahel kokku. Seal oli ka elu hammasrataste
vahele jäänud noori, kes otsisidki leevendust sotsiaalmeediast. Üritasin pikka
aega olukorda muuta, aga väsisin, ei osanud lõpuni võidelda.“
Kas emakeeleõpetajal on parem olla klassijuhataja, sest tal on rohkem ainetunde
ja õpib kiiremini oma lapsi tundma kui näiteks kehalise kasvatuse õpetaja?
„Lisaks plussidele on omad miinused ka,“ vastab Ilona Võik. „Minu enda kõige
nõrgemad teadmised olid ajaloost, sest meie klassijuhataja oli ajalooõpetaja ja
kulutas tunnist aega klassijuhatamise küsimustele. Mul endal kipub samamoodi
minema. Tuleb ikka tunni algul jooksvaid kiireid küsimusi sisse ja kirjandus
kannatab.“
Kui lähedale aga võib õpilasi oma ellu lasta, et poleks väga valus, kui nad kooli
lõpetavad ja ära lähevad?
„Ega nad tänapäeval kao kuskile, suhtleme edasi,“ sõnab Ilona Võik. „Kuid mul
on ka oskus lahti lasta. See on tulnud sellest, et meil on kodus aastaid vahetusõpilased olnud, enamik Euroopast ja mõni ka Ameerikast. Praegu elab meie
kodus juba kolmeteistkümnes noor. Nemad elavad vahetusperes kümme kuud,
kasvavad südame külge ja lähevad. Kuni tuleb uus. Kaheteistkümne eelmise
noorega suhtleme siiani. Ega nad maailmast kao!“
Ilona Võik ongi suure südamega naine. Aastal 2009 valiti ta Tartumaa aasta
emaks. Peale oma nelja lapse on ta hoolitsenud kahe kasulapse eest. Viis aastat
kasvas Võikude peres üks sugulane ja teine kasulaps oli õpilane, kel polnud oma
kodus väga häid suhteid. Kord suvel, kui kool oli läbi ja õpilaskodu suletud,
palus ta üheks ööks õpetajalt peavarju. Juhtus aga nii, et noormees jäigi. Nädala
sees elas õpilaskodus ja nädalavahetustel Võikude peres. Ka kaitseväes olles
tuli ta nädalavahetusteks ikka sinnasamasse. Praegu on ta 28-aastane, asutas
Norras oma firma ja tema elukaaslane on Võigu endine õpilane, kellega koos
kasvatavad last.

345

„Seega olen nüüd kasuvanaema rollis,“ muheleb Võik. „Need pole kangelasteod.
Ei kujutagi ette, et abikaasaga kahekesi elaksime suures majas, aga kolm vanemat
last on juba oma elu peal, just sündis esimene lapselaps, noorim poeg lõpetab
kohe gümnaasiumi. Keegi peab ikka veel seltsiks olema.“
Sünnist saati Lähtel
Lähte kooliga on Ilona Võik seotud juba 1974. aastast, kui ta esimese klassi
jütsina majauksest sisse astus.
Õpetajana tagasi kodukooli jõudis 1996. aastal, olles teinud Tartu ülikooli eesti
filoloogia eriala lõpetamise järel vahepeatuse ülikooli eesti keele laboris. Kuid
tekstide arvutisse toksimine tüütas ja tekkis igatsus töö järele, mis pakuks
suhtlemisvõimalust.
Keskkooli lõpus 1985. aastal mõlkus meeles õigupoolest kaks valikut: eesti
filoloogia või matemaatika.
„Mul oli vahva eesti keele õpetaja Virve Kübarsepp, uskumatu pühendumisvõimega inimene, saatis mind olümpiaadidele, saime väga lähedaseks,“ meenutab
Võik.
Teine variant oli matemaatikat õppida. Ka matemaatikaõpetaja Aino Tootsi oli
pühendunud ja tugev, pani oma aines kõigile kõva põhja alla. Aga Ilona Võik
oli võitnud vabariikliku eesti keele olümpiaadi, seega oli võimalus eesti filoloogiasse vaid ühe eksamiga sisse saada ja valik oligi langenud.
„Eeskuju on tähtis,“ kinnitab Võik. „Muidu poleks minust küll õpetajat saanud.
Töötades võtad mustrid üle. Ja ka veidrused.“
Klassijuhatajatöös on Võik malli võtnud oma kahest klassijuhatajast. Siiani on
meeles esimene õpetaja Helgi Ansper ja isegi tema väljendid, näiteks see, kuidas
teed ületada: „Esmalt vaatad vasakule ja siis vaatad paremale ning kui autot
sealt ei tule, siis sa lähed otse üle.“ Helgi Ansper pani aluse kohusetundele,
kellatundmisele ja järjepidevale õppimisele, mida tänapäeval kahjuks järjest
vähemaks kipub jääma.
Keskkooliaegne klassijuhataja Viivi Rohtla võttis Võigu sõnul suuri riske, tegi
seda, mida teised õpetajad võib-olla poleks julgenud teha. Näiteks viis klassi
kahel järjestikusel suvel nädalaks Kablisse telkima. Vanemuises polnud aga
etendust, mida klassiga poleks vaatamas käidud. Meeles on teejoomised õpetaja
juures.
„See oli meie jaoks tõeline unistuste kodu,“ meenutab Ilona Võik. „Klassijuhataja
ongi õpilastele kõige lähedasem inimene, mis siis, et ta on määratud juhtkonna
poolt. Kui hea side tekib, siis on see tugev ja pikk.“
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Õpilane ja õpetaja jõudsid ka pikalt koos töötada. Eelmisel aastal pensionile
siirdunud Viivi Rohtla ütleb, et tal oli tohutult hea meel, kui Ilona tuli oma kooli
tööle. Tore on olnud jälgida tema arengut.
„Juba õpilasena oli Ilona vahva, toetav ja püüdlik, lõpetas kuldmedaliga ja oli
üks eestvedajaid. Sama hoolivus saadab teda ka klassijuhatajana. Ilmselt ta
võttis eeskujuks ka meie kunagisi üritusi. Eks algul vahel ikka küsis nõu ka
minult. Ta on julge ja ettevõtlik, saab õpilastega kenasti läbi. Õpetajaks
sündinud.“
Enam suhtlust!
Ilona Võigu mitu õpilast on läinud eesti filoloogiat õppima, aga õpetajana on
töötanud vaid mõni. Siiski on tänavusest lennust ehk täiendust loota.
Õpetajate päeval said nooremate peal õpetajaametit proovinud abituriendid enda
kätte Joosepi kuju, millega Ilona Võik oli üle-eelmisel päeval aasta õpetaja galalt
naasnud, ning rääkisid püsti seistes, kuidas päev läks ja kas tahaks ise saada
õpetajaks.
„Neli-viis noort ei välistanud seda. Ka minu paralleelklassis õppiv poeg ütles,
et kui tal oleks selline meeskond nagu oma lend, siis võiks mõelda,“ on Võik
rõõmus. „Siiski teeb kurvaks, et noori ei tule, ja on ka neid, kes paari aastaga
saavad aru, et pole õige koht.“
Õpetajakraadi keskmise hindega 1,0 (Saksamaal maksimumhinne) sai ka Isabelle,
Võikude teine vahetusõpilane aastast 2008/2009. „Usun, et Isabelle elukutsevalik
oli päris tugevasti tingitud ka siin elatud aastast, ta võrdles kogu aeg Eesti ja
Saksa koolielu ja märkas meil selliseid positiivseid asju, mida ise tähelegi ei
pane. Tema ja ka teised vahetusõpilased on väitnud, et Eestis on õpilase ja õpetaja
suhe hoopis soojem, südamlikum ning lihtsam kui Saksamaal. Me suhtleme
temaga nüüd kolleegidena päris tihedalt,“ on Võik uhke.
Ilona Võik ei näe oma tööd mustades värvides ega kujuta ette, et teeks midagi
muud. Ameti suurim väärtus on, et vaim ei vanane ja peab kogu aeg kaasas
käima uute asjadega.
Suurim puudus on Võigu hinnangul see, et kool läheb liiga veebikeskseks. „Suhtlust peab rohkem olema,“ kinnitab ta. „Olen vaadanud neljanda klassi pealt,
kuidas nad hea meelega teevad asju, mida saab käega katsuda. Näost näkku
suhtlust on vaja. Tahan, et laps oleks füüsiliselt ja vaimselt tunnis kohal ning
arutleks kaasa.“
Kuidas aga on lood raamatute lugemisega? Kas tuleb ka sundida?
„Näitan ja selgitan, kui palju võib mittelugejast inimese elu lugeja omast vaesem
olla,“ ütleb Võik. „Näiteid sellise „vaese elu“ kohta on kahjuks piisavalt. Ja
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loomulikult püüan neile ise oma lugemisharjumusega eeskujuks olla: ikka räägin,
mida head lugesin, ja võtan meelsasti nende soovitusi vastu, kui keegi ise midagi
head on avastanud.“
Õpetaja on saanud hinge minevaid elamusi ka sellest, kui õpilased, kes pole
varem lugemist armastanud, lõpuks leiavad raamatu enda jaoks või saavad (kas
või ebamugava) elamuse. Näiteks luges üks oma klassi poistest läbi Afganistani
elust rääkiva romaani „Lohejooksja“. Tuli kooli ja ütles, et ei vali enam kunagi
selliseid kurbi raamatuid. Ühiselamu toakaaslane kinnitas, et nägi, kuidas sõber
„nuttis nagu tüdruk“. See, kui emotsionaalse ja ebaõiglust kritiseeriva tutvustuse
klassikaaslased said, oli kogemist väärt.
Eelmisel aastal saatis aga üks 12. klassi (!) poiss eriolukorra ajal õpetajale kirja,
mis algas nii: „Ma poleks kunagi uskunud, et lähen õhtul voodisse täieliku
vastumeelsusega lugemise vastu – ja panen raamatu käest ära kell viis hommikul,
kui see on ühe jutiga läbi loetud.“ Jutt oli Jim Ashilevi „Kehade metsast“.
„Usud neisse ja hakkavadki kunagi lugema,“ nendib Võik. „Neljas klass loeb
praegu veel suure õhinaga. Võtsin kinni õpetaja Terje Varuli ideest teha lugemistunde, kui lapsed võtavad raamatu kaasa ja loevadki pool või kolmveerand tundi
järjest.“
Töö ülikoolis
Osalise koormusega töötab Ilona Võik Tartu ülikoolis haridusteaduste instituudis
ning õpetab algklassiõpetajatele eesti keelt ja eesti keele didaktikat. Võttis endalegi üle tüki aja ka neljanda klassi õpetada.
„Nüüd on tore tudengitele oma praktikast näiteid tuua,“ täheldab ta. „Ainult
gümnaasiumis õpetamine hakkaski juba rutiiniks muutuma.“
Koos kursusekaaslase Katrin Kerniga on valminud ka gümnaasiumi stilistikaõpik „Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum“.
„Põhiautor on ikkagi Katrin, minu nimi on vaid kaanel,“ jääb Võik tagasihoidlikuks. Õpikust on endalegi kasu, sest Võik on hakanud õppetöös stiilile ja
selgele keele rohkem tähelepanu pöörama.
„Olen kogu elu olnud ketiga Lähte ümbruses kinni,“ muigab Ilona Võik. „Vahva
elu on olnud koolis. Loodame, et tuleb samasuguseid lende nagu praegune. Siis
oleks lust. Ka lapsevanematega on väga vedanud. Toredatel lastel ongi tore kodu.“
Paljusid oma lennu lapsi teab Võik juba kolmandast eluaastast, sest nad käisid
tema pojaga koos lasteaias. Meediaklassi tullakse ka teistest maakondadest ja
need noored elavad õpilaskodus.
„Õpilaskoduga kool on teistsugune. Ühikalapsed suhtlevad endast nooremate
ja vanematega, neil on suur sõpruskond ja nad iseseisvuvad rutem,“ arvab Võik.
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Paljud õpetajad ei taha või ei viitsi teha klassijuhatajatööd. Miks nad võiksid
seda teha?
„Kuidas muidu see tihe side õpilastega tekib,“ ütleb Ilona Võik. „Esimesel aastal
olin ilma klassita, aga edasi olen olnud kogu aeg klassijuhataja. See on
loomulik.“
Võik ja paralleelklassi juhataja Varje Kaarde on lubanud, et tänavune lend jääb
neile viimaseks. Kaks õpetajat on kaksteist aastat koos paralleelklasse juhatanud,
neil on sarnased väärtushinnangud, mõlemad tahavad matkata, teatris käia. Nad
ongi jaganud ülesandeid, pidanud nõu, kuhu koos minna. Eesmärk on olnud
kasvatada ühist lendu ja see on ka õnnestunud.
„Meil on tihti olnud ühised klassijuhatajatunnid ehk „lennutunnid“ aulas või
õues, noored õpivad lendama,“ ütleb Võik.
Mida hakkab aga Eesti parimaks tunnistatud klassijuhataja ilma klassita peale?
„See ei tähenda, et ma kõrvale jääks,“ kinnitab Võik. „Võiksin olla mentor,
abiks esimest aastat ametis olevale klassijuhatajale. Või korraldada üritusi
kogu kooliastmele. Ega siis klassivälisest tööst nii kergelt loobu. Vaat sellest
on küll raske lahti lasta.“
Sirje Pärismaa
Ilona Võik
Sündinud 22. oktoobril 1967 Tartus
1974–1985

Lähte keskkool

1985–1990

Tartu riiklik ülikool (cum laude), eesti filoloogia
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Tartu linna keskraamatukogu raamatukoguhoidja

1987–1990

keeltekooli Studium soome keele õpetaja

1987–1996

Tartu ülikooli eesti keele labori nooremteadur

1996–…

Lähte ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

2007–2010

Tartu maakonna emakeeleõpetajate ainesektsiooni juht

2011–…

eesti keele tasemeeksamite eksamineerija

2012–…

eesti keele riigieksami kirjutamisosa parandaja

2017–…
		

Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate seminari
eesti keele õpetaja

Hobid: matkamine, rahvatants, lugemine, õpilasvahetus
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Hariduspreemia silmapaistva tegevuse eest
õpilaste individuaalse ja sotsiaalse arengu
toetamisel ning koostöise õpikeskkonna
loomisel
Cathlen Haugas

Foto: Arno Mikkor

ERILISTE LASTE KOOLIS TEEVAD KÕIK MUUSIKAT
Üksteist aastat tagasi kutsuti Cathlen Haugas Urvaste kooli andma muusikatunde
erivajadustega lastele. Kahe väikelapse 26-aastane ema tõrkus algul vastu ega
uskunud, et nii keerulise tööga hakkama saab. Ka kaksteist 9. klassi noormeest,
kes õpetajast peajagu pikemad, osutasid vastupanu laulmisele ja muusika tegemisele. Kuid juba jõulupeol seisid rivis ja lõid laulu lahti.
„Ma ei kahetse sekunditki, et siia tööle tulin,“ lausub Cathlen Haugas. „Ükski
ülikool ei anna sellist haridust, nagu need lapsed on andnud. Soovitan kõigile
õpetajatele töötada vahepeal erikoolis, siis kindlasti mõistavad nad tavakooli
õpilasi palju rohkem.“
Aastal 2020. tunnustati Cathlen Haugast aasta põhikooli aineõpetaja tiitliga.
Riigile kuuluvas Urvaste koolis õpivad intellektipuudega lapsed, kes vajavad
erituge. Töö käib lihtsustatud õppekava alusel puude raskusest olenevalt lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppes.
Cathlen Haugase muusikaõpetajatöö hõlmab kogu kooli. Ehkki hooldusklassile,
kus õpivad kõige raskema puudega lapsed, ei näe ainekava ette, et neil peaks
üldse muusikaõpetus olema, on kool leidnud võimaluse pakkuda huviringis
muusikat ja rütmikat. Haugase sõnul ei erine muusika õpetamine erikoolis kuigi
palju tavakoolist: tunnid on keskendunud aktiivsele musitseerimisele ja kellelegi
ei tehta hinnaalandust – kõik lapsed laulavad, mängivad mõnd pilli, kuulavad
muusikat jne.
„Meie lapsed on motiveeritud ja tahavad tõesti musitseerida,“ kiidab Haugas.
„Nad ütlevad harva, et on raske mõnd instrumenti mängida. Proovivad ja proovivad oma sõrmekesi õigesti kitarrile või ukulelele sättida. Mõnikord on kauni
muusika tekitamine väga raske. Õpetajale teeb suurt rõõmu ja on abiks, kui
õpilane ise soovib ning on motiveeritud uut oskust omandama. Paljud õpilased
tahavad esineda ja näidata, et suudavad millegagi hakkama saada. Nii need
tulemused sünnivadki, õpilased laulavad, mängivad ja tantsivad ning tunnevad
muusika tegemisest rõõmu.“
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Vägev pillipark
Urvaste koolis on rikkalik pillivalik. Cathlen Haugas ütleb, et kui koolijuht tahab
panustada muusikalisse tegevusse, siis leitakse ka raha instrumentide ostmiseks.
Kui juhtkond arvab, et midagi muud on koolile rohkem vaja, siis jäävadki pillid
ostmata. Õnneks liigutakse Eestis sinnapoole, et üha enam koole saab endale
lubada juba laia valikuga instrumentaariumi ja muusikaõpe muutub
mitmekesisemaks.
„Alguses ei osanud minagi kitarrimängu ega teadnud trummist midagi. Töö
käigus olen lihtsamad võtted selgeks õppinud ja suudan õpilastele need edasi
anda,“ räägib Haugas. Ta saab hakkama ka ukulele, plokkflöödi, väikekandle
ning muidugi klaveri ja akordioniga. Õpilaste muusikamaastikku rikastamiseks
peab õpetaja paljutki oskama.
Mõni õpilane käib nädalavahetusel kodus olles trummiringis, õpib seal nippe
juurde ja õpetab pärast kaaslastele ning õpetajalegi. Et iga tunni algul ei tekiks
tormijooksu teatud pillidele, on õpetaja teinud selgitustööd, et pille vahetades
ei õpi keegi midagi selgeks. Igaüks võtab ette ühe pilli, et hiljem tekiks koosmängust suurem mõnu ja rõõm.
Kui kiiresti üks pillilugu selgeks saab?
„Õpilastel, kes suudavad veidi kiiremini mõelda või on juba rohkem võtteid
omandanud, tuleb väga kiiresti,“ vastab Cathlen Haugas. „Eile hakkasime üht
uut lugu õppima, mida oleks vaja nädala pärast aktusel mängida. Täna õnnestus
juba suurepäraselt. Seega on ühe tunniga võimalik kergem lugu selgeks õpetada.
Kui on oskuste kiht alla laotud, võtad kaks uut duurakordi või kaks uut nooti
juurde, ja nende omandamine ei ole raske. Lastel ei teki isegi seda mõtet, et on
raske! Kavalusega peab lähenema. Ütlen, et sul on juba mõned akordid selged,
nüüd on vaja vaid paar tükki juurde õppida.“
Kiiret omandamist soodustab muusikatundides kasutatav figuurnootide metoodika. Soome muusikaterapeutide Kaarlo Uusitalo ja Markku Kaikkoneni
väljatöötatud süsteemi56, mis muudab muusika õppimise jõukohaseks kõigile,
on põhjanaabrite juures kasutatud 1990. aastate keskpaigast, Eestisse jõudis see
kümmekond aastat tagasi.
„Figuurnoodid on nagu tavanoodisüsteemgi, aga noodid on lihtsalt pandud värvidesse,“ selgitab Haugas. „Igal noodil on kindel värv, oktaavid eristatakse nelja
kujundiga: rist, ruut, ring ja kolmnurk. Samad värvid-kujundid kinnitatakse ka
56

Figuurnootide metoodika, mille on välja arendanud Soome muusikaterapeut Kaarlo
Uusitalo ja aidanud ellu viia muusikaõpetaja Markku Kaikkonen. Õpetajatena leidsid
nad, et muusikat peab olema võimalik kõigil õppida – toim.
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muusikariistadele nootide asukohtadele. Selle järgi lapsed mängivad. Kes on
natuke taibukamad, teavad ka noodinimesid.“
Tavakoolides levinud käemärgisüsteemi oleks raske kasutada, sest motoorika
ja koordinatsioon on erivajadusega lastel enam häiritud.
Nootidest saab muusika
Urvaste kooli ja Valga Jaanikese kooli direktori Jaanika Kästi sõnul teavad
õpilased, et õpetaja hindab nende püüdlikkust ja kohusetunnet, paneb rõhku
vastutuse kujundamisele ning süstib arusaama: ansambli esinemine õnnestub,
kui iga liige annab oma panuse. Samuti ei jäta õpetaja kõrvale neid, kellel muusika vastu huvi leige.
„Esinemistel sätivad need õpilased asjalikult pille, mikrofone ja on õppinud
helipuldi nuppe keerama,“ kirjeldab direktor. „Cathlen on peenetundeline, suudab
vältida seda, et õpilased end teistega võrdleks või alahindaks. Läheneb õpilasele
individuaalselt, andes lapsele tunde, et see, mida tema teeb, ongi unikaalne.
Koostöötamist õpitakse igas tunnis. Õpilased saavad selgeks, et kui oled üksi,
oled ainult noot, aga kui oleme koos, oleme ilus muusika.“
Jaanika Käst märgib, et erivajadusega lastel puudub enamasti kriitiline mõtlemine oma võimete ja oskuste hindamiseks. Õpetaja erilist taktitunnet näitabki
oskus valida igaühele kõige sobivam väljund muusikaga tegelemiseks: laulmise
asemel mõni pill ja vastupidi, kitarri asemel ksülofon või kannel jne. Õnnestumise märk on korda läinud kontserdid, kus kõik soovijad saavad esineda.
„Meie õpilastel on enamasti ka kirjutamis- ja lugemisraskused, seega on oluline
kaal sõnal. Õpetaja teab, mida ja kuidas ütleb, et suunata õpilasi mõtlema ja oma
arvamusi välja ütlema. Ta on õpilase arengupartner,“ lausub Jaanika Käst. Enne
laulma hakkamist loetakse-kirjutatakse laulusõnu, arutatakse laulu valiku, sisu
ja mõtte üle, joonistatakse.
Cathlen Haugas on muutnud erivajadustega lapsed nähtavaks ka laiemalt ja
kaasab neid kogukonna tegemistesse. Tema algatas Eesti vabariigi sajandal
aastapäeval Antsla valla kolme kooli ühiskontserdid. „Kolm korda õnnestuski,
aga siis tuli kurikuulus koroona, mis lõi plaanid sassi,“ täheldab Haugas ja
loodab, et järgmisel õppeaastal õnnestub taas kokku saada ja ühiselt
musitseerida.
„Proovime esineda ja endast märku anda, et me ei ulu siin metsas omaette, vaid
ikka väljapoole ka,“ muigab Haugas.
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Erilist uhkust ja rõõmu tunneb Urvaste koolipere selle üle, et neil on õnnestunud
esineda presidendile. Haridusministeeriumist on mitu korda lubatud, et minister
jõuab oma ringkäigul nende juurde, kuid paraku on eelneval päeval selgunud,
et ikka ei saa tulla. Õnneks president Kersti Kaljulaid leidis Lõuna-Eesti tuuril
aega. Ja viieteistkümne minuti asemel kuulas terve kontserdi ära.
„President oli väga üllatunud, et meie lapsed nii hästi mängisid, ja teda üllatas
ka see, et mina akordionit mängisin,“ meenutab Haugas. „Mõtlesin, et oleks hea
alustada rahvaliku looga ja klaver kohe kindlasti ei sobi. Meil oli suur au ja lastel
vägev tunne sees.“
Pidu on õpilastele endile
Urvaste kooli tööle tulles polnud Cathlen Haugasel eripedagoogika
ettevalmistust.
„Alguses oli ikka väga raske ennast kehtestada peajagu pikemate noormeeste
ees, aga kuidagi me ühise keele leidsime,“ meenutab Haugas. „Ma isegi ei tea,
millega ma vastuseisu murdsin. Ju ma ei praganud, võib-olla mõistsin neid
kuidagi rohkem. Ega siin elus teagi, miks paljud asjad juhtuvad.“
Ka toonane direktor Kalmer Sarv nägi, et noorukeses õpetajas on sära ja särtsu
ning ta suudab lapsed panna pilli mängima. Seepärast algas ka kooli pillikogu
täiustamine. Kohe alguses noorele õpetajale kõige raskemaid, hooldusõppe klassi
tunde ei pakutud. Kuid juba pool aastat hiljem soovis direktor, et Haugas ka
nende lastega natuke midagi ette võtaks.
„Sellest natukesest on ikka päris palju välja kasvanud, hooldusõppe klass tantsib
meil nüüd igal aktusel,“ on õpetaja oma õpilaste üle uhke. Haugase moto on
„Kontserdid, aktused ei ole mõeldud õpetajatele, vaid õpilastele“. Järelikult
peavad nad osalema ja korralduses kaasa lööma. Õpilased ongi aru saanud, et
see on nende pidu ja nemad peavad seda tegema.“
Paljud inimesed arvavad, et on ebamusikaalsed: ei oska laulda ega tunne rütmi.
Cathlen Haugas aga arvab vastupidi: „Me kõik oskame midagi.“ Õpetaja peab
suutma leida sädemekese ja selle õpilases sütitama, igaühele tuleb koolis anda
võimalus.
„Nõrkade muusikaliste võimetega lapsed saavad rütmipilli mängides või kellukest helistades esinemiskogemuse kätte,“ ütleb Haugas. „Rütmidega puutume
ju iga päev kokku. Loeme rütmiliselt, kõnnime rütmiliselt, seega ei saa öelda,
et oleme rütmitundetud. Kui tahe on olemas, on kõik väga hästi. Tahteni jõudmiseks aga peavad olema mõne lapsega nõksud.“
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Neid nõkse ei õpetata kuskil, vaid õpetaja omandab need töö käigus
tunnetuslikult.
Cathlen Haugas loodab, et kaasavast haridusest hoolimata säilivad erilist tuge
ja hoolt vajavate laste jaoks ka erikoolid.
„Olen kindlalt seda meelt, et kui need lapsed õpivad tavakoolis suures seltskonnas, on kõik häiritud: õpilane ise, kaasõpilased ja õpetajagi ei põle mitte ereda
leegina, vaid põleb tuhaks,“ ütleb Haugas. „Kui tunnis pead tegelema suure
hulga väga erinevate õpilastega, on ikka väga raske. Ma saan aru, et raha peab
lugema. Aga tulevikus on väärtus ikkagi see, et kõik oleksid õnnelikud,
rõõmsad.“
Tavakoolis me ei näe laval erivajadustega lapsi, vaid ainult tippe. Aga esinemist
on kõigile vaja. Kool on ju õppimise koht, teadmiste omandamine. Eriti julm
aga on, kui muusikaõpetaja ütleb lapsele, et too ei pea viisi ega saa esinema,
hiljem aga saab temast särav täht. „Meil on superstaare, kellele õpetaja on öelnud,
et ta ei oska laulda, aga nüüd vallutavad maailma. See on kuritegu õpetaja poolt,“
sõnab Haugas.
Tee algas akordionist
Haugase tee muusikahariduse omandamisel algas Antsla lastemuusikakoolist.
Sisseastumiskatsetel väike tüdruk isegi ei teadnud ihaldatud pilli nime, vaid
näitas näpuga akordioni peale ja teatas, et tahab just seda õppida.
„Minu õpetaja oli Lembit Tammemägi, mul on väga hea meel, et ma tema juurde
sattusin ja ta mulle ägeda muusikapisiku andis. Tegelikult oli suur roll juba
lasteaia muusikaõpetajal Helve Mikussaarel, kelle peale olen viimasel ajal väga
palju mõelnud,“ räägib Cathlen Haugas. „Õpetajast sõltub ikka väga palju, mis
jälje ta jätab lapsesse. Eredamaid õpetajaid meenutad ja mäletad kogu elu.“
Pärast kümnendat klassi läks Haugas õppima Tallinna Georg Otsa nimelisse
muusikakooli. Jõudis vahepeal mõeldagi, et temast küll muusikut ei saa, aga
pere loomine tõi noore naise Antslasse tagasi ja muusikakool kutsus teda akordioni õpetama. Andis väikeste laste kõrvalt paar tundi nädalas, kuid siis tekkis
mõte, et võiks ka kõrghariduse omandada ja läbis Tartu ülikooli ning Eesti
muusika- ja teatriakadeemia muusikapedagoogika magistri ühisõppekava.
Nagu paljudel muusikaõpetajatel, on ka Cathlen Haugasel mitu rauda korraga
tules. Ta annab tunde Lüllemäe ja Kaagjärve lasteaias, Valga muusikakoolis ja
Lüllemäe põhikoolis.
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„Töö Urvaste koolis on ikkagi väga raske. Et motivatsiooni leida, uusi ideid
ammutada, oma vaimu ja meelt erksana hoida, on vaja tegeleda ka teistsugustega,“ lausub Haugas.
Ta on asutanud ka Antslas mudilaste muusikastuudio ja aidanud korraldada
akordionistide suvelaagreid. Rahvamuusikapeol 2019. aasta laulu- ja tantsupeo
raames oli Haugas akordioni liigijuhi assistent ja dirigent. Tublil õpetajal on
tulnud näidistunde anda nii Viljandi kultuuriakadeemia kui ka Tartu ülikooli
eripedagoogika üliõpilastele ja nõustada Otsa-kooli õppejõude hariduslike erivajadustega laste õpetamisel.
Muusika kõlab ka Haugaste peres. Cathleni abikaasa Meelis on õppinud muusikakoolis ja mängib vabal ajal kitarri, tütar Kätriin õpib muusikakoolis viiulit ja
poeg Robin on proovinud trummimängu.
„Kui vanemad juba ees muusikat teevad, siis lastel ei jää ju muud üle,“ muheleb
Haugas.
Aastaid tagasi vanaisa juubelil koondutigi pereansambliks ja võeti pillilood üles.
Ka peole tulnud väikesed sugulased said pillid kätte ja neilgi tuli kohe väga hästi
välja, kuigi nemad ei teadnud sel hetkel muusikast otseselt veel mitte midagi.
„Ei ole muusikategemine nii hirmuäratav, et pead kohe noote tundma. Muusika
heliseb iga inimese sees. Peab olema hea seltskond, õiged selgitamisnipid ja
mäng ning laul saavadki alata,“ on Cathlen Haugas veendunud.
Sirje Pärismaa
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Hariduspreemia silmapaistva tegevuse eest
õpilaste individuaalse ja sotsiaalse arengu
toetamisel ning õppemeetodite
mitmekesistamisel
Ljudmilla Roždestvenskaja

Foto: Arno Mikkor

MEIE OMA DIGITIIGER
Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi õpetaja-haridustehnoloog Ljudmilla Roždestvenskaja on tänapäevases digiühiskonnas musternäide, milline peaks olema
nüüdisaegne ja uuendusmeelne õpetaja. Ta on töötanud 25 aastat ja tuntud infotehnoloogia innovaatiliste ideede poolest. Tema jaoks on olulised loodusteaduste
ja tehnoloogia lõimimine ning digiõpikeskkonnad, mis arendavad õpioskusi.
Kolleegidel on õpetaja Roždestvenskaja kohta öelda palju kiidusõnu. Need andis
edasi kooli õppealajuhataja Helen Vanganen: „Ljudmilla Roždestvenskaja on
suurte kogemustega matemaatika- ja informaatikaõpetaja. Viimased 15 aastat
on ta tegelenud ka haridustehnoloogiaga ja koolitanud õpetajaid. Tööd teeb ta
professionaalselt ja haaravalt ning mis kõige olulisem – kogu südamega.“
Ljudmilla Roždestvenskaja jagab aktiivselt oma teadmisi teiste koolide õpetajatega. Ta asutas ja haldab Facebooki-lehte oma kooli õpetajate kogukonnas. Ta
on Facebooki matemaatika- ja informaatikakogukonna Signum asutaja ning
moderaator, eksperdi ja koolitajana olnud vähemalt kümnes rahvusvahelises
projektis koostööpartner. Ta on osalenud rahvusvahelisel konverentsil, aidanud
eest vedada kooliprojekti „Distantspäevad“, koolide digikonverentsi ja seminare
Islandi partnerkoolile või kohalikele lasteaiaõpetajatele.
Tänu tema sihikindlusele ja uuendusmeelsusele on õpilased omaks võtnud tema
pakutud uued programmid.
Rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert
Ljudmilla Roždestvenskaja hakkas koos õpilastega aktiivselt kasutama ja õppima
uusi keskkondi TeacherDesmos ja makecode.microbit.org, mis võimaldas teha
muudatusi matemaatika ja arvutiõpetuse kooli õppekavas. Ta toetab kooli osalemist haridusprojektides, konverentsidel, seminaridel. Tema eestvedamisel
saavutas kool projektis „Digitaalselt aktiivne kool“ kuldtaseme 5 (viis tärni).
Teda iseloomustatakse kui head koostööpartnerit ja kolleegi, kes pakub ja aitab
ellu viia põnevaid ideid uue õpikäsituse rakendamiseks.
„Me peame tooma matemaatika õppimisse katsetamist, avastamist ja loovust,
sest tüüpülesannete lahendamine ei arenda õpilaste matemaatilist mõtlemist
piisavalt,“ arvab Ljudmilla Roždestvenskaja.
Tänu tema sihikindlusele on kool ja õpilased omaks võtnud hulga uusi süsteeme,
programme ja veebikeskkondi, nagu Robomatemaatika, FIRST LEGO League,
TeacherDesmos, makecode.microbit.org, G Suite.
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Ta on aidanud välja töötada kursusi mitmes programmeerimiskeskkonnas, on
enam kui 20 matemaatika kaugõppekursuse autor ja vedanud üle kümne aasta
internetis haridusblogi digitööriistade kasutamisest hariduses, eriti matemaatika
õpetamisel.
Ljudmilla Roždestvenskaja on kirjutanud raamatud „Funktsionaalse lugemisoskuse kujundamine“ ja „Kujundava hindamise vahendid aineõpetaja tegevuses“
ning teinud koolitusi e-õppe korraldamise ja õpilaste funktsionaalse kirjaoskuse
arendamiseks.
Uhke väikese Eesti üle
Ljudmilla Roždestvenskaja suunab õpilasi kriitiliselt mõtlema, kaasa töötama,
järeldusi tegema ja infot funktsionaalselt töötlema, aga ka kasutama uusi
tehnoloogiaid ning tegema koostööd. Ta on alati valmis koostööks kooli juhtkonna, lastevanemate ja kolleegidega.
Tema töökeel on vene keel ja tema rühmades löövad kaasa ka Moskva, Tomski,
Krasnojarski, Minski ja teiste linnade matemaatikaõpetajad. Nendes vestlusgruppides osalevad ka meie kakskeelsed õpetajad, kes valdavad nii vene kui ka
eesti keelt. Nende kaudu jõuavad matemaatika õpetamise uued ideed ja võtted
ka Eesti koolidesse. Näiteks kaugõppe ajal jõudis meie vene õppekeelega koolides
ülipopulaarne Desmos just kakskeelsete matemaatikaõpetajate kaudu ka eesti
õppekeelega koolidesse.
Vene õpetajad tunnustavad Eesti õpetajat ja haridussüsteemi veel eriti. Ljudmilla
Roždestvenskaja ütleb Venemaal alati uhkusega, et on väikesest Eestist. Uhke
on ta aga selle üle, et Eestis on õpetaja ja ministri vahel nii lühike vahemaa, kui
tahad, siis räägid ministriga. Ta on uhke ka selle üle, et Eestis tunnevad kõik
matemaatikaõpetajad üksteist ja tehakse koostööd ülikoolide õppejõududega.
Haridustehnoloogidest kiidab ta eriti Mart Laanperet. Lisaks meeldib talle, et
Eestis on õpetajal ja õpilasel sõbralikud suhted. Venemaal on ta seda märganud
erakoolides, kuid mitte igas koolis nagu meil.
Mänguline matemaatika
„Me peame tooma matemaatika õppimisse katsetamist, avastamist ja loovust,
sest tüüpülesannete lahendamine ei arenda õpilaste matemaatilist mõtlemist
piisavalt,“ arvab ta. Kuidas muuta matemaatika õppimine visuaalsemaks ja
tulemuslikumaks? Seda võimaldab graafiline veebikeskkond Desmos, kus õpilane saab digiobjektide ja -mudelitega vabalt katsetada, nendega ka lihtsalt
mängida, et ise matemaatilise mõtlemise juurde jõuda.
„Enamikus koolides peab õpilane oskama matemaatikatunnis valemeid ja algoritme taasesitada, ise seejuures teadmata, milleks tal neid vaja on,“ selgitab ta.
„On aeg sellest needusest vabaneda. On aeg päriselt uskuda, et matemaatika
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võib olla väga põnev katsetamise õppeaine ja see on just niisugusena kõige
tõhusam õpilase matemaatilise mõtlemise arendamise vahend.“
Koolimatemaatika peab muutuma, seda mõistavad kõige paremini aastakümneid
matemaatikat õpetanud õpetajad, kes näevad probleeme seestpoolt: nad teavad,
mis tunnis veel töötab ja mis enam mitte. Kuid koolimatemaatika uuendamise
vajalikkusele mõtlevad ka inimesed, kes näevad matemaatika õpetamist n-ö väljastpoolt. Nemadki on märganud, et meie koolides kasutatakse laialdaselt juba
ammu läbikukkunud strateegiaid ja meetodeid.
„Väljastpoolt vaadates paistab meie koolimatemaatika probleem teravamgi,
seepärast eriti ei üllatagi, et matemaatika õpetamise uusi käsitlusi on asunud
välja töötama just need inimesed, kes pole kooliga otseselt seotudki,“ leiab
Roždestvenskaja.
Matemaatikatunnis on alati olnud ja on praegugi põhirõhk ülesannete lahendamisel, nende lahenduskäikude ja vastuste analüüsimisel. Desmos aga võimaldab
õppida matemaatikat nii, nagu paberil pole võimalik: Desmoses saab õpilane
tegutseda. Ta saab kujundeid ekraanil suurendada või vähendada ja samal ajal
jälgida, kuidas muutuvad arvandmed.
Desmose graafiline keskkond lähtub põhimõttest, et õpilane peab lahendama
probleeme ja saama seda teha katsetades, eksides ning avastades. Desmos rõhutab, et õpilane peab probleemide lahendamiseks aktiivselt tegutsema. Isegi
Desmose sõnakasutus rõhutab tegevust: kui tavalises õpikus kasutatakse sõna
„õpib“, siis Desmoses on igal pool õppimise asemel „tegutseb“. Desmose tööjuhendites on ka sõna „ülesanne“ asemel igal pool „tegevus“ (ingl
activity – aktiivsus, tegevus). Teema mõistmiseks või omandamiseks peab õpilane läbi tegema kindlad etapid ehk erinevate asjadega katsetama. Õpetaja jälgib
oma arvutist, kui edukalt tema õpilased katsetavad, ja aitab neid, keda vaja.
Ja veel üks Desmose eripära: matemaatika mudelitega katsetades ei tööta õpilane
välja definitsioone, vaid tegevusskeeme, mida saab järgmise tegevuse juures
kasutada. See tähendab, et kõigepealt õpilane katsetab ja proovib, kuni taipab,
mida ja mis järjekorras tuleb teha, ning definitsioonid tulevad alles pärast seda.
Õpetaja abi pole Desmoses õppijale nii oluline kui klassiruumis, sest Desmose
keskkond on interaktiivne ja pakub ka ise abi: vihjetega, enesekontrolli võimaluste
ja muu interaktiivse tagasisidega. Kui õpetaja peab vajalikuks, siis saab ta Desmose
keskkonda ka oma koostatud ülesandeid panna, selliseid, mis lähtuvad just tema
klassi õpilaste oskuste tasemest ja eripärast.
Ljudmilla Roždestvenskaja leiab, et meie matemaatikaõpetajad võiksid Desmose
programmi võimalustega tutvuda ja neid matemaatika õpetamisel kasutada –
muidugi õigel ajal, õiges kohas ja õiges mahus. Paarsada Eesti matemaatikaõpetajat
on asunudki juba Desmost kasutama. Enamik neist töötab vene, kuid üksikud
ka eesti õppekeelega koolis. Desmos võiks aga olla tema arvates kõigis Eesti
koolides laialt kasutusel. „Ehk innustab matemaatikaõpetajaid Desmosega
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julgemalt proovima tõsiasi, et mitu selle programmi ülesannet on juba eksamite
infosüsteemis EIS üleval?“ mõtleb ta.
Desmose on loonud USA uuendusmeelsed matemaatikaõpetajad ja seega tegutsevad õpilased seal inglise keeles, kuid paljud kirjeldused on Eestis õpetajatele
kättesaadavad vene ja mingil määral juba ka eesti keeles. Vene keelde on neid
tõlkinud matemaatika- ja informaatikaõpetajate ühendus Signum. Desmose veneja eestikeelsed kirjeldused erinevad mõnevõrra ingliskeelsetest, kuid ongi mõeldud,
et iga õpetaja lisab sinna midagi niisugust, mida just tema õpilased vajavad.
„Selleks et matemaatika korralikult omandada, on vaja harjutada. Kõige paremini
sobib selleks just probleemide lahendamisega kaasnev tegevus, katsetused ja
mängud,“ selgitab õpetaja. „Eriti sellised, kus õpilane peab kujutlusvõimet kasutama, seoseid ära arvama, kiiresti reageerima.“
Matemaatika lõimimine informaatikaga
Kui soovime lõimida matemaatikat, informaatikat ja kunsti, siis sobib Ljudmilla
Roždestvenskaja hinnangul väga hästi Piet Mondriani57 hilisem looming, kus
ta kasutab rohkesti ristkülikuid. „Kuni ristkülik on liikumatu objekt paberil või
klassitahvlil, pole see õpilase jaoks midagi erilist,“ selgitab ta. „Aga kohe, kui
paneme sellesama ristküliku Desmose keskkonnas koordinaattelgedele, muutub
see õpilase jaoks elavaks matemaatikaks, sest arvutiekraanil saab ristkülikuid
liugurite ja valemite abil suurendada ning vähendada, pöörata, liigutada, tükkideks lõigata ja tükkidest uuesti kokku panna jne. Seda kõike lihtsalt hiireklõpsu
või nupuvajutusega.“
Samal ajal saab õpetaja oma arvutist jälgida, kuidas tema õpilaste katsetused ja
otsingud ristkülikutega edenevad, kui hästi nad oskavad kasutada liugureid ja
teisi digitööriistu, kuidas nad oskavad oma tegevust ise hinnata jms. Ühtlasi
näeb õpetaja, mis tasemel tema õpilased ristküliku teemat valdavad.
Piet Mondriani hilise loomingu põhjal saab 4.–5. ja osaliselt ka 6. klassile üles
ehitada terve matemaatika minikursuse. Käsitleda saaks näiteks selliseid teemasid nagu geomeetrilised kujundid ja konstruktsioonid, kujundid
koordinaattelgedel, ümbermõõt, pindala, osad ja murdosad, koordinaadid tasapinnal, modelleerimine, mõõtkava ja paigutus.
Desmose interaktiivses keskkonnas saavad õpilased ise uurida igasuguse geomeetrilise kujundi (trapets, ring jne) omadusi mitte meeldejätmiseks, vaid
probleemi lahendamiseks, sageli definitsioone jms teadmata. Õpilased ei avasta
siin definitsioone, vaid seaduspärasusi.
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Pieter Cornelis Mondrian (kuni 1912. aastani Mondriaan; 1872–1944), hollandi
maalikunstnik, Hollandi konstruktivismi ja nn konkreetse kunsti ehk konkretismi tähtsaim esindaja. Hilisemate töödega kuulub ta geomeetrilise abstraktsionismi rajajate
hulka – toim.
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Matemaatika lõimimiseks informaatikaga saab õpetaja sõnul kasutada geograafilisi kaarte, kuhu õpilane saab „elavaid“ kihte peale kanda. Näiteks saab kanda
Eesti kaardile linnade õhutemperatuuri. Nendest andmetest saab ühtlasi koostada
tabeli, mille saab omakorda muuta diagrammiks. Nende võimaluste kasutamine
eeldab, et õpilane oskab kaardilt, tekstist jm andmeid leida. Seega saab Desmose
abil arendada õpilase funktsionaalset lugemisoskust.
Programmi Erasmus+ raames58 on Tallinna kesklinna vene gümnaasiumis käinud
palju Euroopa Liidu riikide õpetajate delegatsioone, näiteks eelmisel sügisel 34
õpetajast koosnev rühm, mille liikmed olid pärit Portugalist, Saksamaalt, Hispaaniast, Türgist, Horvaatiast, Lätist, Serbiast ja Poolast.
Just ühe sellise külaskäigu ajal tegid matemaatikaõpetajad Anna Ossipenko ja
Larissa Sulina 7. klassi tunde Desmose keskkonnas. Erilist vaimustust polnud
märgata, kuid see oli ka mõistetav, sest delegatsioon ei koosnenud ainult matemaatikaõpetajatest. Kedagi ju ei üllata, kui lapsed istuvad arvuti taga.
„Kui külalistel endal Desmose kogemust pole, on neil selle uudset põhimõtet
raske mõista,“ arvab Roždestvenskaja. „Kuid mõningast positiivset vastukaja
on alati. Näiteks üks Türgi ja üks Horvaatia õpetaja olid Desmose keskkonnast
väga huvitatud. Nad esitasid asjatundlikke küsimusi ja selgitasime neile, mille
poolest erineb Desmos teistest veebi õpikeskkondadest. Äkki hakkab Desmose
kasutamine just niimoodi, väikeste sammudega ka Eestis levima?“
Heiki Raudla
Ljudmilla Rožestvenskaja
Sündinud 10. juulil 1961 Tallinnas
1984		
2013–…

Moskva riiklik ülikool, füüsikateaduskond
Tallinna ülikool, magistrantuur (lõpetamata)

1984‒1985
Tallinna infotehnoloogia teadus- ja arenduskeskuse Algoritm
		programmeerija
1985‒1993
Tallinna 15. keskkooli matemaatika ja informaatika õpetaja
1999		
avatud ülikooli täiendusõppekeskuse lektor
2006		
e-õppe koolitusprojekti DigiTiiger koolitaja
1993‒2002
Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi matemaatika ja
		informaatika õpetaja
2002‒2009
Tallinna Linnamäe vene lütseumi matemaatikaõpetaja,
		arendusjuht
2009‒...		
Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi haridustehnoloog,
		
matemaatika ja informaatika õpetaja
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Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm – toim.
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Hariduspreemia silmapaistva tegevuse eest
õpilaste individuaalse arengu toetamisel ja
paindlike õpivormide loomisel
Eduard Brindfeldt

Foto: Arno Mikkor

ELU EI TOHI MINNA IGAVAKS ÕPETAJAL EGA ÕPILASEL
Aasta kutseõpetaja 2020, Tallinna tööstushariduskeskuse mehaanika-, elektroonika- ja IT-valdkondade juhataja Eduard Brindfeldt sai väga hea tehnilise
hariduse Tallinna polütehnikumist, mille lõpetas cum laude diplomiga. Loomulik
oli sellise tulemusega jätkata haridusteed kõrgkoolis ja loogiline, et Tallinna
polütehnilises instituudis. Ent selle kooli diplomit tal polegi. Tallinna polütehnilises instituudis hakkas igav, põhjendab ta kooli poolelijätmist, sest see, mida
kõrgkoolis õpiti, oli peaaegu kõik polütehnikumis läbi võetud. Aga elu ei tohtinud
ometi igavaks minna!
Õpingud katkestatud, suundus noormees toonasesse 19. tehnikakooli teleraadiogrupi õppemeistriks. Kahe aasta pärast vahetas ta ametit. „Mul pidi olema
kogu aeg vaheldust. Esmatähtis oli põnevus,“ ütleb ta.
Brindfeldti elus oli üks põnev ja mitte väga tavapärane ajalõik siis, kui ta õppis
usuteaduse instituudis59 ning seejärel elas Peterburis ja töötas seal Jaani kirikus.
Usuasju läks otsiva vaimuga noor õppima sellepärast, et tahtis teada, miks me
siin ilmas elame ja miks üldse olemas oleme. Religiooniharidus andis teadmisi
üldfilosoofiast, inimese arengust, kultuuriloost, aga põhiküsimusele „miks?“ ta
vastust ei saanud. Nüüd arvab ta, et võib-olla otsest vastust sellele küsimusele
polegi. Jumal on lõpmatus ja täiuslikkus, mida me pole suutelised mõistma, kuid
saame tunnetada.
Tegelenud ettevõtlusega „ajal, kui kõik hakkasid ärimeesteks ja äri oli vaja teha“,
sai mees aru, et bisness ei ole tema ala, aga koolis võiks temast kasu olla. Selle
teadmisega asus ta õppima Tallinna ülikooli kutsepedagoogikat ja lõpetas õpingud taas cum laude diplomiga.
Ei ole väga tavaline, et kutsekooli õpetajal on doktorikraad. Brindfeldtil valmis
2013. aastal doktoritöö õppeprotsessi automatiseerimisest, sellest, kuidas automatiseerimist õpetada, kasutades erinevaid õppemeetodeid, mudeleid,
materiaalseid stende jm.
59

EELK (Eesti evangeelse luterliku kiriku) usuteaduse instituut, rakenduslik erakõrgkool
Tallinnas; vanim Eestis pidevalt tegutsenud erakõrgkool; üks põhiülesanne on tagada
akadeemilisel haridus- ja teadustegevusel põhineva kõrgema hariduse andmine teoloogias ja teoloogiaga haakuvatel erialadel. Asutati 1946. aastal pärast Tartu ülikooli
usuteaduskonna sulgemist. Kuni 2011. aastani ülikooli staatuses – toim.
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Õpetajagi õpib pidevalt
Brindfeldt ütleb, et usuteaduse instituudis omandatud haridus andis avara maailmapildi, mis pedagoogitöös on ülivajalik. Hea õpetaja eelduseks peab ta laia
silmaringi ja kogemusi. Tehnilise ala õpetamisel ka head tehnilist tausta, mille
omandamiseks peab õpetajagi kogu aeg õppima. „Mul on siin kontroller laua
peal,“ viipab ta oma töölauale, „enne kui tundi lähen, harjutan kõik ülesanded
läbi. Mis sest et olen seda kõike õppinud, aga ma pean kogu aeg tehniliselt
arenema.“
Tunnustatud õpetaja sõnul on talle alati meeldinud õppida ja ta peab seda üheks
oma hobiks. Õppides on alati olnud ta eesmärk asjast aru saada ja endale sisu
selgeks teha, mitte pähe tuupida kontrolltöö, arvestuse ega eksami jaoks. Asja
mõistes on tunduvalt lihtsam teha arvestusi, eksameid ja referaate, teab ta.
Huvi oma õppeainete vastu on Eduard Brindfeldt püüdnud nüüd juba 20 aastat
Tallinna tööstushariduskeskuses õpetajana ja mehaanika, elektroonika ning
IT-valdkondade juhina oma õpilastelegi edasi anda. Õpetajatöös järgib ta põhimõtet õpetada võimalikult eluliste näidetega. Kutsehariduses on põhirõhk
praktikal, kuid tehnilistel aladel on hädavajalik ka teooriat tunda.
Kerge on õpetada taibukaid, jõukohaselt tuleb koolitada neid, kes aeglasemalt
õpivad. Kutsehariduses käib õppetöö juba praegu nii, nagu on kavandatud uues
haridusstrateegias 2035: järgitakse individuaalset õpiteed. Kutsehariduses on
vajadus tehniliselt keerukate erialade, nagu IT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia), mehhatroonika, automaatika ja metallitöö, oskajate järele. Õpetaja
peab olema virtuoos, et teha neil aladel ka tuimana tunduv asi, nagu näiteks
valemid, huvitavaks. Sõnadega „me peame“ ei saavuta tänapäeval midagi, ütleb
õpetaja. Õpilastega hea läbisaamine, leidlikkus, kuidas nende elu huvitavaks
teha – see kõik tuleb tema kogemusel aja jooksul ja iseenda pideva õppimise
kaudu ning õpetajaks on ka elu.
Paindlik õpe on õpetajale väljakutse
Kutseharidus pakub mitmesuguseid õppimisvõimalusi, sh ümber- ja täiendusõpet, mis sobib igale eale. „Minu kõige vanem õpilane on üle 70 ja kõige nooremad
on 15–16-aastased põhikoolist tulnud,“ sõnab Brindfeldt. Nüüdisajal on ligi pool
õpilaskonnast töötavad inimesed, kutseõpe on muutunud ülipaindlikuks, et
õppimine sobiks võimalikult paljudele.
Eri vanuses ja teadmiste ning kogemustega õppurid teevad õpetajatöö keerukaks:
kaugõpe pikendab pedagoogi tööpäevi ja -nädalaid ning laupäevigi veedab kutseõpetaja tihti koolis. Kutsehariduse õppematerjalid on peamiselt õpetajate endi
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koostatud. Koroonaaeg ja kaugõpe tekitas kiire vajaduse elektroonse koolimaterjali järele, mis kakskeelses koolis, nagu on tööstushariduskeskus, peab
kahes keeles olema.
Kolme tehnilise valdkonna juhataja on 20 aasta jooksul ühte sammu astunud
oma alade arengu ja muutustega. Muutunud on ka õpilased ja õppetöö ning
nutiseadmed on saanud noortel asendamatuks. Brindfeldt ütleb, et ainet saab
huvitavaks teha ka mobiiltelefoni kaudu õpetades ja seepärast tema neid seadmeid
tunnis ära ei korja. Ega käsu ja keeluga jõua kusagile, teab kogenud
pedagoog.
Digiõpe ei asenda õpetajat
Eduard Brindfeldti tunnustamisel tõsteti esile tema panust digiõpetuse arendamisel. Siiski arvab ta, et see pole väljapääs õpetajate puudusest, mis kummitab
kutsekoole nagu teisigi haridusasutusi. „Me arendame rahvusvaheliste projektidega nn intelligentseid õpikeskkondi, kus õpitakse näiliselt õpetaja kaasabita.
Õpilane teeb teoreetilise osa ära, loeb materjalid läbi, vaatab videoid ja siis teeb
ära testid. Kui need on positiivselt sooritatud, siis läheb edasi järgmise teemaga –
need kõik on digiõppe võimalused. Aga kogu õppeprotsessiga on seotud ikkagi
õpetaja, kes õppetööd jälgib.“
Meenutades oma kevadist koroonaaegset kogemust, ütleb Brindfeldt, et kaugõppe
ajal olid tema tööpäevad hommikul kaheksast kuni vahel kella kaheni öösel.
„Ei pea vastama õpilasele, ei pea temaga suhtlema, aga kui sul on erinevad
kursused, erinevad materjalid, siis tahes tahtmata ei jätku tavatööpäevast,“ selgitab ta.
Digiõpe suurendab õpetaja koormust, kuid kutsehariduses ei saagi väga paljut
nõnda õpetada ega omandada. „Mehhatroonikas võib matkida igasuguseid asju,
aga lõpuks peab õpilane panema skeemi päriselt kokku, nii nagu tehakse ettevõttes,“ toob ta näiteks.
Eduard Brindfeldt on osalenud paljudes rahvusvahelistes projektides ja seetõttu
oskab võrrelda oma valdkonnas meie kutsehariduse taset teiste riikidega. Ta
toob näiteks, et meil on kutsekoolide materiaal-tehniline tase parem kui Jaapanis,
sest seal on robootikat ja mehhatroonikat arendatud juba aastakümneid ja seadmeid uuendatakse vajaduse järgi. Meil aga on kõik uuem ja värskem ning selle
poolest oleme maailmatasemel. Meie mure on õppejõudude puudus.
Mis võlujõud on toonud heade oskuste ja teadmistega inimesi kooli õpetama,
selle asemel et töötada kõrgema palga eest ja teha karjääri ettevõttes? „Kindlasti
missioonitunne,“ vastab Brindfeldt.
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Kutseharidus vajab positiivset kuvandit
Tehnilised erialad pole noorte silmis väga atraktiivsed. „Alati võiks kutseharidus rohkem n-ö pildil olla, aga viimastel aastatel on see siiski nähtav,“
räägib Brindfeldt. Ta on ise kaasa aidanud selle nähtavamaks tegemisele, olnud
telesaate „Noor meister“ žüriis ja ka üks võistlusülesannete koostajaist. „Aga
noored ei vaata telerit, vaid eelistavad Youtube’i ja videoklippe, seega peaks
ehk sinna suunama rohkem infot,“ ütleb ta. „Kutsehariduse reklaam peab olema
üdini positiivne, noorele lõbus, võib-olla natuke tobegi, aga see peab sihtrühmale n-ö peale minema.“
Pärast põhikooli või gümnaasiumi ei kujuta noor ette väga paljusid erialasid ega
nende tähendust. Karjäärinõustamine on kutsekoolide silmis ikka valulaps. „Me
oleme küll üritanud karjäärinõustajaid kokku kutsuda ja näidata, mis on mis
eriala, aga seda peab kogu aeg tegema. Karjäärinõustamine ja noorte ettevalmistamine tulevaseks täiskasvanueluks on väga keeruline protsess,“ ütleb
Brindfeldt. Kui oleks tema teha, alustaks ta karjäärinõustamist juba lasteaias.
Mitu lõõgastavat hobi
Üks Eduard Brindfeldti hobi – õppimine – selgus kohe jutuajamise alguses.
Kuid neid on veelgi, just selliseid, mis mõnusat lõõgastust pakuvad, nagu kalal
ja seenel käimine ning mesilaste pidamine. Tean, et ta ka maalib, kuid tema
kabineti seintel pole ühtki kunstiteost. „Ma natuke olen üritanud vabal ajal
loodust maalida, aga ei eksponeeri oma töid,“ teatab harrastuskunstnik. „Nagu
luuletajad kirjutavad lauasahtlisse luuletusi, nii käib mul maalimine“. Pintsli
võtab ta kätte maakodus, kus saab patareisid laadida. Seal tegevusest puudust
pole, sest suurema osa ajast pühendab peremees mesilastele. Nendega tuleb olla
tähelepanelik ja mõttega asja juures, sest hajevil olles võib mõnelt mesilinnult
sutsaka saada.
Kui aga mõni õpilane on hajevil või hoopis endast väljas, siis on õpetajal varuks
variandid: mõnele aitab, kui soovitada, et „täna on sul paras aeg koju minna“,
mõnele piisab, kui õpetaja viskab väikse nalja – igale närvis või tasakaalutule
noorele tuleb läheneda individuaalselt. Käske-keelde Brindfeldt ei jaga kodus
ega ka koolis. Tema sõnavaras ei ole „tehke“, vaid „teeme“. Ta teab, et käskimine
ei aita ega pane tegema seda, kes teha ei taha.
Meie jutuajamise lõpuks avaldab teenekas õpetaja oma elufilosoofia: „Mulle
väga meeldib Martin Lutheri ütlus „Kui ma tean, et homme on maailma lõpp,
siis ma täna istutan õunapuu“. Võib-olla peaksid inimesed oma elu elama selle
põhimõtte järgi.“
Annika Poldre
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Hariduspreemia silmapaistva tegevuse eest
õpilaste mitmekülgse ja individuaalse arengu
toetamisel
Riivo Jõgi

Foto: Arno Mikkor

ORKESTER JA DIRIGENT ÜHES ISIKUS
Riivo Jõgi on õpetaja ja professionaalne muusik, kes töötab kolmes muusikakoolis
ja ühes üldhariduskoolis. Tema panus Eesti muusikaharidusse on muljetavaldav.
Ta on eeskuju õpilastele ja inspireerib neid endaga tööd tegema.
Aasta õpetaja galal sügisel 2020 esimest korda välja antud aasta huvialaõpetaja
tiitli vastu võtnud Riivo Jõgi töötab Põlva muusikakoolis keelpilliorkestri dirigendi, klaveri- ja lauluõpetajana ning Viljandi ja Nõmme muusikakoolis
sümfooniaorkestri dirigendina. Peale selle on ta Eesti noorte puhkpilliorkestri
peadirigent ja juhendab rahvusooperi Estonia poistekoori juures meeskvintetti
ning poistesekstetti. Ta töötab ka politsei- ja piirivalveameti puhkpilliorkestri
juures ning muusikaõpetajana Põlva koolis.
Näiliselt mängleva kergusega juhatab ta proovidel sajaliikmelist noorte kollektiivi
neli tundi järjest. Ta oskab luua sellise meeleolu, et muusikud tulevad hea meelega ka järgmisesse proovi.
Igal orkestrandil ja kooriliikmel jääb mulje, et dirigent on just tema jaoks kollektiivi ette seatud, sest tal on ka kooripartiide sõnad peas (Viljandi noorte
sümfooniaorkestri juurde kuulub ka orkestri koor).
Tänapäevaste aktiivsete muusikute põlvkond on väga toimekas ja tihtipeale on
tavalisel kultuuritarbijal raske mõista, mille kõigega üks andekas inimene tegeleda jõuab. Peamiselt Põlvas elav ja tegutsev Riivo Jõgi jõuab olla Eesti nelja
orkestri juht, juhendada mitut ansamblit, kirjutada heliloomingut ja arranžeerida
teiste teoseid, olla laulupidudel dirigent, lavastada maakondlikku laulu- ja
tantsupidu.
„Mõningatel perioodidel, kui tööd kipuvad kuhjuma, on küll tunne, et kõike on
liiga palju,“ tunnistab noormees. „Kuid tegeledes millegagi, mis on südamelähedane, innustab see ka keerulisematel hetkedel end kokku võtma.“
Mõtestades tänapäevast muusikat
Põlva koolis annab ta muusikatunde üheksandatele klassidele. „Olin nõus kooli
tulema, et aidata nad olukorrast välja, sest puudus oli muusikaõpetajatest,“ räägib
ta oma pedagoogikarjäärist. „Ka suhtlen seal inimestega, kes iga päev ei ole
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muusikaga tihedalt seotud, saan näha, kuidas nad ühe või teise asja peale reageerivad. Võib-olla kohtume mitmega neist tulevikus ka kontserdisaalis.“
Kui uurida muusiku käest, mida võiks üks põhikoolilõpetanu tema meelest
muusikast teada, ütleb Jõgi, et põhiline oskus ei ole niivõrd teada Bachi või
Beethoveni kogu loomingut, vaid näha seoseid ja osata muusikalugu panna
ajastu konteksti. „Näha tuleks heliloojate eluajal toimunud muid kunstilisi ja
miks mitte ka ajaloolisi protsesse,“ selgitab ta.
Tema sõnul on õpikutes paraku siiski veel väga palju teavet, mis ei aita kaasa
seoste tekkimisele. „Mõtestama peab õppima ka tänapäevast muusikat, kas või
räppi. Rääkida ei saa ainult asjadest, mis olid enam kui sada või rohkem aastat
tagasi. Nutiajastul on tähtis õpetada, kuidas infot leida ja mis allikaid
usaldada.“
Viis vaba päeva aastas
Viimastel laulupidudel on Riivo Jõgi olnud tegev helilooja ja sümfooniaorkestrite
liigijuhina ning järgmisel noorte laulupeol on ta puhkpilliorkestrite liigijuht.
Ettevõtmiste loetelu tundub inimvõimete piire kompav. Riivo Jõgi sõnul oleneb
koormus hooajast. Näiteks oktoober ja november on üsna rahulikud kuud. Aga
detsember oma jõulukontsertidega on kõigile muusikaga tegelevatele inimestele
tavaliselt väga kiire ja sündmusterohke aeg.
Jõgi möönab, et temasugusel inimesel ei saa olla töönädal viiepäevane. Ta vaatab
kalendrisse ja ütleb, et seesuguse graafiku juures on äärmiselt olulised efektiivsus
ja distsipliin. „Aeg tuleb täpselt ära planeerida ja molutamist ei saa olla, sest
muidu jääks osa asju tegemata,“ selgitab ta. „Ma ei saa minna õhtul proovi ega
öelda, et mul loo seadet ei ole. Sümfooniaorkester on suur, inimesed tulevad
just selle pärast kohale ja mida me seal siis teeme? Ei saa minna kohale ja proovi
kuidagi mänguliselt teha.“
Repertuaari otsimine on igale kollektiivile kõige keerulisem ja aeganõudvam.
Kui näiteks sümfooniaorkestri proovis võetakse ette uus repertuaar, võib ainuüksi
kõigi nootide paljundamiseks ja kokku voltimiseks kuluda kolm-neli tundi.
Õpetajate pika suvepuhkuse ajal Jõgi juhet seinast päris välja tõmmata ei saa,
eriti just vihmastel päevadel teeb ta ikkagi tööd. „Paar aastat tagasi lugesin
kokku, mitu päeva oli aastas selliseid, kui ma ei pidanud kusagile minema ega
midagi tegema. Leidsin neid viis!“
Dirigent mõistab ka ise, et see näide pole töö- ja puhkeaja tasakaalu mõttes just
parim. „Vanaisagi noomib mind ja ütleb, et võta vähemaks! See pole aga sugugi
lihtne soovitus, sest kuidas ma saaksin öelda orkestri ees: „Kuulge, ma teie
juurde enam ei tule.““
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Riivo Jõgi nendib siiski, et tegevust on küll palju, aga iga kollektiiv on erinev
ja annab energiat ka tagasi. Orkestri ees viibimise aeg on Jõgi sõnul aga mitu
korda väiksem tööst, mida tuleb teha selleks, et orkestri ette minna. Proov kestab
tavaliselt poolteist tundi, mõnikord ka kauem.
Huvikool on sama tähtis kui üldhariduskool
Võib julgelt öelda, et Riivo Jõgi on palju rohkem kui muusik: ta on eeskuju oma
õpilastele ja inspireerib neid endaga tööd tegema. Tema tunnid on töökad ja
professionaalsed, ta organiseerib õpilastele kontserdi- ning konkursikogemusi
nii kodu- kui ka välismaal, samuti osalemisvõimalusi teiste orkestrite töös. Mitmel juhul on tema lauljad või orkestrid pälvinud auhindu konkurssidel või
pärjatud muu preemiaga.
Ta kaasab õpilasi repertuaari valimisse ja kontserttegevuse korraldusse ning
arvestab nende soovide ja võimalustega. Igas proovis saavad õpilased teada
midagi uut teose autori või loo sünni kohta. Ka eriolukorra ajal hoiab Riivo Jõgi
orkestreid ja õpilasi tegevuses ning jagab nendega regulaarselt muusikalisi materjale ja saatelõike. Alati osalevad tema kollektiivid laulupeol.
Riivo Jõgi on teinud suurt tööd orkestrimuusika ja huvihariduse tutvustamisel.
Teda hinnatakse kõrgelt nii Põlvas, Viljandis kui ka Tallinnas. Tema enda arvates
ei ole huvikool vähem tähtis kui üldhariduskool.
Ühise eesmärgi nimel
Esinemistel oskab ta noori motiveerida endast parimat andma, ikka oma mõnusa
huumorimeele, artistlikkuse ja sarmiga. Ta on suure meeskonna juht, kes tegutseb
nii protsessi atraktiivsuse kui ka lõpptulemuse kunstilise täiuslikkuse saavutamise nimel. Selleks et õpetaja aastatega igavaks ei muutuks, peab ta tähtsaks
õpetatav teema enne iga tundi üle vaadata. Nii säilib vaimustus, mis kandub ka
õpilastele.
„Ma ei mõtle hommikul, et lähen tööle. Lähen tegema seda, mis mulle tohutult
meeldib,“ leiab ta. „Kui selle eest saab veel palka ka, siis mis võiks veel parem
olla.“
Riivo Jõgi viis Viljandi noorte sümfooniaorkestri 2016. aastal Tallinna vanalinna
hansapäevadele, Daugavpilsi rahvusvahelistele noorte ja amatöörorkestrite festivalile, 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, meeleolukale kontserdile
Viljandi Centrumi kaubanduskeskusesse ning Viljandimaa suurimale aastalõpu
muusikaütitusele, muusikakooli kollektiivide Pauluse kiriku jõulukontserdile.
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Pauluse kirikus oli sama palju rahvast kui mahutab Estonia kontserdisaal ja
pärast viimast lugu tõusis publik kolme sekundiga püsti ning jätkas seistes
aplodeerimist.
„Kui õpilased teevad oma sooritusi hästi, siis see innustab ka mind,“ ütleb Jõgi.
„Vokaalansamblite jaoks mängin klaveril partiid sisse, et lauljad saaksid ise
paremini oma osa ette valmistada. Ootan, et nii orkestrandid kui ka lauljad
töötavad kodus ja tulevad proovi valmistunult. Kui mina valmistun ja nemad
valmistuvad, siis sellest saabki sündida midagi suuremat. Kui aga üks pool on
ludri, siis head tulemust ei tule.“
Dirigent Jõgi ei karda õpilastele öelda, kui ettevalmistus on olnud puudulik.
„Küsin siis neilt mõnikord, mitu minutit on nädalas. „Nädalas on 10 080 minutit.
Mitu minutit te harjutasite selleks korraks?“ Ja kui keegi vastab, et 15 või 30
minutit, siis ütlen: „Kuule, sul oli aega 10 080 minutit ja sa võtsid sellest ainult
30!“ See piltlik näide selgitab lapsele tavaliselt hästi, et tuleb panustada rohkem.
Hea tulemuse saame ainult siis, kui õpetaja ja õpilased pingutavad ühise eesmärgi
nimel.“
Töö on hobi, ja vastupidi
Riivo Jõgi lõpetas Põlvas gümnaasiumi 2006. aastal ja läks seejärel õppima
Tallinna Eesti muusika- ja teatriakadeemiasse. Seda aega peabki ta suure rassimise alguseks. „Ma elasin muusika sees iga päev 12 tundi,“ meenutab muusik.
„Ja kui sa pidevalt tegeled muusikaga nõnda suure osa päevast, siis töötadki
ennast üles. Praegu võin öelda, et töö on mu hobi ja vastupidi.“
Jõgi tunnistab, et suur osa tema loomingust on sündinud une arvelt ja seetõttu,
et ta on nii-öelda vana kooli inimene: kui on midagi lubanud, siis tuleb see
lihtsalt ära teha. Raske on teistele öelda, et ta ei jõudnud ja las keegi teine teeb.
„Pean õppima, kuidas rohkem „ei“ öelda, et end mitte töödega üle kuhjata. Olen
täheldanud, et järjest raskem on uut päeva alustada, kui unetunde on väheks
jäänud. Väga kaugele sellega ei purjeta,“ nendib ta.
Ta leiab, et taastuda on võimalik ka muusika abil. „Kui kontsert läheb väga hästi,
publik on rahul, tõuseb püsti, annab see tagasi palju positiivset energiat. Siis
mõtled veel tüki aja pärast, et küll oli ikka vahva,“ selgitab ta.
Peale selle on tal tekkinud sõpruskond, kellega saab kord nädalas Põlva Mesikäpa
hallis korvpalli mängida ja nädala jooksul kogunenud pinged välja rahmeldada.
Seal ta tõepoolest unustab muusika ära. „Ma ei ole ainult helilooja ja dirigent.
Tegelen arranžeerimisega, juhendan vokaalansambleid ja orkestreid, mistõttu
iga mu päev on natuke erinev,“ leiab Jõgi, kelle hinnangul on tema igapäevane
elurütm rutiinist väga kaugel.
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Küsimusele, kas talle sobiks elutöö jäädvustamiseks pigem tramm Tallinnas või
skulptuur Põlvas, vastab ta, et tegelikult ei tahaks ta kumbagi. „Mulle meeldib,
kui inimesest räägitakse hea sõnaga ja meenutatakse tema tegusid. Mulle meeldib
lihtsus, mulle meeldib lihtsalt elada. Aga kui keegi pakub trammi, siis võtan
vastu, ja eks võtaks vastu ka skulptuuri, kuid mul on selleni minna veel palju
aastaid.“
Heiki Raudla

Riivo Jõgi
Sündinud 2. septembril 1987 Põlvas
1994‒2006

Põlva ühisgümnaasium

1999‒2006

Põlva muusikakool

2006‒2012
		

Eesti muusika- ja teatriakadeemia koori- ja orkestridirigeerimise
erialad (prof Toomas Kapten)

Dirigent, helilooja, arranžeerija, õpetaja
Orkestrijuht Põlva, Viljandi ja Nõmme muusikakoolis
Lauljate ja vokaalansamblite juhendaja
2020. aastast politsei- ja piirivalveorkestri dirigent
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Hariduspreemia silmapaistva tegevuse eest
laste individuaalse ja sotsiaalse arengu
toetamisel ning koostöö kujundamisel
Iris Degtjov

Foto: Arno Mikkor

TEGUTSEDES LASTE JA PEREDE HEAKS
„Iris on suure südamega särasilmne spetsialist, kes loob oma avatud ja tasakaaluka loomuga pingevaba ning koostöise õhkkonna.“ Nii iseloomustavad
haridus- ja noorteameti Rajaleidja Lääne-Eesti büroo Kärdla Rajaleidja keskuse
psühholoogi-nõustajat Iris Degtjovi kolleegid, kes ta aasta tugispetsialisti tiitli
kandidaadiks seadsid.
Iris Degtjov on Hiiumaal seitse aastat pühendanud end tööle laste heaks. Kevadel
2014 kodusaarele naasmine oli asjaolude kokkulangemine: üheaegselt pealinnas
töösuhte lõpetamisega tuli tööpakkumine Hiiumaalt. „Tulime ja jäime ega ole
tagasi kippunud,“ ütleb ta elukaaslasega tehtud otsuse kohta.
Sellest ajast saadik on ta töötanud Kärdlas ühes ja samas majas, kuid viies eri
nimega asutuses. Tulnud tööle teavitamis- ja nõustamiskeskusesse, läks ta selle
reorganiseerimisel üle noorsootöö keskusesse. Töötanud omavalitsuses esimese
tasandi noortenõustaja-psühholoogina, liikus ta seejärel samas hoones ruumi
vahetades Hiiumaa Rajaleidja keskusesse, mille nimi on samuti muutunud, sisu
aga samaks jäänud. Igapäevatööna osutab Iris Degtjov õppenõustamisteenust.
Aastal 2016 sai Iris Degtjov Hiiumaa aasta noorsootöötaja tiitli, 2020 pälvis
aasta tugispetsialisti aunimetuse.
Tunnustus kui hinnang ka varasemale tööle
„See tunnustus tuli nagu välk selgest taevast,“ ütleb ta viimase kohta, arvates,
et on palju tublisid spetsialiste, kes sama tiitlit vääriksid. Üleriigilist tunnustust
peab ta hinnanguks kahel tasandil tehtud töö eest kokku, sest varasem tegevus
noorsootöö keskuses oli täis ettevõtmisi, mis palju ilmekamad kui praegune töö.
Noorsootööst nimetab ta kõigepealt koolirahu kampaaniat. Tol aastal, kui see
Hiiumaale jõudis, nuputasid nad kolleegidega terveks nädalaks õpilastele ülesandeid, mis seotud koolikiusamise ja koolirahuga. „Õpilased luuletasid, mõtlesid
välja imelisi asju ja – mis mulle väga meeldis – nad läksid oma ettepanekutega
koolirõõmu saavutamiseks direktori juurde,“ meenutab Iris Degtjov ja on rääkides vist sama elevil kui toona koolirahu aastal.
Topeltüllatuseks nimetab ta selle ettevõtmise ulatust, kuhu kaasati 5000 last
kogu Eestis. Pealegi, kui tavaliselt kirjutatakse projekt ja saadakse rahastus, siis
see nädal korraldati nulleelarvega. Psühholoogina andis tema oma panuse nõuga,
millist teadmist noored vajavad ja kuidas seda tarkust nendeni viia. Tegijaid
377

üllatas laste loovus, mis ülesannete väljamõtlemisel lausa puhkes ja mida eestvedajad ei osanud oodatagi. „Kui sa oled mingit asja mõelnud, sul on ettekujutus
ja siis saad positiivset tagasisidet, on see tohutult inspireeriv ning oled ise ka
elevil,“ räägib ta. Õnnestunud ettevõtmine tõi tegijaile noortevaldkonnas üleriigilise tunnustuse nominatsiooni.
Töö laste ja noorte heaks
Tol ajal tulid Eestisse Euroopa majanduspiirkonna ja Norra60 projektitoetused.
Nende abil kutsuti ellu projekte, tehti sotsiaalprogramme, mis hõlmasid eluks
vajalikke oskusi, nagu suhtlemine, keeruliste konfliktide lahendamine, enesekehtestamine jm, ka ennetustööd. „Tegutsesime võrgustikus ja töötasime noorte
heaks nii, nagu oskasime,“ ütleb ta.
Õpilastele tehti keskuses lahedaid asju, näiteks kutsuti ellu keldridisko, mis sai
noortele väga omaseks. „Võib-olla oli abiks psühholoogi arusaam sellest, mida
noor inimene vajab: et oleks hämar, et ruum oleks väike, et oleks küünarnukitunnet,“ mõtiskleb Iris tagantjärele ja nendib, et kuigi tema töö olemus
noortekeskuses oli teistsugune, kui on Rajaleidjas, sobituvad need hästi. „Laps on
ju seesama. Ja kui lapsel on hoitud igapäevaelu, kui tal on mõnusaid jõukohaseid
huvisid, võimalusi suhelda turvalises keskkonnas, siis on meil Rajaleidjas tööd
vähem.“
Iris Degtjovi algatusel hakati pidama Hiiumaal lastevanemate ja haridustöötajate
seminari „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?“, kuhu kaasati kõik noortega
töötavad asutused. Seminaril käsitleti olulisi teemasid, nagu noorte alkoholi- ja
narkootikumitarbimine, koolikiusamine jm.
„Ma olen hästi tänulik selle eest, et olen saanud suurepärased võimalused töötada
täiesti erineva nurga alt, aga ikka laste, noorte ja perede heaks,“ ütleb ta siira
säraga ja peab neid võimalusi väga arendavaks.
Abiks raskuste korral
Rajaleidjas saavad psühholoogilt-nõustajalt abi lapsed, nende vanemad ja haridustöötajad. „Me aitame välja selgitada, mis on laste arengu- ja õpiraskuste põhjused,
miks on tekkinud takistused, missugune õppekorraldus ja millised kasvatustingimused lapsele kõige vajalikumad oleks. Kaasame teisi osalisi, vajadusel
arstigi,“ kirjeldab ta oma igapäevatööd ja rõhutab võrgustiku tähtsust, kuhu
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kuuluvad psühholoogi kõrval sotsiaal- ja eripedagoog ning logopeed. Nõustamine
tähendab ka päris palju läbirääkimisi, et saada probleemist tervikpilt.
Vähe tal tööd ei ole, pigem vastupidi. Rajaleidjasse võib jutule tulla lapsevanem
ka siis, kui tahab nõu pidada, et mõnd olukorda ennetada. Suure osa siinsete
spetsialistide tööst hõlmab praegu koolide toetamine kaasava hariduse rakendamisel, mis ei ole nii lihtne, kui pealtnäha võiks arvata. Lastel on palju erinevaid
vajadusi ja õpetajad püüavad arvestada kõigiga. Parema lahenduse leidmisel
aitavad neid Rajaleidja asjatundjad.
„Eelkõige saan mina psühholoogina lähtuda sellest, mida laps õppimiseks ja
arenguks vajab, et tema enesetunne oleks toetatud, tähelepanu hoitud, et tema
esmased vajadused oleksid rahuldatud,“ räägib Iris Degtjov. See, mida psühholoog lapses näeb, võib õpetajalegi abiks olla.
„Õiget lahendust, valemit või võlujõudu minul ei ole,“ märgib ta. „Lapsevanemal
on õigus oma arvamusele, tema on kõige targem.“ Ent koos nõustajaga leitakse,
mis edasi aitab. Isegi kui lahendus ei tule üle öö, vaid pika aja jooksul, teeb iga
väikegi edusamm rõõmu ka nõustajale.
Eraldi osa tema tööst moodustab veebinõustamine, mida ta teeb iga päev kindlal
ajal. Kui keegi otsib Rajaleidja veebilehelt vastust küsimusele või nõuannet, siis
kohtub ta Iris Degtjoviga. „Meie tugi- ja abisüsteem, kui sellele lisada sotsiaalhoolekanne, võib osutuda lapsevanemale keeruliseks. Saanud veebi vahendusel
juhatust, võib see anda küsijale ka kindlama enesetunde,“ ütleb ta. Küsimused
on väga erinevad ja küsijaiks on peale lapsevanemate ka koolide ning lasteaedade
töötajad, kes iga päev kella kümnest kaheni otseliinil nõu saavad.
Ennast lootusetuks optimistiks nimetades räägib ta, et ütleb alati välja, kui
märkab midagi, mis last toetab ja edasi aitab. „Vahel juhtub, et oleme nagu
silmaklappidega, otsime ja märkame ainult seda, mis on pahasti,“ arutleb ta.
„Mõnikord unistan sellest, et oskaksime koolis rohkem toetada laste tugevaid
külgi.“ Klassiruumis kulub palju energiat nõrkade külgede toetamisele ja mõnes
asjas võib mõni teine laps jääda toeta. Või jääb lapsevanemal märkamata, mis
lapse juures on paremaks muutunud. Siis avaneb nõustajal võimalus sellele
tähelepanu juhtida.
Nõustaja ise hätta ei jää
Psühholoog võib ka ise mõnikord abi vajada. „Õnneks on Rajaleidjas supervõrgustik,“ ütleb Degtjov ja nimetab seda luksuseks. See tähendab, et saab
pidada nõu oma meeskonna juhi või peaspetsialistiga, osaleda üle-eestilise psühholoogide võrgustiku aruteludes või Lääne-Eesti piirkonna psühholoogide
kovisioonis. „Meie võrgustikus on mõeldud sellele, et ise hätta ei jääks. Alati
on, kelle poole pöörduda,“ sedastab ta.
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Iris Degtjov ütleb, et on õppinud „ei“ ütlema. Kuigi mõnikord ei tule see hästi
välja. On lugusid ja olukordi, kui töömõtted ja küsimused tulevad koju kaasa
ning tööle jätta neid ei õnnestu. „Tuleb hoida piiri, üldiselt nädalavahetustel mina
ei tööta. Olen piirid loonud oma vaimse tervise hoidmiseks.“ Siiski, see käib justkui
lainetena: mingil ajal on ta valmis kaasa mõtlema igapäevatööst väljapoole, aga
teine kord teatab väga konkreetselt, et tema tegevus piirdub ainult põhitööga.
Iris nimetab end osavaks molutajaks, viidates Fred Jüssi sõnakasutusele. Ja siis
kõhkleb kohe, kas ta ikka on molutaja või on pigem vaikselt omaette toimetaja,
kes naudib muusikat ja kuulab seda teadlikult. Paneb muusika vaikselt mängima
ja tegutseb mõnusalt oma rütmis – see lõõgastab ja annab hea enesetunde. Tema
muusikaeelistused vahetuvad ja olenevad näiteks ka aastaaegadest. Aeg-ajalt
istub ta ise klaveri taha ja laulab enda lõbuks. Samuti armastab ta looduses olla,
meelsasti metsas ja mere ääres käia.
Saarele kolides oli kahel noorel inimesel ettekujutus, et elutempo on seal rahulik.
Tegelikult said mõlemad, Iris ja tema elukaaslane aru, et tempo muutus hoopis
kiiremaks, kui oli olnud Tallinnas. Ehk oleneb elutempo ka elukutsest, oletab
ta. Väikses kohas ei saa töö piirduda täpselt oma valdkonnaga, ei saa väga täpselt
spetsialiseeruda, sest inimesi on vähe. „Mida mitmekesisem on sinu amet, kus
teed ühte-teist-kolmandat, sellevõrra tõusebki tempo. Noorele spetsialistile annab
see mitmekülgse kogemuse ja lisab eneseteadlikkust,“ märgib ta, kuid see teadvustab ka piiride vajalikkust, et mitte läbi põleda.
Magistritöö armastusest
Iris Vahtra (neiupõlvenimi) magistritöö käsitles armastuse stiilide tüpoloogiate
vastavust ja seoseid seotuse tüüpidega. Selle juhendaja oli Aleksander Pulver
ja kaitsmine toimus Tallinna ülikoolis 2013. aastal. „Mina kui armastuse uurija
ja armastuse teoreetik,“ muigab ta uurimuse kohta, mis sai alguse bakalaureusetööst. „Selle intrigeeriva pealkirja taga oli korra loomise vajadus ja sügavam
seos, kuidas täiskasvanute romantilisi lähedussuhteid kõrvutada kiindumusega,
mis tekib ema ja lapse vahel ja mis ongi seotus,“ selgitab autor. Selle töö tulemusena õnnestus kirjutajal ühendada kaks teooriat, mis oligi eesmärk. Nüüd
võiks uurimisteemaks olla hoopis midagi muud, aga toona ei olnud koolipsühholoogia noore tudengi huviväljas.
Praegune töö nõuab pühendumist ja lähtudes oma põhimõttest, et mida ette
võtta, seda teha hästi, ei ole tal lähiajal kavas doktorantuuris jätkata. Oma erialal
praktiseerimist peab Iris Degtjov väga oluliseks, sest see õpetab palju. „Kõige
tähtsam on laps, keda selles süsteemis, mis meil on, saaks kõige paremini toetada. See on vahel suurem väljakutse kui teooriate loomine,“ arvab ta.
„Ma olen nii palju realist, et usun: töö mul otsa ei saa. Kui saaks, siis ma oleks
väga rõõmus, leiaks midagi muud teha,“ ütleb ta naeratades ja lisab tõsinedes:
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„Kiusamine on väga suur probleem, millega tihtipeale käivad kaasas meeleoluhäired ja depressioon. Kui suudame seda ennetada, häid suhteid hoida ja noorte
suhtlemisoskust arendada, siis usun, et saaksime kurba statistikat kunagi muuta,“
arvab ta. Tema suurim unistuski on seotud sooviga, et kiusamisvaba kooli
programm ka Hiiumaale jõuaks.
Annika Poldre
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Hariduspreemia silmapaistva tegevuse eest
üliõpilaste arengu ja heaolu toetamisel ning
õppemeetodite mitmekesistamisel
Maria Murumaa-Mengel

Foto: Joonas Sisask

AKADEEMILISES VÄÄRIKUSES VÕIB OLLA KA SÄRA JA SÄRTSU
Maria Murumaa-Mengel on õppejõud, kellega Tartu ülikooli ajakirjanduse ja
kommunikatsiooni eriala rebased esimesena kokku puutuvad. Ta on vahetu,
julgustav, inspireeriv, pühenduv. „Nagu ülikooli-emps oma sooja, südamliku ja
laia naeratusega,“ kirjeldavad tudengid, kes esitasid Maria Murumaa-Mengeli
aasta õppejõu kandidaadiks. Seitsme lehekülje pikkune taotlus tõigi armastatud
õppejõule laureaaditiitli.
Maria Murumaa-Mengelit on korduvalt ka Tartu ülikoolis oma instituudis parima
õppejõuna esile tõstetud. Riiklik tunnustus tuli talle siiski suure üllatusena.
Vastupidiselt tudengitele, kelle hinnangul oli Murumaa-Mengel ainuke päriselt
eriolukorraga kohanenud õppejõud, peab ta ise eelmise aasta kevadsemestrit
metsa läinuks.
„Kõik tuli kõigi jaoks nii ootamatult, polnud mingeid perfektseid süsteeme,“
lausub Murumaa-Mengel ja pakub, et võib-olla hindasid üliõpilased tema inimlikkust ja püüdu säilitada emotsionaalsel tasandil toetav hoiak ajal, kui maailm
ümberringi põles.
Erasmuse61 tudengitele, kes küsisid asendusülesannet, sest ei saanud tulla veebiloengusse, püüdes samal ajal saada kodumaale tagasi, ütleski Murumaa-Mengel
resoluutselt, et ärgu muretsegu pisiasjade pärast ajal, kui pandeemia lõhub maailma struktuuri.
„Vestlus välistudengitega tegi mulle kuidagi eriti valusalt selgeks minu ankrufunktsiooni: pean suutma pakkuda turvatunnet ärevas olukorras,“ sõnab
Murumaa-Mengel.
Kuigi laureaaditiitel rõõmustas südant, tunneb Maria Murumaa-Mengel igasuguse auhindamise korral väikest sisemist tõrget, sest arvab, et auhinnad
põlistavad teatud käitumisviise ja tekitavad arusaama, et hästi õpetada on võimalik vaid piiratud moel.
Eeskujud kogu eluks
Murumaa-Mengeli lemmikõpetajad-eeskujud on olnud väga erinevad ja ta
annaks neile kõigile auhinnakarikad.
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„Mul on olnud eriline võimalus olla ühel hetkel suurepäraste inimeste õpilane
ja järgmisel hetkel juba kolleeg,“ ütleb Murumaa-Mengel. Kohe pärast ülikooli
läks ta õpetajaks Pärnu Hansagümnaasiumi, mille vilistlane ta on. Õpetajateele
meelitas kommunikatsioonijuhi või ajakirjanikuametist unistanud neiu direktor
Silja Kikerpill, inimnäoline suure organisatsiooni juht. Kikerpill oli üks esimestest direktoritest, kes hakkas õpilastele hommikuti trepil isiklikult ja naeratades
tere ütlema. Küsis ka seda, kus on vahetusjalatsid, või soovitas särgi püksi panna.
Üks esimestest õpetajatest, Iriina Nõmm, erakordselt soe ja huumorimeelega
inimene, näitas oma jütsidele, et kool on äge koht, kus saab peale õppimise ka
nalja. „Mul on väga hea meel, et minu lapsel on sarnane õpetaja,“ rõõmustab
Murumaa-Mengel. „Näen ainult puhast koolirõõmu, mis paneb mind uskuma,
et Eestis on rohkelt häid pedagooge.“
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tiiu Sarv oli nõudlik, aga väikeste vimkadega,
pisike, käre naine. Teismelised kompasid piire, aga õpetaja pani nad kahe lausega
paika. „Imetlesin, kuidas ta suutis ranguse ja sõbralikkuse piiril kõndida. Minu
jaoks on ta tohutu autoriteet siiani, loodan ka oma õpetamispraktikas kunagi
selleni jõuda.“
Emakeeleõpetaja tegi Murumaa-Mengelile selgeks, et ta tegelikult väga armastab
sõnu ja keelt, kuigi polnud ise seda teadvustanud. Murumaade peres olid raamatud au sees, vanaema oli raamatukoguhoidja, ema suur raamatusõber, aga
noor neiu ei osanud aimata, et siit võib alata karjääritee.
Ühiskonnaõpetuse õpetaja ja huvijuht Lea Lips juhatas teismelised osaluskultuuri
ning sekkumisvõimaluste juurde ja näitas, mida noored saavad ise ära teha oma
elu muutmiseks.
Saksofoniõpetaja Endel Priilinn, tõeline muusikafanaatik, oskas seitsmeaastase
lapsega rääkida nagu täiskasvanuga ja panna uskuma, et mõned asjad tähendavad
suurtele inimestele väga palju ja need võivad olla erinevad asjad, nagu näiteks
puhkpillimäng.
Ülikooliajast nimetab Murumaa-Mengel esimestena legendaarseid professoreid
Marju Lauristini ja Peeter Vihalemma, kelle loengutes olid hämmastunud, kuidas
saab keegi olla nii tark, et võtab vaid märksõna ja kohe räägib teemast süvitsi.
„Mul oli suur õnn olla veel loengutes, kus on vana ülikooli hõng, naljaga pooleks
öeldes: sellised, kus jüngrid käivad ja kuulavad professoreid, kes kolm tundi
kõnnivad oma mõtteradadel ning jagavad seda kuulajaskonnaga,“ õhkab
Murumaa-Mengel.
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Uuema aja õppejõududest on akadeemilises süsteemis arengu aluskivi Andra
Siibak, kes on olnud juhendajaks bakalaureuseajast doktorantuurini. „Nüüd
oleme väga head kolleegid, loodetavasti teeme varsti jälle uusi uurimisprojekte
koos,“ ütleb Murumaa-Mengel ja lisab, et võikski oma õpetajaid-eeskujusid
nimetama jääda, sest neid on hästi palju.
Kuidas iseloomustab aasta õppejõud ennast?
„Olen hästi ekstravertne, käed käivad ja miimika möllab. Kui tahan, olen väga
meelelahutuslik,“ täheldab Murumaa-Mengel. Meie Zoomi-vestlus annab öeldule
vaid kinnitust. Ehkki õppejõul on seljataga päev otsa veebikohtumisi, jätkub
emotsioonide-vaimukuste tulevärki, sära ja särtsu õhtutunnilgi.
„Tunnen ennast mugavalt sellises suhtlemisviisis ja repertuaaris,“ jätkab MurumaaMengel. Barjäärivaba ja õpilastega vahetut suhtlust „harrastab“ ta oma
pedagoogilise teekonna algusest, kui hakkas 21-aastasena Pärnu Hansagümnaasiumis õpetama meediaaineid endast vaevu aasta noorematele.
„Kui oleksin marssinud klassi ette ja hakanud teesklema klassikalist autoriteedipõhist pedagoogi, oleksin haledalt läbi kukkunud,“ muigab Murumaa-Mengel.
„Kardan, et ma ei olekski siis õpetajaks väga kauaks jäänud. Sest kui teed midagi,
mis ei ole sinu moodi, vaid vastab mingisugusele vormile, on raskem leida päris
oma teed ja keelt. See on jäänud mind heas mõttes kummitama terveks teekonnaks. Olen sellega edasi läinud. Võib-olla oleks aeg repertuaari vahepeal muuta?
Aga mulle tundub, et inimeste suhtluses on barjääre arvutul ja arutul hulgal. Ei
maksa iga hinna eest ega põhjuseta neid juurde luua. Isegi siis, kui eeldaks, et
traditsioon sunnib käituma akadeemiliselt väärikalt. See väärikus võib olla ka
hoopis teistsugune.“
Kui Maria Murumaa-Mengel oli kaheksa aastat pidanud õpetajaametit ja kirjutas
ka doktoritööd, küsiti ühel päeval, kas ta sooviks tulla ülikoolis õpetamist proovima. Elu- ja ametikoha vahetust soodustasid mitu asjaolu: koolireformi käigus
oli gümnaasiumist saanud põhikool, kuid tol hetkel ei tahtnud noor õpetaja veel
põhikoolis õpetada, sest tundis, et tal pole selleks tööriistade pagasit ega
vaimujõudu.
„Nüüd juba õpetan põhikoolis paari kursust,“ poetab Murumaa-Mengel
vahemärkusena.
„Sukeldusin üsna julgelt ülikooli õppetöösse, kuid mitte üksi vette hüpates, vaid
õpetades kõigepealt koos teistega tiimipõhiselt,“ räägib Murumaa-Mengel. Loengute vaheajal lidus koju titat toitma ja taas jooksuga tagasi. „Õppisin ahvikiirusel
uusi asju, mida tunnen, et oleks pidanud tegelikult juba varem teadma, nagu
näiteks teadustöö aluste kõikvõimalikke nüansse.“
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Maria Murumaa-Mengeli uurimisteema on digipädevused ja -kultuur ning ta
on sotsiaalmeedia lektor. Põnev valdkond, mis puudutab vist küll iga inimest
igas vanuses.
Üliõpilaste hinnangul on Murumaa-Mengeli õppemeetodid tõhusad just tema
isiksuse ja sära tõttu: ta suudab rääkida ka kõige igavama teema äärmiselt huvitavaks, lisades personaalseid näiteid või otsides lisamaterjale. „Ta kaasab
tudengeid keskmisest rohkem diskussiooni. On noortepärane ja nüüdisaegne,
kuid jääb siiski väga professionaalseks ja hindab üliõpilasi ausalt. Kaasab loengutesse väliseksperte, kes õpetavad teemasid oma kogemuste ja vaatenurkade
kaudu, mis avardab meie maailmapilti. Seda näeb ülikoolis üldiselt väga harva,“
kirjutasid tudengid oma taotluses.
Mida peaks õpilased teadma sotsiaalmeediast?
„Kõigepealt ma tahaks õpetajatele midagi öelda,“ lausub Murumaa-Mengel.
„Arvan, et me saame enam toetada noorte koodi- ja repertuaarivahetuse oskuseid. Ei tohiks hukka mõista, et noored räägivad Youtube’i videotes estenglishit,
lõõbivad ja kirjutavad kirjavahemärkideta, kasutavad tekstides tohutuid kodeeringuid ja piltkeelt. Pigem peaksime õpetama tegema teadlikult vahet, kus miski
sobib ja millised on normid.“
Murumaa-Mengel möönab, et juba praegu kuuleb ta õpetajaid koolitades, kui
ägedaid asju tehakse tundides, näiteks analüüsitakse sotsiaalmeediatekste, poliitikute sõnavõtte.
„Järjest vajalikum on teada, kuidas eri kanalite sihtrühmadega pead rääkima,“
lausub Murumaa-Mengel. See on lai eluoskus, mis hõlmab erinevaid pädevusi.
Aga seda saaks veel paremini mõtestada, kasutades värskeid näiteid. Noore
jaoks on kolm aastat vana näide juba barjääriks!
Õpetajail võiks olla kasutada n-ö noorte varalaegas, kus ta saaks kätte oma
tunniks sobivad näited.
Õpetajad võiks toonitada noortele ka, et toimib jälgimiskapitalism. Meie andmed
on kaup ja meie tähelepanu pealt teenitakse suuri summasid.
„Aga peaksime mõtlema ka kommunikatsioonikultuuri tagasipööramisele normaalsele teele,“ paneb Murumaa-Mengel südamele. „Noored kirjeldavad, et kui
nad näevad, mida vanemad ja vanavanemad sotsiaalmeedias teevad, muudab
see neid kurvaks ja paneb mõtlema, et nad ei taha oma nokka lahti teha, sest
muidu saavad verbaalselt maksahaagi. Tahaks raputada vanemaid generatsioone:
võtke ennast kokku ja näidake eeskuju. Muidu me kaotamegi palju rohkem kui
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„vaid“ generatsiooni noori. Me kaotame ka kogu kommunikatsioonikultuuri. Ei
pea kõike halba välja ütlema, et õhu saaks klaariks.“
Kolm aastat oli Maria Murumaa-Mengel ka programmijuhi ametis. Programmijuht kogub tagasisidet ja vaatab, mis õppekavas toimib ja mis ei toimi, kus
on niisama pinnavirvendused ja kus suurem strukturaalne probleem. Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava kohta oli juba varem räägitud kahe poole
tasakaaluvajadusest.
„Programmijuhina sain linnulennul vaate õppekavast ja sellest, kuidas niidid
jooksevad,“ ütleb Murumaa-Mengel. „Tunnen, et saan oma ainetest, tudengite
ja tööandja vajadustest nüüd palju paremini aru. Programmijuhi amet võiks käia
külakorda, et kes vähegi on huvitatud oma eriala arengust, võiks seda kanda.
Programmijuht võib ja saab olla visionäär, aga enamasti on ta tööriist, kes peab
suutma midagi paremaks muuta. Õppekava arendus on hästi suur töö, osa meie
kavandatud muudatustest alles hakkavad rakenduma. Kuid me endiselt tegeleme
sellega.“
Õppejõu kasu
Kaido Kikkas, 2019. aasta õppejõuks valitud Tallinna tehnikaülikooli dotsent,
tõstatas eelmisel aastal antud intervjuus tõsise probleemi: õppetöö ülikoolis on
teenimatult jäänud teadustöö ja raha otsimise varju. Maria Murumaa-Mengel
nõustub kolleegiga.
„Akadeemiline sektor on kroonilises rahahädas. Võib-olla isegi mitte rahapuuduses, vaid pigem on ebakõlad ja teatud toimimispõhimõtted muutnud süsteemi
projektipõhiseks,“ arvab Murumaa-Mengel. „Pead tooma kasu ja seda mõõdetakse erinevate näitajate alusel. Õpetamise juures on see lühiajaliselt väga
keeruline.“
Õpetajatelt ja õppejõududelt eeldatakse, et nad teevad palju asju missioonitundest.
Seda eeldab laiem avalikkus: riik, poliitikakujundajad, tudengid, praktikud,
kolleegid. Murumaa-Mengelile meeldib tudengitega teha tagurpidi peegli maailma mõttekonstruktsioone ja ta palub ette kujutada, et räägiksime samamoodi
näiteks juristidest. Et küll nemad ikka ajavad tähtsat asja, seisavad õigluse eest,
kuigi palk on kehv, aga nad teevad seda missioonitundest ja nende najal püsib
Eesti riik.
„Kui tõsta see jutt teistesse sektoritesse, on ju naeruväärne. Aga õpetajatestõppejõududest rääkides peetakse õilsaks,“ on Murumaa-Mengel nördinud.
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„Akadeemilises maailmas on raha sissetoomine väga oluline ja need, kes toovad,
on sageli end nagu vabastanud õppetööst ja saavad teha teadust. Justkui õppetöö
oleks hästi tüütu,“ märgib Murumaa-Mengel. „Olgem ausad, ega õpetamine ole
lihtne töö. Aga sageli ei ole doktorantuuri astuja mõelnud saada õpetajaks, vaid
oma teadusharu uueks eestvedajaks.“ Seetõttu ei ole õpetamisoskuste arendamine
veel õppejõudude hariduse kohustuslik osa. Kuigi Tartu ülikoolis juba tegeldakse
Mari Karmi ja teiste õppekvaliteedi arendajate eestvedamisel selle küsimusega
ja olukord on kõvasti parem kui seitse-kaheksa aastat tagasi. Murumaa-Mengel
ütleb, et kui tal poleks gümnaasiumis õpetamise kogemust, oleks ta algul üsna
hädas olnud.
Auhinnad annavad põhjust vaadata tagasi, aga ka edasi. Kas olete elus kaugemate
eesmärkide seadja? Kuidas näete tulevikku viie või kümne aasta pärast?
„Kunagi olin eesmärkide seadja, aga enam mitte,“ lausub Maria MurumaaMengel. „Tänane sotsiaalne elu, tulevikuoskused ja pädevused nõuavad midagi
muud. Ka iseenda sees võib toimuda nii palju tormilisi muutusi ja ennustamine
on mõttetu. Kuid olen üsna kindel, et haridusvaldkonnast ma välja ei saa. Ma
päriselt armastan õpetamist ja tudengeid ning seda on väga raske peita. Isegi
kui üritan olla vaoshoitud ja viisakas, siis ikka taban ennast totralt naeratamas,
nähes, et käib grupitöö ja inimesed mõtlevad. Need emotsioonid on minu sees,
ma ei saa neid peita.“
Sirje Pärismaa

Maria Murumaa-Mengel
Sündinud 19. jaanuaril 1985 Paides
Elulookirjeldus Eesti teaduse infosüsteemis ETIS https://www.etis.ee/CV/
Maria_Murumaa-Mengel/est
1991–2003

Pärnu Hansagümnaasium

2003–2006

Tartu ülikool, ajakirjandus ja suhtekorraldus, bakalaureus (BA)

2006–2011

Tartu ülikool, kommunikatsioonijuhtimine, magistrikraad (MA)

2011–2017

Tartu ülikool, meedia ja kommunikatsioon, doktorikraad (PhD)

2012–2014
Pärnu Koidula gümnaasiumi meedia ja kommunikatsiooni
		õpetaja (vanempedagoog)
2006–2014
Pärnu Hansagümnaasiumi meediaainete õpetaja
		(vanempedagoog)
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2006–2013
Päikeseraadio / Raadio Pärnu muusika- ja uudistesaadete
		toimetaja-saatejuht
2013–2014
Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna ajakirjanduse,
		
kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituudi meediauuringute
		õppetooli nooremteadur
2014–2015
		

Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna ühiskonnateaduste
instituudi meediauuringute õppetooli nooremteadur

2015–…
		

Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna ühiskonnateaduste
instituudi sotsiaalmeedia lektor

2017–2020
Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna ühiskonnateaduste
		
instituudi programmijuht (ajakirjanduse ja kommunikatsiooni
		bakalaureuseõppekava)
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Hariduspreemia silmapaistva tegevuse eest
õppeasutuse arendamisel ja õppuritele
mitmekülgse arengukeskkonna loomisel
Haana Zuba-Reinsalu

Foto: Arno Mikkor

NÄO JA SÜDAMEGA METSA POOLE
Erinevalt vanarahvast peavad metsamehed omadega täitsa metsa poole olemist
pigem uhkuseasjaks. „Metsa poole olles oskad märgata kasvu ja muutusi. Ja kui
sa ei näe muutusi metsas, ei suuda sa märgata muutusi ka oma igapäevases
elukorralduses,“ arvab kakskümmend aastat Luua metsanduskooli juhtinud
Haana Zuba-Reinsalu.
Metsa ja metsandusega on Haana Zuba-Reinsalu olnud seotud sünnist saati:
tema isa Udo Veibri oli maaülikoolis metsandusõppejõud ja ema Koidu töötas
sealsamas õppeosakonnas. Ega tütrel olnudki teist valikut kui metsandust õppida.
Peretraditsiooni jätkab vanem poeg Gert Zuba, kes ütles emale, et kui teine
põlvkond võib veel valida, kuhu poole läheb, siis kolmandal on lausa kohustus
sama reaga jätkata. Ka noorem poeg Georg Reinsalu suudab metsas oma peaga
mõelda ja tegutseda ning Haana abikaasa Tõnu Reinsalu on metsamees ja Luua
metsanduskoolis õpetaja.
„Meie peres seovad meid samuti ühised väärtused ja hoiakud, mis on metsast
ja loodusest kantud,“ arutleb Haana Zuba-Reinsalu. „Looduse eluring on justkui
omamoodi süsteem, kui mingi komponendi või etapi vahale jätad, võib kogu
rida viltu minna. Sama lugu on põlvkondade järjepidevusega, isegi
juhtimisega.“
„Haanat austatakse ja armastatakse. Ta on meie oma ja me oleme uhked selle
üle,“ lausub Luua metsanduskooli praktikaosakonna juhataja-metsaülem Peep
Arold. „Võimet märgata kõike enda ümber pole antud paljudele: kuulata ära
kaaslaste rõõmusõnumid ja mured, inimlikult mõista, kaasa elada teiste saavutustele nii töös kui ka eraelus ning innustada edasi minema kõrgemate sihtide
poole. Haanat iseloomustab lai haare ja suurelt unistamine ning unistuste sihikindel elluviimine. Nõudlikkus igas detailis.“
Koolituskeskuse juht Kairit Reiman ütleb, et Luua kooli tööle asudes sattus ta
keskkonda, kus iga päev tunneb toetust ja hoolivust. „Haana on juht suure tähega.
Ta töötab süsteemselt ja kiirustamata. Tema sõnumid kooliperele on selged ja
läbimõeldud. Haanat iseloomustab uuendusmeelsus, saavutusvajadus ja hoolimine. Ta mõistab väga selgelt, et õpetajad on õppija jaoks ja peab oluliseks iga
õpilase individuaalset õpiteed.“
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Droonivaade
Kuidas luua organisatsiooni, kus kõik tunneksid, et nad on väärtustatud ja vajalikud? Teadlase- ja õppejõutööd teinud Haana Zuba-Reinsalu peab juhtimisel
oluliseks analüütilisust ja teadmispõhisust, ta ei otsusta emotsioonide ajel ja
püüab enda jaoks hoida kauget vaadet. Eesmärgid peavad olema selged, jalapealt
neid ei muuda. Koolis kehtivad kokkulepped ja ühiselt võetud suundi koos ka
järgitakse. Kuid eeskätt peab Zuba-Reinsalu tähtsaks ikka inimesi.
„Kui inimestega on kõik hästi ja tagasiside põhjal saan aru, et täna on jälle see
päev, kus teeme koos suuri asju, siis on kõik korda läinud. Ma vaatan ja mõtlen
kõigi peale, loomulikult ka meie vahvate õpilaste peale. Kutsun seda droonilt
vaatamiseks: mentaalselt eemal võid märgata seda, mida kohapeal ei näe,“ räägib
Zuba-Reinsalu.
Droonilt vaadates hakkavad juhile silma ka töötajate „väiksed kiiksud“, mida
ta oskab kogu meeskonna heaoluks rakendada, märgib kooli finantsjuht Ilona
Susi ja lisab: „Haanal on hea vaist kokku liita inimesed, kes meeskonda sobivad
ning panna neid ühiselt lahendusi otsima. Seejuures on väga oluline, et ta väärtustab töötajate ettepanekuid ja aitab meeskonda igakülgselt muudatuste ning
uuenduste elluviimisel. Haana väärtustab inimesi, ihkab arengut ja armastab
metsa: just seepärast ongi ta õige juht järgmiste metsapõlvkondade kujundajate
kasvulaval.“
Luua õpilased ei ole enam vaid põhikoolist tulnud noored nagu varasemal ajal,
neid on nüüd ainult viiendik. Rohkem on täiskasvanud, teadlikke õppijaid. Seetõttu ongi kogu aeg selline armas ärevus sees, kas ikka suudetakse kooliperega
pakkuda seda, milleks õppijad on Luuale tulnud.
Luua metsanduskool on ainus kutsehariduskool Eestis, kus pakutakse praktilist
metsandus- ja loodusharidust. Kool on 73 aasta jooksul kandnud erinevaid nimesid ja kogetud on erinevat suhtumist kutseharidusse. Praegu väärtustatakse uusi
oskusi ja mõistetakse nende tähtsust muutuva ajaga kaasas käimise eeldusena.
„Mul on hea meel, et kutsekoolid on teinud kõva arenguhüppe,“ lausub Haana
Zuba-Reinsalu. Hariduspoliitikas kavandatakse arutelusid keskhariduse olemuse
ja tuleviku üle, samuti selle üle, milline võiks olla akadeemilise ja kutsehariduse
ühisosa. See on väga vajalik ettevõtmine ja võiks luua tulevikus noortele suurema
valikuvabaduse andmise ning oma õpingute kujundamisel kaasarääkimise eeldused. Põhikooli lõpetajatest kolmveerand läheb siiski üldharidusse ega tule
kutseharidusse, sest arvavad, et see on kindlam valik või pole nad veel valmis
erialavalikuid tegema.
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Kutsehariduse rambivalgusse tõstmise on oma südameasjaks võtnud ka Eesti
kutseõppe edendamise ühing, mille juhatusse Zuba-Reinsalu kuulub. Ühingu
liikmed panustavad kutsehariduse arendamisse erineva tegevuse kaudu, tehes
ka ettepanekuid poliitikutele, koolipidajatele ja ettevõtjatele. Hea meel on selle
üle, kui tulemusi näeb.
„Arutleme väga erinevate kategooriate üle kooliarendusest kuni globaalsemate
küsimusteni, nagu kutsehariduse üldine seis ja selle tutvustamise moodused
teistele haridusliikidele,“ lausub Zuba-Reinsalu. „Kutseharidusel on otsene seos
üld- ja kõrgharidusega, kuid dialoog on ikka veel lapsekingades, aga on juba
esimesi märke, mille üle rõõmu tunda.“
Kutsekoolidesse jõuavad juba kõrgharidusega ja isegi teaduskraadiga inimesed,
kui neil tekib akadeemiliste õpingute järel tahtmine midagi päriselt osata.
„Meil on õppimas lauljaid, advokaate, pankureid, koduperenaisi ja loomulikult
erametsaomanikke, firmajuhte – seega läbilõige ühiskonnast kogu elukaare
ulatuses vanuses kuusteist kuni kuuskümmend viis,“ iseloomustab direktor
kooliperet.
Pigem meestemaailm
Kuigi Haana Zuba-Reinsalu õppis maaülikoolis metsandusinseneriks, ei olnud
tal soovi ega ka võimalust metskonda tööle asuda.
„Praktilistel metsatöödel on naisi siiski minimaalselt ja mingi ajani isegi keelas
seadus naistel mootorsaagi käes hoida,“ muigab Zuba-Reinsalu. Kuid naistele
jagub metsanduses töölõike mujal: planeerimistes, logistikas, metsatööde korralduses, juhtimises ja hariduses.
Luua kool teeb tihedat koostööd metsandussektoriga, partnereid on üle kolmesaja
ja nad on agaralt kaasa rääkimas õppekavade arendamisel ning elluviimisel kahe
suurema organisatsiooni, Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu ja riigimetsa majandamise keskuse kaudu.
„Lahkame õppekavasid, teeme muudatusi, töötame koos kutsestandardi töögruppides. Erialaliit on meile üle andnud kogu Eesti metsasektori kutseeksami
protsessi, oleme nende peamine partner ka tööjõu sertifitseerimisel,“ räägib
Haana Zuba-Reinsalu. Ta tunneb uhkust, et kool on usalduse pälvinud.
„Meie koostöö on sujunud väga hästi ja Haanal on selle juures suur roll,“ märgib
Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja. „Hindame kõrgelt
ja imetleme Haana võimet kuulata ära eri osaliste arvamused ning kaasata
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õppetöösse praktikutena ettevõtete esindajaid. Tänu Haanale on Luua metsanduskoolist kujunenud aastate jooksul sektori inimestele kogunemiskoht, kus peetakse
sisukaid arutelusid ja tehakse plaane edaspidiseks.“
Haana Zuba-Reinsalu kuulub metsasektori katusorganisatsiooni Eesti metsaseltsi
juhatusse. Seltsis on esindatud metsatööstus, erametsandus, metsandushariduse
asutused.
„Kõik teevad ühise eesmärgi nimel tööd, et Eesti metsasektoril läheks hästi,“
sõnab Zuba-Reinsalu. „Selles ringkonnas tajud tugevat õlg õla tunnet ja mõistad
jagatud vastutust tuleviku ees. Alati on võimalik koos arutada ja lahendusteni
jõuda, selline koostöö innustab.
Luua metsanduskooli turundusjuht Kairit Prits võrdlebki Haana Zuba-Reinsalut
mastimänniga, kellelt leiab tuge nii äsja istutatud männitaim kui ka aastaid
temaga koos torme trotsinud metsapuu. „Mehises metsandussektoris ning kutseharidusjuhtide maskuliinses seltskonnas ongi Haana silma ja meelde jäänud
naiselikkusega, kuid alati argumenteeritud ja erudeeritud käitumismaneeriga
ning ta viib oma ideed ja lubadused ka ellu,“ ütleb Prits.
Kired lõõmavad
Metsast on viimasel ajal saanud ka kirglike vaidluste objekt. Kuivõrd koolijuht
neid jälgib ja kas on olnud tahtmist sekkuda?
„Meie kool on haridusasutusena olnud Eesti metsanduse arengukava koostamisse
kaasatud nii varem, kui ka nüüd viimast tehes,“ räägib Haana Zuba-Reinsalu.
„Poliitikas me sõna ei võta. Meie peamine ülesanne on tuua parim tarkus metsast
välja ja seda asjast huvitatutega jagada. Kas raiutakse rohkem või vähem, on
alati poliitiline otsus.“
Kui otsustamisel toetutaks teaduspõhisele lähenemisele ja saja aasta vanusele
Eesti metsateaduse koolkonnale, siis oleks Zuba-Reinsalu süda rahul. Ta tuletab
meelde, et metsa on raiutud aastasadu ja metsade majandamine on eestlaste
põlise eluviisi osa. Emotsioonid ja tõlgendused teevad teda murelikuks, kuid
kommentaariumides metsakooli juht sõna ei võta. Pigem kutsub kaasa rääkida
tahtjaid oma teadmisi täiendama.
„Oleme õppijatele ikka toonitanud, et teadmised ja oskused annavad vabaduse
ning maailmapilt konteksti nende kasutamiseks,“ sõnab Zuba-Reinsalu. „Usaldagem Eesti metsamehi samamoodi nagu arste ja advokaate. Isegi pankureid
usaldame praegu rohkem!“
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Metsanduses tegevaid inimesi pole vähe, kokku umbes 50 000 inimest, lisaks
veel üle 100 000 erametsaomanikku. Zuba-Reinsalu ütleb, et õppinud ja südamega tööd tegevad metsamehed on missioonitundega, kuid vahest pole osanud
erinevatele ühiskonnagruppidele piisavalt selgitada või teadvustada oma töö
eesmärke ning tulemusi. Metsamehed lõikavad eelmiste generatsioonide töö
vilju, et järgmisel põlvkonnal oleks, millest elada.
„See on põlvkondadeülene töö, mida surelik ei suudagi hoomata,“ täheldab
Zuba-Reinsalu. „Selleks ongi metsandusteadmisi vaja. Minu jaoks on väärtused
ja hoiakud selgelt paigas ning annavad mõõtme ka igapäevasele koolijuhitööle:
panustada tuleviku heaks.“
Metsanduskooli juht elab ka ise keset metsi ja käib iga päev seal kahe Siberi
husky’ga jalutamas. Haana Zuba-Reinsalu arvates tulid koerad tema ellu, et teda
rohkem tagasi metsa tuua. Seda enam, et kelgukoertega ei jalutata, vaid sõna
otseses mõttes tuisatakse kümmekond kilomeetrit korraga. See annab võimaluse
mõtted sirgeks mõelda ja ennast uue energiaga laadida.
Mentorina toeks
Mitu aastat on Haana Zuba-Reinsalu olnud haridusmentorina toeks alustavatele
koolijuhtidele. Mentoriks õppima julgustas isiklik kogemus: Zuba-Reinsalule
endale oli juhiks kujunemisel aastaid toeks ja nõuandjaks suurte kogemustega
mentor Hollandist. Nüüdseks on Eestis välja kujunenud juba oma haridusmentorite võrgustik. Toeks ollakse mitte ainult alustajatele, vaid ka üksteisele.
On ju kolleegid-mentorid inimesed, kellele polegi vaja teha oma probleemi
selgitamiseks suurt sissejuhatust, piisab mõnest märksõnast ja saab murekohad
kiiresti läbi arutada ning kasu on mõlemapoolne.
Täiesti uus väljakutse on aga töö Tartu ülikoolis, kus Haana Zuba-Reinsalu
hakkas kutseõpetajatele lugema ainet „Hariduskorraldus kutsekoolis“. See on
tore võimalus edasi anda kahekümne aasta jooksul omandatud kogemusi ja
meelde tuletada õppejõu ametit, sest kunagi alustas ta just sellelt kohalt
maaülikoolis.
Nagu tegusal inimesel kohustusi veel vähe oleks, osutus Haana Zuba-Reinsalu
valituks ka Briti nõukogu käivitatud õpetajate ja koolijuhtide tööriistade testimise
katseprojekti. Eesmärk on kohandada brittide kogemusi Eesti tingimustesse,
võimestada koolijuhte nende peamise protsessi, õppimise ja õpetamise eestvedamisel ning arendamisel. Samuti toetada õpetajaid tegema iga päev väikesi
muudatusi oma töös, et jõuda tõepoolest iga õppijani.
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„Minu jaoks on see suur enesearengu koht ja saadud kogemusi kavatsen kindlasti
ka meie kooli arengu suunamiseks lahti mõtestada,“ ütleb Zuba-Reinsalu.
„Tulevikuplaane tehes ei kirjuta ma neid kivisse. Teinekord tuleb end ka sinnapoole pöörata, kust tuul puhub, mitte lasta tuulel mööda puhuda. Tunnen endiselt,
et koolijuhi amet on maailma üks ägedamaid ja uusi väljakutseid ei pea otsima,
need säravad su ees, lihtsalt astu nende suunas ning tegutse. Kindlasti andis
innustust aasta koolijuhi tiitel. On tohutu tunnustus, et on märgatud seda, mida
koos heade kolleegidega siin metsade keskel teeme. Ka isiklikus elus on tore
aeg, sest su ellu on sündimas järgmise põlvkonna väikesed imed.“
Luua metsanduskooli aktusel ütleb Haana Zuba-Reinsalu lõpetajatele: „Nüüd
minge metsa, et mets ei läheks metsa!“ Ja vilistlased täidavadki direktori soovitust sõna-sõnalt.
Sirje Pärismaa

Haana Zuba-Reinsalu
Sündinud 1. jaanuaril 1968 Tartus
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Tartu 5. keskkool

1986–1991
Eesti põllumajanduse akadeemia (nüüd maaülikool),
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2001		
		

Eesti põllumajandusülikool (nüüd maaülikool), metsateaduse
magister metsatööstuse erialal

2002		
		

Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool, õpetaja kutse
keemia- ja materjalitehnoloogia valdkonnas

1993–1994

Eesti põllumajandusülikooli personaliosakonna spetsialist

1994–1998

Eesti põllumajandusülikooli metsandusteaduskonna metoodik

1991–2005

Eesti põllumajandusülikooli metsandusteaduskonna lektor

2001		

Luua metsanduskooli õppedirektor

2001–…

Luua metsanduskooli direktor

Hobid: matkamine, aiandus
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RIIGI TEADUSPREEMIATE KOMISJON
Kinnitatud valitsuse 21. novembri 2019. aasta korraldusega nr 286
Esimees Tarmo Soomere – akadeemik, Tallinna tehnikaülikooli professor
Aseesimees Eero Vasar* – akadeemik, Tartu ülikooli professor
Liikmed
Jaan Aarik* – akadeemik, Tartu ülikooli professor
Tõnis Kanger – Tallinna tehnikaülikooli professor
Meelis Kitsing – arenguseire keskuse uuringute juht
Tiiu Koff – Tallinna ülikooli vanemteadur
Maarja Kruusmaa* – akadeemik, Tallinna tehnikaülikooli professor
Jarek Kurnitski – akadeemik, Tallinna tehnikaülikooli professor
Kristin Kuutma – Tartu ülikooli professor
Maris Laan – Tartu ülikooli professor
Ülo Niinemets – akadeemik, Eesti maaülikooli professor
Karl Pajusalu – akadeemik, Tartu ülikooli professor
Pärt Peterson – Tartu ülikooli professor
Tiina Randma-Liiv – akadeemik, Tallinna tehnikaülikooli professor
Ellu Saar – Tallinna ülikooli professor
Tiit Tammaru – akadeemik, Tartu ülikooli professor
Veiko Uri – akadeemik, Eesti maaülikooli professor
* Eero Vasar ja Jaan Aarik olid esitatud teaduspreemia kandidaatideks ning
ei osalenud komisjoni töös. Maarja Kruusmaa ei osalenud võimaliku huvide
konflikti tõttu Tallinna tehnikaülikooli prorektori ametiga.

RIIGI FERDINAND JOHANN WIEDEMANNI KEELEAUHINNA
KOMISJON
Kinnitatud valitsuse 28. jaanuari 2021. aasta korraldusega nr 41
Esimees Liina Kersna – haridus- ja teadusminister
Liikmed
Reili Argus – Tallinna ülikooli professor
Toomas Haug – Eesti kirjanike liidu esindaja
Birute Klaas-Lang – Tartu ülikooli eesti keele võõrkeelena professor

Indrek Lillemägi – Väike-Maarja vallavalitsuse esindaja
Miina Norvik – Emakeele Seltsi esindaja
Kristiina Ross – eesti keele instituudi juhtivteadur
Sirli Zupping – haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik
Piret Voolaid – Eesti kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur
RIIGI KULTUURIPREEMIATE KOMISJON
Kinnitatud valitsuse 3. detsembri 2020. aasta korraldusega nr 425
Esimees Anneli Ott – kultuuriminister
Liikmed
Maria Arusoo
Luule Epner
Tõnis Kahu
Katrin Koov
Tiina Lokk-Tramberg
Toomas Luhats
Iris Oja
Peeter Pere
Johanna Ross
Jaanus Samma
Triin Soone
Triinu Tamm

SPORDIPREEMIATE KOMISJON
Kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga 22.01.2020 nr 15
Esimees Anneli Ott – kultuuriminister
Liikmed
Siim Sukles – Eesti olümpiakomitee peasekretär
Tarmo Volt – Eestimaa spordiliidu Jõud peasekretär
Toomas Tõnise – spordikoolituse ja -teabe sihtasutuse juhatuse liige
Gunnar Kraft – ühendus Sport Kõigile president

Kaili Kukumägi – Tallinna kultuuri- ja spordiameti spordiosakonna juhataja
Maarja Värv – MTÜ Eesti Spordiajakirjanike Seltsi juhatuse liige

HARIDUSPREEMIATE KOMISJON
Kinnitatud haridus- ja teadusministri 21. juuli 2020. aasta käskkirjaga
nr 1.1-2/20/175
Esimees Mailis Reps – haridus- ja teadusminister
Liikmed
Kristiine Vahtramäe – Eesti lastevanemate liidu esindaja
Hille Ilves – Eesti linnade ja valdade liidu esindaja
Reemo Voltri – Eesti haridustöötajate liidu esindaja
Urmas Heinaste – õpetajate ühenduste koostöökoja esindaja
Urmo Uiboleht – Eesti koolijuhtide ühenduse esindaja
Eleri Pilliroog – Eesti üliõpilaskondade liidu esindaja
Mihkel Kõrbe – Eesti õpetajate liidu esindaja
Marcus Ehasoo – Eesti õpilasesinduste liidu esindaja
Tanel Linnus – Eesti kutseõppe edendamise ühingu esindaja
Heda Kala – Eesti alushariduse juhtide ühenduse esindaja
Meeli Pärna – huvihariduse esinduskogu esindaja
Pirkko Valge – Heateo haridusfondi esindaja
Ülle Ernits – rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu esindaja
Nele Labi – SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht
Õnne Naaris – SA Innove Valgamaa Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog,
aasta tugispetsialisti kategooria nominent 2018
Jakob Kübarsepp – akadeemik, Eesti teaduste akadeemia informaatika- ja
tehnikateaduste osakonna juhataja, Tallinna tehnikaülikooli mehaanika ja
tööstustehnika instituudi professor
Irina Šulgina – Jõhvi vene põhikooli direktor
Merit Karise – Kuressaare ametikooli ja Tartu kunstikooli kutseõpetaja,
aasta kutseõppeasutuse õpetaja 2018, meisterõpetaja, riikliku haridusstipendiumi saaja 2019. aastal

