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SAATEKS
Enamik akadeemia liikmeid on juba selles eas, kus t unnid
venivad, aga aastad lippavad viiekaupa. Nagu paistab ka
selle faktide ja arvude kollektsiooni lõpuosas toodud
tähtpäevade kirjeldusest. Viis aastat sai sel aastal täis
akadeemia valitud juhtidel, pooltel osakonnajuhatajatel
ja kõigil juhatuse vabaliikmetel. Selles kontekstis on just
nüüd kindlasti vaja meenutada, et asendamatuid inimesi –
ka akadeemikuid – pole. Kes arvab, et on, pistku sõrm
vette ja vaadaku, milline auk sinna pärast sõrme väljavõtmist jääb. Ja kui üks juhtumisi tagasi valitakse nagu
seekord, siis teist korda seda ei sünni. Edasist ametissejäämist piiravad juba akadeemia seadus ja põhikiri.
Viis aastat tagasi akadeemia presidendi valimiste
käigus arengukava kõrvale sõnastatud eesmärgid olid oma
olemuselt pigem tegevussuundade kirjeldused. Pole üldse
imelik, et üldkogu aktsepteeris mõtet, et akadeemia kui
terviku hääl peaks muutuma tugevamaks ja akadeemia
ise ühiskonnas nähtavamaks. Et oleks hea täpsustada ja
väärikalt kanda akadeemia rolli teadusmaastikul, anda
sisu seadusesättest tulenevale kohustusele arendada ja
esindada teadusmaastikku tervikuna. Loomulikult tuleb
täita väärikalt oma rolli Eesti riigis ka siis, kui sellegi
sisustamise osas on erinevaid arvamusi. Ja oma riigi
teaduse esindamine rahvusvahelisel areenil, eelkõige
informatsioonivahetuse korraldamisel ning teadussaadiku
rollis, on sama loomulik kui igapäevane teadustöö. Mingis
mõttes on kõik need nagu natuke isetäituvad soovid, kui
akadeemiat ja selle tegevust üldse tõsiselt võtta. Seega
igati loogiline, et viis aastat töötanud valitud juhtide pealik raporteeris 25. septembri üldkogule (vt lk 87) selgest
edenemisest kõigis neljas suunas.
Kaks korda viis aastat saab aga kohe täis hoopis olulisemal dokumendil, nimelt akadeemia arengukaval.
Mis siis, et selle hellitusnimeks on „kontseptuaalsed
alused“. Suund, mille poole liigutakse, ei peagi olema
sõnastatud pikalt ja õõnsalt. Pigem ikka selgelt, täpselt
ja arusaadavalt. Isegi siis, kui arengukava koostamise
mõte on (Nikolai Baturini sõnadega) „kui tahad teada,
kuhu edasi minna, pead teadma, kus sa oled“, on sellistes dokumentides sisalduvad ülesanded valitud juhtidele
lihtsalt täitmiseks. See on ka üks aspekt, kus ei ole mõistlik
järgida levinud poliitikat, mille kohaselt paberil, millele
on arengukava trükitud, on vähem väärtust kui puhtal

lehel. Pealegi, uute sihtide sõnastamisel kulub üks aus
tagasivaade vägagi marjaks ära.
Septembri üldkogul võeti kõnesolev tekst pulkadeks
lahti ja vaadati, kui adekvaatselt osati ligi kümne aasta
eest (2011. a) tulevikku piiluda. Tuli välja, et väga mööda
ei pandudki. Peamised eesmärgid olid järgmised:
• Akadeemia roll riigi sotsiaalse ja majandusliku
arengu toetamisel vajab märgatavat tugevdamist.
• Suurendada olulisel määral akadeemia analüütilist
võimekust viia läbi ekspertiise ja anda soovitusi,
eriti kiireloomuliste probleemide puhul.
• Käivitada teadusliku ja teadmistepõhise maailmavaate edukas propageerimine.
• Intensiivistada akadeemia ja ühiskonna vahelist
mõttevahetust kõige erinevamatel tasanditel.
• Tugevdada akadeemia kui organisatsiooni
võimekust mõjutada ühiskonna suundumusi.
Kaks esimest eesmärki on ajaülesed ja on loogiline, et
need jääksid teetähisteks ka edaspidi. Kolme viimasega
on kõvasti edasi nihkutud ning nende puhul on tarvis
sõnastada järgmised väljakutsed. Mõni oluliseks peetud
ettevõtmine (nt Eesti teaduse tippkeskuste nõukogu) on
jõudnud väärikale kohale meie teadusmaastikul. Mõned
asjad on kulgenud teisiti, kui formuleeriti ligi kümme
aastat tagasi, aga sisuliselt ikkagi jälgides arengukava
põhimõtteid. Nii näiteks ei ole leidunud mõistlikku nišši
süvauuringute instituudile, kuid on kaasa löödud mitmes
mõttekojas ning analüüside, poliitikasuuniste ja stra
teegiadokumentide koostamisel.
Värskelt valitud juhtide ja teiste juhatuse liikmete ees
on seega mõnus puremist vääriv pähkel: piiluda tulevikku,
visandada enda ja teiste jaoks pilt sellisest akadeemiast,
mille liige tahaks jätkuvalt olla ka paljude aastate pärast
ja mille üle võiks uhke olla kogu Eesti; aga ka kainelt
kaaluda, mida on võimalik järgmise viie aasta jooksul
selles suunas ära teha.
Tarmo Soomere
14.03.2020
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KROONIKA 2019
14. jaanuaril kohtusid teaduste akadeemia peasekretär
Jaak Järv ja Urmas Varblane Eesti sotsioloogide liidu
esindajatega, et arutada assotsieerumisega seonduvaid
küsimusi.
22. jaanuaril toimunud akadeemia juhatuse väljasõiduistungil Eesti kunstiakadeemias kinnitati juhatuse liikmete
tööülesannete jaotus, vabastati akadeemik Anto Raukas
ajakirja Oil Shale peatoimetaja ja k irjastusnõukogu liikme
ülesannetest. Uueks peatoimetajaks ja kirjastusnõukogu
liikmeks määrati Tallinna tehnikaülikooli professor
Andres Siirde. Otsustati sõlmida assotsiatsioonilepingud
Eesti sotsioloogide liidu ja Eesti matemaatika seltsiga ning
alustada läbirääkimisi assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks
akadeemilise teoloogia seltsiga.
24. jaanuaril toimus akadeemia saalis eesti keele aasta
2019 avaüritusena teaduste akadeemia, emakeele seltsi
ning haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna koostöös konverents „Eesti riigikeele sajand“. Tervituseks said
sõna Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ettekannetega esinesid
professor Martin Ehala, professor Raimo Raag, akadeemik
Urmas Varblane ja keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar
Tomusk. Esitleti akadeemik Karl Pajusalu raamatut „Eesti
keele sada aastat“ ja professor Raimo Raagi raamatut
„Välis-Eesti sada aastat“.
24. jaanuaril esines loengusarja „Tee (Poska)
akadeemiani“ raames akadeemik Lauri Mälksoo ettekandega „Eesti kui kandidaat ÜRO julgeolekunõukogu
mittealaliseks liikmeks 2020–2021: väikeriikide roll
julgeolekunõukogus“.
31. jaanuaril – 2. veebruaril toimus akadeemias k oostöös
Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (European
Commission Joint Research Centre, JRC) ja arenguseire
keskusega rahvusvaheline seminar-töötuba „Teaduselt parlamendile“ algatuse „Science meets P
 arliaments. Science
meets Regions“ raames ja toetusel. Arutleti, millisel moel
ja formaadis võiks teadlaste nõu kõige paremini jõuda nendeni, kes peavad piiratud faktilise pagasi ja tugeva ajalise
surve all tegema otsuseid, mis mõjutavad meie kõigi elu
võib-olla veel paljude aastate vältel.
8. veebruaril toimus akadeemias konkursi „Teadus
kolme minutiga“ lõpugala (vt „Sõnas ja pildis 2019“
lk 48).
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20. veebruaril arutlesid teadlased ja poliitikud aka
deemia saalis selle üle, kuidas peaks jagunema t eadusleppe
raames planeeritud teaduse lisarahastus. Kohal olid
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist,
haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kõrgharidusvaldkonna asekantsler Indrek Reimand, majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede ning teiste ministeeriumide
esindajad.
20. veebruaril oli akadeemias külas rühm Poska
akadeemia huvilisi. President Tarmo Soomere loenguid
„Teaduste akadeemia mõte: faktid, mitte paljalt sõnad
ja „Eesti tuulised rannad kliimamuutuste keerises“ kuulasid akadeemia saalis ca 110 kooliõpilast Jaan Poska
gümnaasiumist, Tallinna reaalkoolist, Gustav Adolfi
gümnaasiumist ja Prantsuse lütseumist.
21.–22. veebruaril osales president Tarmo Soomere
Saksamaa teaduste akadeemia Leopoldina ja Leibnizi
ühingu kutsel Euroopa tulevikule pühendatud nn EU13
(Ida- ja Kesk-Euroopa riikide ning Malta ja Küprose) teaduste akadeemiate ja juhtivate ülikoolide foorumil „Forum
Future Europe. Raising Inclusion and Performance of
European Research and Innovation“.
24. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeval, anti akadeemia saalis üle riigi teaduspreemiad, F. J. Wiedemanni
keeleauhind ning spordi- ja kultuuripreemiad.
26. veebruaril toimunud akadeemia juhatuse istungil
kinnitati akadeemia nimeliste medalite statuut ja arutati
nimelise medali asutamist sotsiaalteaduste valdkonnas.
Harald Kerese medaliga otsustati autasustada akadeemik
Jaan Einastot. Arutati teadus- ja arendustegevuse ning
innovatsiooni valdkonna rahastamise plaani aastateks
2020–2022.
26. veebruaril kirjutasid akadeemia president
Tarmo Soomere ja Eesti matemaatika seltsi president
Rainis Haller alla assotsiatsioonilepingule.
2. märtsil tähistati akadeemik Jüri Alliku 70. sünnipäeva konverentsiga Eesti rahva muuseumis.
18. märtsil esines akadeemik Urmas Varblane Poska
akadeemias topeltloenguga teemal „Majandusteadus,
populism ja Brexit“.
19. märtsil toimunud akadeemia juhatuse istungil k iideti
heaks akadeemia 2018. aasta eelarve täitmine, kinnitati

2019. aasta eelarve ja akadeemia üldkogu aastakoosoleku päevakord. Vabastati akadeemik Ain-Elmar Kaasik
L’Oréal-UNESCO stipendiumide hindamiskomisjoni
liikme ülesannetest ning kinnitati uus hindamiskomisjoni koosseis. Vabastati akadeemik Dimitri Kaljo ajakirja
Estonian Journal of Earth Sciences peatoimetaja ja
kirjastusnõukogu liikme ülesannetest. Selle ajakirja peatoimetajaks ja kirjastusnõukogu liikmeks määrati Tallinna
tehnikaülikooli geoloogia instituudi professor Olle Hints.
Eesti geoloogia rahvuskomitee esimehe ametist vabastati
akadeemik Dimitri Kaljo ja selle komitee uueks esimeheks
määrati akadeemik Kalle Kirsimäe.
25. märtsil külastas president Tarmo Soomere
Queenslandi ülikooli ehitusteaduskonda ja selle lainetuse
ja hüdraulika õppe- ja teadustöö kompleksi (Brisbane,
Austraalia) ning täpsustas koos hüdraulika ja rakendusliku
hüdromehaanika professori Hubert Chansoniga aastateks
2019–2021 võidetud Queenslandi ülikooli, Queenslandi
tehnikaülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli ühisgrandi
tööjaotust.
26. märtsil pidas president Tarmo Soomere S
 unshine
Coasti ülikooli loodus- ja inseneriteaduskonnas avaliku loengu „Retrieving the signal of climate change
from simulated sediment transport“ ning arutas inseneriõppekavade koordinaatori dr Helen Fairweatheri ja
õppejõu dr Adrian McCallumiga võimalusi Eesti rannikute
täppismõõtmise metoodika rakendamiseks Queenslandi
liivarandade jälgimiseks.
1. aprillil kohtus president Tarmo Soomere Sydneys Austraalia teaduste akadeemia presidendi prof
John Shine’iga. Vahetati mõtteid selle üle, kuidas ehitada üles riiklik teadusnõustamise süsteem ning milline
võiks olla teaduste akadeemiate spetsiifiline roll sellises
süsteemis.
2. aprillil külastas president Tarmo Soomere Sydney
ülikooli inseneriteaduste ja infotehnoloogia teaduskonna
tsiviilehituse instituuti, tutvus sealsete lainekanalite ja
hüdraulika õppeseadmetega ning arutas keskkonna
hüdrodünaamika professori Amin Chabchoubiga võimalusi
ühistööks merelt lähtuvate ohtude (eelkõige pikaealiste
hiidlainete) kvantifitseerimiseks rannikupiirkonnas.
2. aprillil esinesid Kilingi-Nõmme gümnaasiumi
teaduspäeval akadeemikud Ene Ergma, kes selgitas õpilastele mismoodi kujunes päikeseseüsteem ja mis juhtub
maakeral siis, kui päikesel toimuva tugeva plahvatuse
järel viiakse rivist välja satelliidid, ja Kalle Kirsimäe, kes
rääkis elu võimalikkusest Maal, Päikesüsteemis ja mujal
universumis.
3. aprillil külastas president Tarmo Soomere Eesti
suursaatkonda Canberras. Koos saatkonna asejuhi
Aivar Tsarskiga arutati võimalusi laiendada Eesti ja
Austraalia teadlaste koostööd.

4. aprillil kohtus president Tarmo Soomere Austraalia
teaduste akadeemias Austraalia teadusagentuuri teadus
poliitika ja teaduseetika valdkonna juhataja Justin
Withersiga (Director of Policy and Integrity). Vestlus
keskendus meetmetele, mille kaudu ärgitada teadus- ja
arendustegevust eraettevõtluses.
4. aprillil pidas president Tarmo Soomere Austraalia
riikliku ülikooli teoreetilise füüsika instituudis avaliku
loengu „Rogue waves in shallow water and related
issues“ ja arutas koos prof Nail Akhmedievi ning prof
Peter Vassiliouga võimalusi kasutada Läänemere
spets iifilisi omadusi madala vee hiidlainete teooria
arendamiseks ja katseliseks kontrollimiseks.
5. aprillil kohtus president Tarmo Soomere Austraalia teaduste akadeemia asepresidendi dr T. J. Higginsi
ja r ahvusvaheliste suhete osakonna juhataja Nancy
Pritchardiga. Vahetati kogemusi noorte teadlaste organiseerimise ja akadeemia avaliku infovoo kujundamise
vallas. Eesti jaoks on väärtuslik Austraalia teaduste
akadeemia kogemus üldhariduskooli õpetajatele mõeldud materjali koostamisel, mis peegeldab õppekava seost
eesliiniteadusega.
5. aprillil kohtus president Tarmo Soomere Austraalia
peateaduri dr Alan Finkeliga. Vaagiti erinevaid võimalusi
riikliku teadusnõustamise süsteemi kujundamiseks ning
meetmeid teadus- ja arendustöö ärgitamiseks erasektoris.
11. aprillil arutas president Tarmo Soomere koos Eesti
aukonsuliga Melbourne’is Lembit Marderiga võimalusi
säilitada ja tihendada Austraalias elavate eestlaste suhteid
kodumaaga.
11. aprillil president Tarmo Soomere pikemal kohtumisel Victoria osariigi peateaduri dr Amanda Caplesiga
käsitleti teadusnõustamise võimalusi ja väljakutseid
Eestiga võrreldava suurusega osariigi tasemel.
12. aprillil külastas president Tarmo Soomere Monashi
ülikooli Melbourne’is. Kohtumisel loodusteaduskonna
dekaani prof Jordan Nashi ja rahvusvahelise koostöö
prodekaani Tony Pattiga leiti, et mõlemas riigis ilmnevad süstemaatiliselt samad probleemid eraettevõtluse ja
akadeemilise maastiku koostöö korraldamisel.
15.–18. aprillil oli president Tarmo Soomere töövisiidil
Queenslandi tehnikaülikoolis, kus osales ka matemaatikateaduskonna ning loodus- ja tehnikateaduskonna
doktorantide aruandeseminaril (prof Scott McCue ja
prof Richard Browni töörühmad) ja doktorantide ates
teerimiskomisjoni töös ning pidas avaliku paarisloengu
„Smart use of currents for environmental management
of maritime activities // Retrieving the signal of climate
change from simulated sediment transport“.
24. aprillil toimus akadeemia üldkogu aastakoosolek.
Anti üle tänukirjad akadeemia kirjastuse ajakirjade
Estonian Journal of Earth Sciences ja Oil Shale kauaaegsetele peatoimetajatele akadeemik Dimitri Kaljole ning
7

akadeemik Anto Raukasele. Teaduslikud ettekanded pidasid teaduspreemia laureaadid akadeemikud Peeter Saari
ja Mart Ustav. Tehti kokkuvõte akadeemia 2018. aasta
tegevusest, sõnastati soovitused teadusleppe realiseerimiseks ning võeti vastu poliitiline deklaratsioon.
2.–3. mail toimus Vilniuses Balti akadeemiate vaimse
koostöö XVI konverents „Genes: from the Past to the
Future“, mille raames anti üle Baltimaade teaduste akadeemiate medalid. Eestist pälvis medali inimese geneetika
professor Maris Laan Tartu ülikooli bio- ja siirdemeditsiini
instituudist. Eesti teaduste akadeemiast osalesid president
Tarmo Soomere ja akadeemik Andres Metspalu, kes pidas
ettekande „From biobanks to personalised medicine“.
8.–9. mail osales president Tarmo Soomere akadeemia
ametliku esindajana Euroopa teaduste akadeemiate ühenduse All European Academies (ALLEA) peaassambleel
Bernis, Šveits.
16. mail toimus akadeemia saalis Eesti teaduste
akadeemia, emakeele seltsi ja eesti keele instituudi korraldusel teadusseltside terminoloogiapäev. Tervitussõnad
ütles president Tarmo Soomere. Ettekannetega esinesid
Sirli Zupping (haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakond) „Oskuskeelekorraldus – kuidas edasi?“, Jakob
Kübarsepp, Priit Kulu (inseneride liit) „Terminiarendusest
inseneriteaduste alal“, Toomas Kukk (Eesti looduseuurijate selts) „Uute eestikeelsete taimenimetuste sünniloost“,
Tiina Soon (Eesti keele instituudi terminoloogiaosakond)
„Terminikirje osised – kahe silma vahelt välja“. Järgnes
ümarlaud „Millist tõuget vajab eesti oskuskeel?“, millel
osalesid Andres Kollist (Tallinna ülikooli akadeemiline
raamatukogu), Lea Leppik (teadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühendus), Reet Hendrikson (kaitseväe akadeemia
sõjandusterminoloogia töörühm) ja Mari Palgi (Eesti
inimesegeneetika ühing). Juhatasid Helle Metslang ja
Arvi Tavast.
27. mail toimus akadeemias XI teaduspärastlõuna
„Jõnksuline maailm ehk akadeemik Gustav Naani torkivate mõtete terendusi“.
31. mail toimus akadeemias riigiõiguse sihtkapitali
teabepäev. Tervitussõnad ütlesid ministrid Urmas Reinsalu
ja Raivo Aeg. Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere pidas ettekande „Riik kui teaduse ja õiguse ühine
hool“. Sihtkapitali nõukoja esimees Uno Lõhmus tutvustas sihtkapitali tegevuskava. Ettekande „Sada aastat
Eesti Vabariigi valitsemise ajutisest korrast“ pidasid pro
fessor Marju Luts-Sootak ja Hent Kalmo. Kuulutati välja
riigiõiguse õpiku konkurss. Teabepäeva modereeris justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.
3. juunil osales president Tarmo Soomere Euroopa
riikide peateadurite foorumi (European Science Advisors
Forum, ESAF) Skype’i-koosolekul, et arutada 26.–
27. juunil 2019 Dublinis toimuva ESAFi viienda istungi
programmi, samuti organisatsiooni tegevust ja arenguid
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ning akadeemiate võimalikke võtmerolle tulevikus. Koosolekust võtsid osa professor Janusz M. Bujnicki Poolast
ja professor Gerd Folkers Šveitsist.
10. juunil rääkis akadeemik Toomas Asser Nõo reaalgümnaasiumi õpilastele oma tööst arstina ja tutvustas
Tartu ülikooli rektori vaatenurgast.
11. juunil tunnustati Läti ülikoolis toimunud tseremoonial kaht Eesti, kolme Läti ja kaht Leedu naisteadlast
L’Oréal-UNESCO Baltimaade „Naised teaduses“ stipendiumidega. President Tarmo Soomere pidas tervituskõne,
tutvustas Eesti laureaate ning andis koos L’Oréali esindajaga üle auhinnad (vt lk 38).
12. juunil pidas president Tarmo Soomere ÜRO mereõiguse mitteametliku konsultatiivprotsessi 20. kohtumisel
(Twentieth meeting of the United Nations Open-ended
Informal Consultative Process on Oceans and the Law
of the Sea) ÜRO peakorteris New Yorgis lühiettekande
ja osales paneeldiskussioonil.
13.‒14. juunil Helsingis toimunud Põhja- ja Baltimaade teaduste akadeemiate kohtumisel ja EASACi
(European Academies’ Science Advisory Council)
nõupidamisel osalesid peasekretär Jaak Järv ning akadeemikud Jüri Engelbrecht ja Tiina Randma-Liiv.
14. juunil toimus akadeemias Ukraina ülikoolide
delegatsiooni õppevisiidi raames seminar „Euroopa ülikoolide innovatiivne areng – Balti tee“. Ukraina ülikoolide
delegatsiooni juhtis professor Alvydas Baležentis. Ettekannetega esinesid teaduste akadeemia uurija-professor
Dmitri Vinnikov, Eesti noorte teaduste akadeemia
peasekretär dr Anastassia Astapova ja kultuuriministeeriumi teadusnõunik dr Aleksandr Aidarov, modereeris
teaduste akadeemia presidendi teadusnõunik professor
Rein Vaikmäe.
18. juunil toimunud akadeemia juhatuse koosolekul
otsustati esitada üldkogule välisliikmete kandidaatideks
geneetik Svante Pääbo ja keeleteadlane Raimo Raag.
Kinnitati Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse teadusnõukogu, välisvahetuse fondi nõukogu, Eesti rahvusliku
kvaternaariuuringute komitee (ESTQUA) ja teaduste
a kadeemia energeetikakomisjoni koosseis. Määrati
seltside 2019. aasta baasrahastus ja täiendav summa
(40 000 eurot) Eesti loodusuurijate seltsi maja remondiks.
Otsustati alustada läbirääkimisi assotsiatsioonilepingu
sõlmimiseks akadeemilise teoloogia seltsiga ning Eesti
teaduste akadeemia majandusarengu ja innovatsiooni
komisjoni moodustamiseks.
18. juunil esitleti akadeemias väljaandeid „Teadusmõte Eestis (X). Tehnikateadused III“ ja „Eesti Vabariigi
preemiad 2019“.
18. juunil kirjutasid akadeemia president
Tarmo Soomere ja Eesti sotsioloogide liidu president
Mai Beilmann alla assotsiatsioonilepingule.

19. juunil toimus akadeemias Wellcome Trusti
algatusel ning teaduste akadeemia ja noorte teaduste akadeemia koostöös seminar-kaasamisüritus „Engaging in
research policy discussions“. Kohtumine lõi Baltimaade
noorteadlastele võimaluse ühiselt arutada nii regionaalsete kui ka rahvusvaheliste teaduspoliitiliste küsimuste
üle, mis noori teadlasi otseselt puudutavad ja mõjutavad. Peaettekande pidas Poola teaduste akadeemia liige
Janusz M. Bujnicki (Group of Chief Scientific Advisors,
European Commission’s Scientific Advice Mechanism,
SAM; European Science Advisors Forum, ESAF).
26.–27. juunil osales president Tarmo Soomere Eesti
esindajana ESAFi ja riiklike teadusnõustajate võrgustiku
INGSA ühisel konverentsil EASAF 5/INGSA Dublinis
Trinity College’is.
1. juulil olid ESTO 2019 programmi raames akadeemia uksed avatud. Noored väliseestlased tutvusid maja
ajalooga ja kohtusid president Tarmo Soomerega.
1. juulil Telliskivi loomelinnakus ESTO 2019 programmi raames toimunud vestlusringis „Eesti teadlased
välismaal“ osalesid akadeemik Jüri Engelbrecht ja pea
sekretär Jaak Järv. Vestlusringi modereeris president
Tarmo Soomere.
11. juulil osales president Tarmo Soomere Venemaa
geograafiaühingus Eesti lipu all ligi aastasele reisile
suunduva purjeka Admiral Bellingshausen teelesaatmise
auks korraldatud vastuvõtul ja ekspeditsiooniliikmete
kohtumisel ning esines tervituskõnega.
25. juulil tegi president Tarmo Soomere Eesti noorteühenduste liidu suvekoolis Nelijärvel ettekande „Tuleviku
keskkond: probleemidest lahendusteni“, juhatades sellega
sisse suvekooli noortepoliitika platvormi töötoa teise
bloki.
6. augustil külastas teaduste akadeemiat Apuulia teaduste akadeemia president ja Itaalia teaduste akadeemiate
ühenduse (Unione Accademica Nazionale, UAN, liikmeteks 14 teaduste akadeemiat Itaalias) asepresident
professor Eugenio Scandale.
25.–28. augustil esindas akadeemik Raivo Uibo
akadeemiat Euroopa teaduste akadeemiate ühenduse
All European Academies (ALLEA) teaduse ja eetika
komisjoni koosolekul Berliinis.
27. augustil telesilla vahendusel toimunud akadeemia
juhatuse istungil kinnitati akadeemia üldkogu 25. septembri
istungi päevakord ning tarkvarateadlase Margus Veanese
esitamine üldkogule välisliikme kandidaadiks. Kinnitati
teaduste akadeemia energeetikakomisjoni koosseis ja
põhikiri ning akadeemia kantselei koosseis. Akadeemik
Endel Lippmaa loengute komisjoni esimeheks valiti
asepresident Mart Kalm. Rahvusvahelise puhta füüsika ja
rakendusfüüsika liidu Eesti rahvuskomitee kontaktisikuks
nimetati akadeemik Marco Kirm.

5. septembril toimus akadeemias teaduspärastlõuna
„Kliima muutub – millised tehnoloogilised lahendused
sellega kohanemiseks on pakkuda Eesti teadlastel?“
(vt „Sõnas ja pildis 2019“ lk 41).
6. septembril algas teaduste akadeemia hoone linnapoolse fassaadi remont.
9.–10. septembril osales peasekretär Jaak Järv rahvusvahelise teadusnõukogu (International Science Council,
ISC) Euroopa liikmesorganisatsioonide aastakoosolekul
Amsterdamis.
11. septembril toimus teaduste akadeemias akadeemik Margus Lopi 70. sünnipäevale pühendatud seminar
„Keemia peegeldused elus ja elu peegeldused keemias“.
Samas esitleti ka tema elulooraamatut „Peegeldus“.
13. septembril toimus hotellis Radisson Blu Sky
peaministri büroo ja teaduste akadeemia konverents
„Kliimaneutraalsus – häving või edu?“. See tõi kokku
teadlased ja poliitikud, et otsida ühiselt vastuseid
k üsimusele, kas kasvuhoonegaaside heite vähendamine ning energiavarustuse tagamine on võimalik nii,
et Eesti keskkond oleks hoitud, inimestel läheks hästi
ning majandus oleks ka tulevikus konkurentsivõimeline. Eesti teadlased tutvustasid tehnilisi lahendusi, mis
on Eestis välja töötatud või mille kompetents siin olemas ning mis muudaksid kliimamuutustega kohanemise
hõlpsamaks ja võimaldaksid Eestil olla tulevikus teiste
riikide hulgas teenäitajaks. Peaesinejad olid professorid Patrick Goodman Dublini tehnoloogiaülikoolist ja
Atte Korhola Helsingi ülikoolist.
25. septembril toimunud akadeemia üldkogul valiti
president Tarmo Soomere tagasi teiseks ametiajaks, samuti
valiti kolm uut välisliiget: arvutiteadlane Margus Veanes,
geneetik Svante Pääbo ja keeleteadlane Raimo Raag.
27. septembril toimus akadeemia majas Teadlaste öö
festivali 2019 raames ning Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse eestvedamisel kirjanduslik eksperiment ehk katse
visualiseerida Friedebert Tuglase novelle (vt „Sõnas ja
pildis 2019“ lk 55). Samas esitleti kogumikku „Teadus
kolme minutiga 2017–2019“.
2.–3. oktoobril osales president Tarmo Soomere
Euroopa teaduste akadeemiate teadusnõukoja (EASAC)
keskkonnapaneeli istungil Bratislavas.
4. oktoobril kohtus president Tarmo Soomere akadeemias Tallinna 21. kooli 10. klassi õpilastega. Peale
ringkäiku teaduste akadeemia majas kuulati presidendi
loengut Läänemerega seonduvatest probleemidest ning
kliimamuutustest.
8. oktoobril pidas akadeemik Jaak Järv Poska akadeemia
hooaja avaloengu „Teadus ja teadlane infoühiskonnas“.
11.–13. oktoobril osales president Tarmo Soomere
B ulgaaria teaduste akadeemia 150. sünnipäeva
tähistamisel.

9

15. oktoobril toimunud juhatuse istungil kinnitati
a kadeemia detsembri üldkogu päevakord ning otsustati
välja kuulutada konkurss Underi ja Tuglase kirjandus
keskuse direktori ametikohale aastateks 2020–2025.
Kinnitati akadeemik Endel Lippmaa loengute komisjoni
koosseis. Nende loengute fondi komisjoni esimeheks
kinnitati Riivo Sinijärv. Kinnitati Eesti polaaruuringute
komisjoni koosseis ja otsustati määrata seltsidele erinevate ülesannete täitmiseks lisaraha. Juhatus otsustas anda
akadeemia medalid akadeemik Margus Lopile, õiguskantsler Ülle Madisele, ajaloolasele Erki Tammiksaarele,
Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu direktorile
Andres Kollistile ja akadeemia kantselei endisele kauaaegsele töötajale Helle-Liis Helpile.
15. oktoobril kirjutasid teaduste akadeemia president
Tarmo Soomere ning akadeemilise teoloogia seltsi esimees Urmas Nõmmik alla assotsiatsioonilepingule.
23. oktoobril toimus riigikogu konverentsisaalis
akadeemia kaaskorraldusel teaduspoliitika konverents
„Teadus kui Eesti arengumootor VI. Targalt piiratud
planeedil“. Konverentsi arutelu keskendus teaduse rollile
Eesti elu edendamisel ja ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisel. Konverentsi korraldasid ühiselt Eesti
teadusagentuur, riigikogu kultuurikomisjon, rektorite
nõukogu, teaduste akadeemia, noorte teaduste akadeemia
ning haridus- ja teadusministeerium.
24. oktoobril akadeemias toimunud teaduspärastlõunal
arutati Ida-Virumaale põlevkiviõli eelrafineerimistehase
rajamisega seonduvaid küsimusi (vt „Sõnas ja pildis 2019“
lk 51).
29. oktoobril toimus akadeemias konverents-arutelu
„Väikeriigid maailmapoliitikas: Eesti võimalik mõju“.
Avasõnad ütles Eesti välispoliitika instituudi direktor
Kristi Raik. Rahvusvahelise rahuinstituudi uurimust
„Vajalik hääl: väikeriigid, rahvusvaheline õigus ja ÜRO
julgeolekunõukogu“ tutvustasid selle instituudi juht
dr Adam Lupel ja akadeemik Lauri Mälksoo. Vabariigi
presidenti Kersti Kaljulaidi intervjueeris akadeemia
president Tarmo Soomere. Columbia ülikooli magistri
programmi uurimust „Eesti: üleilmne suunanäitaja.
Võimendades väikeriikide häält“ tutvustas Columbia
ü likooli professor Jenik Redon ning kommenteeris
astrofüüsik, endine poliitik Liia Hänni. Järgnenud paneelarutelul osalesid välisminister Urmas Reinsalu, r iigisekretär
Taimar Peterkop, akadeemik Tiina Randma-Liiv ja professor Marek Tamm.
31. oktoobril osales president Tarmo Soomere
peaminister Jüri Ratase ja haridus- ja teadusministri
ametliku visiidi raames kohtumisel Washingtonis Ameerika Ü hendriikide teaduste akadeemia presidendi
Marcia McNuttiga.
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1. novembril allkirjastati koostöölepe Hamburgi teaduste ja kunstide akadeemia ning Baltimaade teaduste
akadeemiate vahel. Eesti teaduste akadeemiat esindasid
president Tarmo Soomere ja akadeemik Jakob Kübarsepp.
5.–6. novembril osales president Tarmo Soomere
Euroopa merekomitee sügisesel plenaaristungil Berliinis.
13. novembril esindasid president Tarmo Soomere ja
peasekretär Jaak Järv Eesti teaduste akadeemiat Soome
teaduste akadeemia algatuse SOFI (Science Advisory
Initiative of Finland) ja Euroopa Komisjoni teadus
nõustamise mehhanismi kuuluva SAPEA (Science Advice
for Policy by European Academies) ühisel sümpoosiumil
Helsingis, Soome rahvusmuuseumis.
21. novembril toimus akadeemias VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“, mille
korraldasid Tallinna ülikool, Eesti teaduste akadeemia ja
emakeele selts. Avasõnad lausus president Tarmo Soomere.
Akadeemik Peeter Saari andis ülevaate eesti keele kui teaduskeele hetkeolukorrast. Akadeemik Karl Pajusalu pidas
ettekande eesti keele saamisest teaduskeeleks.
27. novembril toimus akadeemias Soome Talvesõja
alguse 80. aastapäevale pühendatud mälestusseminar,
mille korraldasid teaduste akadeemia ja Soome suur
saatkond Eestis. Soome kõrgema riigikaitsekooli professor
Ohto Manninen pidas ettekande Nõukogude Liidu Mainila
provokatsioonist ja selle mäletamisest. Sellele järg
nenud vestlusringis arutlesid riigikogu liige, erukindral
Ants Laaneots ning ajaloolased Andres Adamson ja
Toomas Hiio Eesti ning Soome erinevate valikute üle
1939. aastal. Ürituse avas Soome suursaadik Timo Kantola.
28. novembril võõrustas president Tarmo Soomere
akadeemias Kanada kindralkuberneri Julie Payette’i.
Kohtumisest võtsid osa akadeemikud Anne Kahru,
Jarek Kurnitski ja Andres Metspalu, professor Ahto Buldas
ja majandusministeeriumi asekantsler Siim Sikkut.
3. detsembril leidis teaduste akadeemias aset seminar
„New technologies tackling the carbon crisis“. Seminaril
esinesid Carl Wolf (LanzaTechi Euroopa asepresident),
Pekka Simell (juhtivteadur, Soome VTT Bioruukki gasifitseerimise piloottehas), Kaspar Valgepea (Tartu ülikooli
gaasfermentatsiooni tehnoloogiate arenduslabori juht),
Kristjan Vassil (Tartu ülikooli teadusprorektor), keskkonnaministeeriumi esindaja jt.
4. detsembril toimus akadeemia üldkogu. Teadusliku
ettekandega esines välisliige Svante Pääbo, kellele anti
üle välisliikme diplom. Akadeemia medali sai akadeemik Margus Lopp. Kinnitati muudatused akadeemia
osakondade põhimääruses ja akadeemia teadusasutuste
teadustöötajate konkursi läbiviimise eeskirjas. Valiti
akadeemia uus juhatus 12-liikmelisena (vt lk 25).
7. detsembrist 10. jaanuarini külastas president
Tarmo Soomere Lõuna-Ameerika riikide Uruguay,

 rgentina ja Tšiili teaduste akadeemiaid ning pakkus laeva
A
Admiral Bellingshausen ekspeditsioonile teaduslikku ja
teadusdiplomaatilist tuge ajal, mil laev viibis Uruguay ja
Argentina vetes.
10. detsembril esinesid president Tarmo Soomere ja
akadeemik Maarja Kruusmaa teadusseminaril Uruguay
ülikoolis (Universidad de la República de Uruguay)
Montevideos.
12. detsembril arutasid president Tarmo Soomere
ja akadeemik Maarja Kruusmaa Córdobas Argentina
teaduste akadeemia juhtkonnaga ühiste väljakutsete ja
akadeemiate vahelise koostöö perspektiive.
12. detsembril osalesid ja esinesid akadeemikud
Richard Villems ja Karl Pajusalu Academia Pernaviensise
II mõttekojas.
13. detsembril osalesid president Tarmo Soomere ja
akadeemik Maarja Kruusmaa teadusseminaril Argentina
rahvuslikus teaduste akadeemias. President esines ettekandega „Connecting science, society, and policy in a
small country. Insight into Estonian Academy of Sciences“
ja akadeemik Kruusmaa ettekandega „Bio-inspired
Underwater Technologies for Shallow Water Applications“. Visiit Argentina teaduste akadeemiasse oli osa
admiral Fabian Gottlieb von Bellingshauseni mälestus
ekspeditsiooni programmist.
17. detsembril toimunud akadeemia juhatuse laiendatud istungi raames teaduste akadeemia uurija-professorite

konverents. Ettekannetega astusid üles Andres Merits Tartu
ülikoolist „Viiruse ja peremehe komponentide vahelised
interaktsioonid viiruse RNA replikatsiooniprotsessis“,
Toomas Rõõm KBFIst „Magnetelektriline vastasmõju
korrastatud süsteemides“ ja Dmitri Vinnikov Tallinna
tehnikaülikoolist „Jõuelektroonikasüsteemid liginull
energia- ja energiatõhusatele hoonetele“. Üritust modereeris
peasekretär Jaak Järv. Kinnitati uurija-professorite aruanded ning 2020. aasta üldkogude ja juhatuse istungite
ajakava. Ajakirja Acta Historica Tallinnensia peatoimetaja
ametist vabastati Maie Pihlamägi. Peatoimetajaks määrati
Tallinna ülikooli professor Marek Tamm ning toimetajateks nimetati Liisi Keedus, Anu Mänd, Maie Pihlamägi ja
Ulrike Plath. Akadeemia kirjastuse direktori ametikohale
määrati Marti Aavik ning avaldati tänu senisele kirjastuse
direktorile Ülo Niinele. Määrati Eesti rahvuskultuuri fondi
teaduste akadeemia allfondi stipendiumid.
17. detsembril toimus akadeemia juhatuse pidulik
jõulueelne vastuvõtt. Akadeemia uutele välisliikmetele
Margus Veanesele ja Raimo Raagile anti kätte välisliikme diplomid. Erki Tammiksaarele, Andres Kollistile
ja Helle-Liis Helpile anti kätte akadeemia medalid.
18. detsembril kohtus akadeemia välisliige
Margus Veanes Eesti IT-sektori esindajatega ja pidas neile
loengu teadusarendustööst Microsofti korporatsioonis.
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RIIKLIKUD ÜLESANDED
RIIG I TEADUSPREEMIAD
Eesti riik on delegeerinud teaduste akadeemiale riigi
teaduspreemiate väljaandmise korraldamise. See
sisaldab osalemist vastavate õigusaktide koostamisel,
konkursi väljakuulutamist, taotluste esmast läbivaatust
ja registreerimist; seejärel põhjalikku analüüsi ning
otsuse tegemist preemiate andmise või andmata jätmise
kohta. Vastava komisjoni moodustab Eesti valitsus.
Traditsiooniliselt antakse igal aastal välja kaks
riigi teaduspreemiat pikaajalise tulemusliku teadusja arendustöö eest ehk elutööpreemiat. Viimasel neljal
aastal valminud ja avaldatud parimate teadustööde
eest antakse välja kaheksa valdkondlikku riigi teadus
preemiat, nn aastapreemiat.
Mingi teadusala paradigmat ja maailmapilti
mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku
avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga
innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel
põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest võib
määrata nn avastuspreemia.
Komisjonil on sobiva tasemega teadustööde
puudumisel õigus teha ettepanek jätta mistahes ülalnimetatud preemia välja andmata.
(T. Soomere, E. Pilt. Eesti teaduste akadeemia sõnas
ja pildis, Tallinn 2018, lk 25).
Kõrgkoolide ja teadusasutuste senatid ja nõukogud e sitasid
kokku 45 ettepanekut 2019. aasta riigi teaduspreemiate
määramiseks. Riigi teaduspreemiate komisjon tunnistas
kõik esitatud taotlused nõuetele vastavaks ning registreeris
need 27. detsembril 2018.
Komisjon otsustas 29. jaanuaril 2019 teha valitsusele ettepanek anda välja preemiad kõigis kategooriates.
Ettepaneku lisana edastati valitsusele iga nominendi
kohta lühike kommentaar, miks nimelt see teadlane või
kollektiiv preemiat väärib.
ELUTÖÖPREEMIAD (preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest vastavalt Riigi
teaduspreemiate põhimääruse § 2 (1)):
A n n e L u i k – snd 1949, Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur, emeriitprofessor
Anne Luik on rahvusvaheliselt väljapaistev teadlane kahjurputukate vallas ning viimastel aastakümnetel
mahepõllunduse valdkonnas. Ta on loonud ohutu toidutootmise uurimis- ja õppetegevuse alused Eestis (mis on
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kaasaegse globaliseerunud ja kemiseerunud majanduses
üks võtmeküsimusi). Ta on hinnatud õppejõud, kes on
arendanud välja kogu praeguse taimekaitsealase õppetöö
Eesti maaülikoolis; koostanud õppematerjale ja õpikuid.
Anne Luik juhtis 2008–2012 teadusprorektorina edukalt
kogu Eesti maaülikooli teadust. Karismaatilise isikuna
on ta arvukate rahvusvaheliste tuumikrühmade liige ja
viljakas teaduse popularisaator. Tema eestvedamisel
käivitati iga-aastased taimekaitsepäevad ja mahekonverentsid. Hea suhtlejana on ta suutnud ühendada Eesti
põllumajanduse arendamisse nii teadlased, õppejõud,
tootjad kui ka ministeeriumide vastutavad töötajad.
2002 riiklik teaduspreemia põllumajandusteaduste
v aldkonnas (kollektiivi juht) „Entom oloogilised
u urimused keskkonnasäästliku taimekaitse
arendamiseks“
2018 Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk
mahepõllumajanduse edendamise eest
P e e t e r S a a r i – snd 1945, akadeemik (1986), Tartu
ülikooli füüsika instituudi laborijuhataja, laineoptika
professor

Peeter Saari on tõeline õpetlane, kes aastaid kestnud
laiahaardelise tegevuse juures õppejõuna, teadlasena,
teaduse populariseerijana, teadusmaastiku korrastamisel, teadustegevuse juhtimisel ning teadusliku mõtteviisi
arendamise ja tutvustamise eest hoolitsemisel ei ole
kunagi unustanud, et ta on ühiskonna liige. Juba verinoore t eadlasena (1968) jõudis ta oma esimese avastuseni.
Sellest peale on ta olnud pidevalt aktiivne ja viljakas oma
erialal. Kaasaegne füüsikamaailm tunneb teda laiali
valgumatute valgusimpulsside uurimissuuna rajajana.
Tohutu töö teadusorganisatsioonilises tegevuses (sisuliselt
pani tema aluse teadusgrantide jagamisele Eestis), alati
korrektne lähenemine, terav pilk ja sulg on ta viinud Eesti
kõigi aegade väärikaimate teadlaste sekka.
2000 Riigi teaduspreemia täppisteaduste valdkonnas
„Laialivalgumatud valguslained“
2002 Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi teenetemärk
Peeter Saari: „Meie väike töörühm kujunes nn mitte
difrageeruvate lokaliseeritud lainete uurimisvaldkonna
üheks alusepanijaks. /…/ Avaldanud oleme kolmveerandsada artiklit juhtivates optikaajakirjades ning peatükke
kahes selle valdkonna kohta ilmunud monograafias.
Mitmesuguste grantide … toel oleme välja arendanud
unikaalse mõõteseadme kõrgtehnoloogiliste optiliste
seadmete elementide disainimiseks ja diagnostikaks
ülikiire femtosekundilise ajalise ja mikromeetrilise ruumilise lahutusega …“ (vt lähemalt: Eesti Vabriigi preemiad
2019, lk 40−61).
AVASTUSPREEMIA (teaduspreemia väljapaistva
avastuse eest: vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava
teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul
avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö
eest vastavalt Riigi teaduspreemiate põhimääruse
§ 2 (3)):
M a r t U s t a v – snd 1949 (akadeemik (2001), Tartu
ülikooli tehnoloogiainstituudi biomeditsiinitehnoloogia
professor, Icosagen Grupi asutaja ja juht – preemia olulise
sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva teadus- ja arendustöö
eest − „DNA onkoviiruste paljunemise molekulaarsete
mehhanismide uurimisest bioloogiliste ravimite arendusja tootmistehnoloogiate väljatöötamiseni“.
Mart Ustav on väärindanud oma DNA-viiruste
alusteaduslike molekulaarbioloogiliste uurimuste tule
mused – sh emakakaelavähki põhjustava papilloomiviiruse
organismis säilumise mehhanismid – kogu ühiskonna
jaoks olulisteks praktilisteks rakendusteks (näiteks üht
tüüpi AIDSi vaktsiini loomiseks). Ta on innovaatiliselt
rakendanud oma avastusi viiruse genoomi paljunemise
ja selleks vajalike valkude tootmise protsessi kohta

s elleks, et luua täiesti uudne tehnoloogia diagnostiliste ja
terapeutiliste valkude suuremahuliseks tootmiseks. Seda
litsentsivad täna pea kõik maailma juhtivad ravimifirmad.
1980 Eesti NSV preemia valgu biosünteesi mehha
nismide uurimise eest
1997 Riigi teaduspreemia keemia ja molekulaarbioloogia valdkonnas „Papilloomiviiruste genoomi
replikatsiooni ja onkogeenide uurimine“
2001 Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi teenetemärk
Mart Ustav: „Oma positiivses naiivsuses defineeriksin ma
teise hüpoteesi teaduse, ühiskonna ja ettevõtluse võimalikust sünergiast Eestis. Maksumaksja eraldatav teaduse
lisarahastus peab stimuleerima kommertsialiseeritava
intellektuaalomandi teket ja selle kaudu nii kohalikult
kui globaalselt toimivate kõrgtehnoloogiliste ettevõtete
teket ja arengut Eesti Vabariigis …“ (vt lähemalt: Eesti
Vabariigi preemiad 2019, lk 62−81).
AASTAPREEMIAD (eelmise nelja aasta jooksul, s.o
2015–2018 valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest vastavalt Riigi teaduspreemiate põhimääruse
§ 2 (2)):
A r v e t P e d a s – snd 1948, Tartu ülikooli matemaatika
ja statistika instituudi diferentsiaal- ja integraalvõrrandite professor – preemia täppisteaduste alal tööde tsükli
„Efektiivsed lahendusmeetodid murruliste tuletistega
diferentsiaalvõrrandite ja singulaarsustega integraal
võrrandite jaoks“ eest.
Arvet Pedas on tõestanud hulga fundamentaalseid tulemusi selle kohta, millised on murrulisi tuletisi
13

s isaldavate diferentsiaalvõrrandite lahendite omadused ning milliseid singulaarsusi võib neil esineda. Ta
on tuletanud originaalsed, efektiivsed, stabiilsed ning
optimaalsed meetodid selliste võrrandite ning singulaarsusi sisaldavate integro-diferentsiaalvõrrandite kiireks ja
täpseks lahendamiseks.
T õ n u E s k o – snd 1985, Tartu ülikooli genoomika
instituudi asedirektor,
R e e d i k M ä g i – snd 1978, Tartu ülikooli genoomika
instituudi bioinformaatika vanemteadur,
K r i s t a F i s c h e r – snd 1970, Tartu ülikooli mate
maatika ja statistika instituudi professor; genoomika
instituudi biostatistika vanemteadur,
L i l i M i l a n i – snd 1981, Eesti noorte teaduste
akadeemia asutajaliige, Tartu ülikooli genoomika instituudi epi- ja farmakogenoomika juhtivteadur – preemia
keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „ Geneetika
ja genoomika alased alusuuringud personaalmeditsiini
rakendamiseks Eestis“ eest.
Oluline samm Eesti geenivaramu doonorite andmete rakendamisel, kaardistamaks personaalmeditsiini
võimalusi nii monogeensete (ehk ühe konkreetse päriliku
mutatsiooni) kui polügeensete (ehk mitmel geenvariatsioonil põhineva) haiguste riski hindamisel ning ravimite
efektiivsust ja kõrvaltoimeid mõjutavate geenivariantide
kasutamisel optimaalse ravimiannuse valikul.
I r i n a H u s s a i n o v a – snd 1961, Tallinna tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi
professor – preemia tehnikateaduste alal tööde tsükli
„Nanokiudude võrgustik baasina multifunktsionaalsete
hübriidmaterjalide tööstuslikes rakendustes“ eest.
Loodud on rida tehnoloogiaid nanomeetrite
diapasoonis läbimõõduga fiibritest komponeeritud ja
sobivalt o rienteeritud kimpude võrgustikest koosnevate
m aterjalide tootmiseks ja rakendamiseks mitmetes
valdkondades. Selline struktuur võimaldab säilitada
kiudude unikaalsed omadused nanoskaalas ning laseb
soovitud omadustel ilmneda makroskaalas.
2005 Riigi teaduspreemia tehnikateaduste valdkonnas
(kollektiivi koosseisus) „Mikro- ja nanotehnoloogiliste
uurimismeetodite arendamine tööstuslike materjalide
väljatöötamiseks“
A l l e n K a a s i k – snd 1970, Tartu ülikooli bio- ja
s iirdemeditsiini instituudi farmakoloogia osakonna
juhataja, molekulaarse toksikoloogia professor,
farmakoloogia vanemteadur – preemia arstiteaduse alal
teadus-arendustöö „Mitokondrite roll närvisüsteemi haiguste korral“ eest.
Allen Kaasik on näidanud, kui oluline on mitokondrite
(raku peamiste energiaallikate) kahjustumise tõttu tekkiv raku energiakriis närvihaiguste arenemisel, kuidas
saaks soodustada närvirakkudes uute mitokondrite teket
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ja tagada energia rakkude kasvuks ning kuidas mitokondrite välismembraani valk Miro1 kontrollib mitokondrite
kahjustumist.
2001 Riigi teaduspreemia arstiteaduse valdkonnas
(kollektiivi koosseisus) „Närvirakkude kahjustus
ja ravimsõltuvus: molekulaarsed mehhanismid ja
farmakoloogiline preventsioon“
U r m a s S a a r m a – snd 1967, Tartu ülikooli ökoloogia
ja maateaduste instituudi terioloogia õppetooli juhataja,
juhtivteadur – preemia geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli
„Eluohtlike zoonootiliste patogeenide ja neid levitavate
kiskjaliste kompleksuuringud Eestis ja globaalselt“ eest.
Uute tundlike ja mitteinvasiivsete meetodite
juurutamise kaudu on saadud täiesti uudne pilt Eesti
metsloomade ja inimeste ühiste parasiitide esinemissagedusest, levinud parasiitide nagu põistang-paeluss
geneetilistest liinidest, haiguste (vahe)peremeeste rollist
ja migratsioonist. Need tulemused võimaldavad tule
vikus paremini ennustada parasiitide esinemissagedust
ja kontrollida haiguspuhanguid.
M a r i k a M ä n d – snd 1954, Eesti maaülikooli
põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimetervise
õppetooli juht, professor – preemia põllumajandusteaduste
alal teadustöö „Täppistaimekaitse innovaatiliste tehnoloogiate arendamine kahjurite ja kasurite käitumis- ja
füsioloogiliste uuringute kaudu“ eest.
Marika Mänd on välja töötanud uudse taimekaitsetehnoloogia, mis ühendab endas täppistaimekaitse ja
tolmeldamise – kimalased kannavad vajalikud prepa
raadid otse taimede õitesse –, ning välja selgitanud
mitmete putukate arvukust, füsioloogilisi protsesse ja
käitumist mõjutavate stressifaktorite kumulatiivse mõju
meie põllumajandusmaastikul.
2008 Riigi teaduspreemia põllumajandusteaduste
valdkonnas (kollektiivi juht) „Tolmeldajaid ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid“
A l l a n P u u r – snd 1963, Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juhtivteadur, professor – preemia
sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Eesti rahvastiku areng
maakeskses ja võrdlevas vaates“ eest.
Delikaatsete ja tundlike teemade (abielukäitumise ja
sündimuse kujunemise eripärad põliselanike ja immi
grantide puhul ning seonduvalt etnilise päritoluga, suremus
ja selle võimalikud välised mõjurid eri aastasadadel,
sotsiaalpoliitika meetmete toimimine) süvaanalüüs on
toonud nähtavale nende protsesside ootamatud ja kogu
ühiskonna jaoks olulised mustrid.
2000 Riigi teaduspreemia sotsiaalteaduste valdkonnas
(kollektiivi koosseisus) „Rahvastiku vananemine
Eestis“
R e i n R a u d – snd 1961, Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi Aasia uuringute professor – preemia

humanitaarteaduste alal uurimistöö „Kultuuriteoreetilised
uurimused“ eest.
Originaalne ja avar, samas süsteemne kultuuriteooria
kujunemise ja võtmekäsitluste ülevaade, millest kasvab
välja selge, iseseisev ja terviklik kultuuri mõtestamise
(meta)raamistu. Erinevalt valdavast osast praegusest
kultuuriteadusest võimaldab selline raamistu samadest
lähtekohtadest analüüsida eri ajastute ja regioonide
kultuurinähtusi ning neid omavahel võrrelda.
2001 Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi teenetemärk

on sellise mandaadi mõtteks olnud tagada akadeemilise
maailma tippeksperdi hääl strateegiliste otsuste laua taga.
Kui aga akadeemias endas mõne ülikooli jaoks vajalikku
kompetentsi ei jätkunud või see kompetents oli juba teisiti rakkes, kutsuti appi noorte teaduste akadeemia või
ühiskonnas üldiselt tunnustatud loomeisikud.

ÜLIKOOLIDE NÕUKOGUDE
LIIKMED

Akadeemia nimetas ülikoolide nõukogudesse järgmised
liikmed:
Tallinna ülikool – Eesti teaduste akadeemia välisliige Ü l o L a n g e l, Stockholmi ülikooli neurokeemia
ja molekulaarse neurobioloogia professor; Tartu ülikooli
molekulaarse biotehnoloogia professor.
Tallinna tehnikaülikool – akadeemik M a r t S a a r m a,
Helsingi ülikooli biotehnoloogia instituudi professor.
Eesti maaülikool – akadeemik A n n e K a h r u,
keemilise ja bioloogilise füüsika instituut, keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja.
Eesti muusika- ja teatriakadeemia – E r k k i - S v e n
T ü ü r, vabakutseline helilooja, Eesti heliloojate liidu
liige.
Eesti kunstiakadeemia – E v a N ä r i p e a, Eesti noorte
teaduste akadeemia asutajaliige, Eesti filmiarhiivi direktor.

Eesti ülikoolide uuenenud juhtimismudeli tuumaks on
strateegilisi otsuseid tegev väikesearvuline nõukogu. Kuni
2019. a augustini kandis see tehnikaülikoolis kuratooriumi
nime. Mõte, et teaduste akadeemia võiks olla selle mudeli
osaline, tekkis hulk aega tagasi, kui selle rakendamist
arutati Tartu ülikoolis. Üsna kiiresti tõdeti, et nõukogus
oleks vaja tasakaalustada ülikooli ja riigi strateegilised
huvid. Polnud aga selge, kuidas nende „pooluste“ võrdse
esindatuse puhul tagada, et ei tekiks patiseisu. Päris täpselt
ei mäleta enam vist keegi, kes tuli esimesena selle peale, et
nõukogus peaks olema paaritu arv liikmeid ja et ühe liikme
peaks nimetama teaduste akadeemia. Aga seda mäletavad
asjaosalised küll, et see idee leidis kiire poolehoiu.
Esimesena võttis selle mudeli kasutusele Tartu ü likool
ligi viisteist aastat tagasi. Teaduste akadeemia kutsus
sinna Soome teaduste akadeemia ekspresidendi, Helsingi
ülikooli eksrektori, rahvusvahelise teadusn õukoja
(International Science Council, tollal ICSU, vt lk 40)
endise asepresidendi jne jne professor Kari Raivo. Tema
teenis selles rollis väärikalt ja armastatult kaks viieaastast
ametiaega. 2018. a jaanuaris nimetas teaduste akadeemia
Tartu ülikooli nõukogusse Eesti noorte teaduste akadeemia
presidendi Els Heinsalu. Tallinna tehnikaülikoolis on
see juhtimismudel toiminud alates 2014. aastast. Akadeemia nimetatud liige 2014–2019 on olnud akadeemik
Mart Saarma.
2019. aasta kevadel võttis riigikogu vastu ka ülejäänud nelja avalik-õigusliku ülikooli seadused. Kõigis neis
on sätestatud, et akadeemia nimetab ülikooli nõukogusse
ühe liikme. Ju siis on see juhtimismudel end õigustanud
ning akadeemia poolt nimetatud liikmed head tööd teinud. Et seadused jõustusid 1. septembrist 2019 ja uus
juhtimismudel tuli käivitada kohe uue aasta alguses, oli
akadeemial sügisel sel teemal üsna palju mõtlemist ja
arutamist.
Juhatus pidas mõistlikuks nimetada igasse nõukogusse
üldjuhul akadeemia liige või välisliige. Sest algusest peale

VIIS ÜLIKOOLI SAID UUED
NÕUKOGUD

EESTI TEADUSAGENTUURI
NÕUKOG U JA
NIMETAMISKOGU LIIKMED
Teadusmaastiku uuendamisring jõudis sel aastal otsaga
teadusagentuuri juurde. Pikka aega on teadusagentuuri
hindamiskogu koostanud teadusagentuur ise. Põhimõttelise uuendusena otsustati sel aastal, et nii olulise
tähtsusega otsused peaks tehtama kraad kõrgemal, ministri
tasemel. Selle otsuse visandi kokkupanek delegeeriti uuele
institutsioonile – suhteliselt väikesearvulisele nimetamiskogule. Sinna palus haridus- ja teadusministeerium
teaduste akadeemial ja noorte teaduste akadeemial esitada
ühine esindaja.
Eesti teadusagentuuri nõukogu liikmeks nimetati
Tallinna tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika
instituudi professor akadeemik J a k o b K ü b a r s e p p.
Eesti teaduste akadeemia ja noorte teaduste akadeemia ühiseks esindajaks Eesti teadusagentuuri
hindamisnõukogu nimetamiskogusse nimetati Tallinna
tehnikaülikooli b
 iorobootika professor akadeemik
M a a r j a K r u u s m a a.
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AKADEEMIA LIIKMESKOND
25. septembril valis akadeemia üldkogu kolm uut välisliiget:

Margus Veanes – tarkvarateaduse alal

Raimo Raag – keeleteaduse alal
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Svante Pääbo – geneetika alal

Seisuga 29. veebruar 2020 oli Eesti teaduste akadeemias
73 akadeemikut ja 21 välisliiget, kes jagunesid osa
kondade vahel järgmiselt:

ASTRONOOMIA JA FÜÜSIKA OSAKOND
(15 akadeemikut, 5 välisliiget)
A k a d e e m i k u d: Jaan Aarik, Jaak Aaviksoo (osa
konnajuhataja kuni dets 2019), Jaan Einasto, Ene Ergma,
Arvi Freiberg, Vladimir Hižnjakov, Marco Kirm (osa
konnajuhataja alates 4. dets 2019), Tšeslav Luštšik,
Martti Raidal, Enn Saar, Peeter Saari, Mart Saarma,
Arved-Ervin Sapar, Gennadi Vainikko, Richard Villems.
V ä l i s l i i k m e d: Jonathan (John) R. Ellis, Richard R.
Ernst, Charles Gabriel Kurland, Jaan Laane, Alar Toomre.
INFORMAATIKA- JA TEHNIKATEADUSTE
OSAKOND
(18 akadeemikut, 5 välisliiget)
A k a d e e m i k u d: Olav Aarna, Hillar Aben,
Jüri E ngelbrecht, Ülo Jaaksoo, Maarja Kruusmaa,
Jarek Kurnitski, Jakob Kübarsepp (osakonnajuhataja),
Rein Küttner, Ülo Lepik, Enn Lust, Leo Mõtus, Arvo Ots,
Tarmo Soomere, Enn Tõugu, Raimund-Johannes Ubar,
Tarmo Uustalu, Jaak Vilo, Andres Öpik.
V ä l i s l i i k m e d: Steven R. Bishop, Michael Godfrey
Rodd, Gábor Stépán, Esko Ukkonen, Margus Veanes.
BIOLOOGIA, GEOLOOGIA JA KEEMIA
OSAKOND
(22 akadeemikut, 5 välisliiget)
A k a d e e m i k u d: Toomas Asser (osakonnajuhataja),
Jaan Eha, Jaak Järv, Ain-Elmar Kaasik, Anne Kahru, Dimitri
Kaljo, Mati Karelson, Kalle Kirsimäe, Urmas Kõljalg,
Hans Küüts, Agu Laisk, Ülo Lille, M argus Lopp,
Jüri M artin, Andres Metspalu, Ülo N iinemets,
Anto Raukas, Valdur Saks, Martin Zobel, Raivo Uibo,
Mart Ustav, Eero Vasar.
V ä l i s l i i k m e d: Ülo Langel, Pekka T. Männistö,
Svante Pääbo, Matti Saarnisto, Helmut Schwarz.
HUMANITAAR- JA SOTSIAALTEADUSTE
OSAKOND
(18 akadeemikut, 6 välisliiget)
A k a d e e m i k u d: Jüri Allik, Mihhail Bronštein,
Mart Kalm, Valter Lang (osakonnajuhataja alates 4. dets 2019), Lauri Mälksoo, Karl Pajusalu,
Arvo Pärt, Tiina Randma-Liiv, Anu Raud, Anu Realo,
Jaan Ross, Hando Runnel, Huno Rätsep, Tiit Tammaru,
Tõnu-Andrus Tannberg, Jaan Undusk, Urmas Varblane
(osakonnajuhataja kuni dets 2019), Haldur Õim.
V ä l i s l i i k m e d: Juri Berezkin, Cornelius Theodor
Hasselblatt, Raimo Raag, Päiviö Tommila, Endel Tulving,
Jaan Valsiner.

2019. aastal jätkas valdav osa akadeemikutest juhtivate
eriteadlastena teadus- ja õppetööd.
Põhitöö kõrval tegutsesid paljud akadeemikud
ekspertide ja nõuandjatena. Üleriigilise tähtsusega kogudesse ja nõukogudesse kuuluvad järgmised akadeemikud:
• valitsuse juures asuv teadus- ja arendusnõukogu –
Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Mart Saarma,
Tarmo Soomere
• valitsuse juures tegutsev säästva arengu komisjon –
Margus Lopp
• riigi teaduspreemiate komisjon – Tarmo Soomere
(esimees), Jaan Aarik, Maarja Kruusmaa,
Jüri M artin, Ülo Niinemets, Karl Pajusalu,
Tiit Tammaru, Eero Vasar (aseesimees)
• riigikogu juures asuva arenguseire keskuse nõukoda – Jaak Aaviksoo, Tarmo Soomere
• sihtasutuse Eesti teadusagentuur
nõukogu – Jakob Kübarsepp
• sihtasutuse Eesti teadusagentuur hindamisnõukogu
nimetamiskogu – Maarja Kruusmaa
• sihtasutuse Eesti teadusagentuur hindamisnõukogu – Anne Kahru, Jarek Kurnitski, Tiit Tammaru,
Andres Öpik
• sihtasutuse Eesti teadusagentuur Eesti teaduse
populariseerimise auhinna komisjon – Ene Ergma
(esimees)
• sihtasutuse Eesti teadusagentuur teaduse
p o p ul a r i s e e r i m i s e p r o g r a m m i Te a M e +
nõukoda – Tarmo Soomere
• Eesti Panga nõukogu – Urmas Varblane
• Eelarvenõukogu – Urmas Varblane
Haridus- ja teadusministeeriumi teaduspoliitika
komisjoni liige on akadeemik Ülo Niinemets. Eesti
teaduse rahvusvahelistumise töörühma ja teaduse
rahvusvahelistumise programmi juhtkomitee ning teadusja innovatsioonipoliitika seire programmi juhtnõukogu
liige on akadeemik Jüri Engelbrecht. Riikliku programmi
„Ühiskonna väärtusarendus 2015–2020“ nõukogu liikmed on akadeemikud Olav Aarna ja Jüri Engelbrecht.
Elukestva õppe strateegia 2020 juhtkomisjoni liige on
akadeemik Olav Aarna. Akadeemia esindaja üliõpilaste
teadustööde riikliku konkursi hindamiskomisjonis on
akadeemik Marco Kirm. Eesti haridusstrateegia 2035
juhtgrupi liige ja Eesti innovatsioonistrateegia 2030
töögrupi liige on akadeemik Maarja Kruusmaa.
Rahandusministeeriumi ühtekuuluvuspoliitika
rakenduskava seirekomisjoni liige on akadeemik
Tarmo Soomere ja asendusliige Andres Öpik.
Keskkonnaministeeriumi geenitehnoloogia komisjoni
liige on akadeemik Eero Vasar.
Sotsiaalministeeriumi neurokirurgia erialakomisjoni
liige on akadeemik Toomas Asser. Akadeemik Eero Vasar
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osaleb terviseala teaduse ja innovatsiooni nõukogu töös.
Eesti kosmoseasjade nõukogu esimees on akadeemik
Ene Ergma.
Eesti geoloogiateenistuse nõukoja liige on akadeemik
Margus Lopp.
Eesti teaduse tippkeskuste juhid on akadeemikud Martti Raidal – „Tume universum“,
Ülo Niinemets – „Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes
ja põllumajanduskooslustes“, Enn Lust – „Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia s alvestamise
ja muundamise süsteemidele“, Andres M etspalu –
„ Genoomika ja siirdemeditsiini tippkeskus“,
Jarek Kurnitski – „Teadmistepõhise ehituse tippkeskus“,
Maarja Kruusmaa – „IT tippkeskus EXCITE“.
Akadeemik Karl Pajusalu on keeleteaduse, filosoofia ja
semiootika doktorikooli nõukogu esimees ning akadeemik
Enn Lust on funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate
doktorikooli nõukogu esimees.
Paljud akadeemikud jätkavad tööd rahvusvaheliste
teadusorganisatsioonide ja teadusajakirjade toimetuskolleegiumide koosseisus.
Akadeemik Peeter Saari sai teaduspreemia pikaajalise
tulemusliku teadus- ja arendustöö eest ning akadeemik
Mart Ustav preemia olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga
innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva
teadus- ja arendustöö eest (vt lk 12–13).
2019. aastal tunnustasid mitmed ühingud ja organisatsioonid paljusid akadeemikuid erinevate autasude või
aunimetustega ning liikmeks või auliikmeks valimisega:
• Toomas Asser pälvis Läti Vabariigi Tunnustusristi
III klassi ordeni;
• Jaan Einasto pälvis Tartu ülikooli suure medali ning
teenetemärgi Tartumaa Kuldne Tammeoks;
• Anne Kahru valiti EPWS (European Platform of
Women Scientists) poolt 2019. aasta esimeseks kuu
teadlaseks;
• Maarja Kruusmaa valiti Massachusettsi
tehnoloogiainstituudi (MIT) Woods Hole’i okeano
graafiainstituudi doktorantide ja magistrantide
poolt aasta külalisteadlaseks;
• Andres Metspalu pälvis rahvusvaheliselt Euroopa
liikumiselt aasta eurooplase tiitli töö eest Eesti ja
Euroopa teaduse edendamisel;
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• Ülo Niinemets promoveeriti Ida-Soome ülikooli
audoktoriks ning valiti üheks kolmest kultuurilehe
Sirp 2018. aasta laureaadist;
• Karl Pajusalu pälvis Läti Vabariigi Tunnustusristi
IV klassi ordeni;
• Arvo Pärt pälvis Läti Vabariigi Tunnustusristi
II klassi (suurohvitseri) ordeni, Saksa muusikaautorite auhinna Deutscher Musikautorenpreis
koorimuusika kategoorias ning Hispaania auhinna
SMR (Semana de Música Religiosa de Cuenca)
Honorific Award; ta valiti Harjumaa aukodanikuks
ning autismifondi „Toetan erilist elu“ auliikmeks;
• Anu Raud pälvis Eesti ettevõtlike naiste assot
siatsiooni tiitli Aastate naine 2019;
• Enn Saar pälvis Tartu ülikooli suure medali;
• Tarmo Soomere valiti Leedu teaduste akadeemia
välisliikmeks.
Maailma enim viidatud teadlaste hulka (Clarivate
Analytics Web of Science andmebaas) jõudsid 2019. aastal
üheksa eesti teadlase seas akadeemikud Anne Kahru,
Urmas Kõljalg, Ülo Niinemets ja Martin Zobel.
Sama andmebaasi sektsiooni Essential Science
Indicators maailma ühe protsendi enimviidatud teadlase hulka oma valdkonnas kuuluvad akadeemikud
Jüri Allik, Anne Kahru, Urmas Kõljalg, Andres Metspalu,
Ülo Niinemets, Martti Raidal, Anu Realo, Martin Zobel,
Richard Villems ja Jaak Vilo.
Akadeemik Arvo Pärt oli andmebaasi Bachtrack
a ndmeil 2019. aasta maailma esitatuimate nüüdis
heliloojate järjestuses teisel kohal. Eelneval kaheksal
aastal oli ta esikohal.
Eesti ajakirjanike koostatud mõjukate edetabelisse
mahtusid, nii nagu eelmiselgi aastal, akadeemikud
Arvo Pärt (8.), Jaak Aaviksoo (85.) ja Tarmo Soomere
(86.).
Akadeemia välisliikmed jätkasid osalemist akadeemia
ja Eesti teadusasutuste tegevuses vastavalt varem välja
kujunenud kontaktidele ja teaduslikele sidemetele.
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Mart KALM, sünd 3.09.1961, valitud 2010, kunsti
teadus. Lõpetanud Tartu ülikooli 1984. Eesti teaduste
akadeemia, asepresident (2014), Eesti kunstiakadeemia,
rektor (2015), professor (2000); Põhja puiestee 7, 10412
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ÜLDKOGU
2019. aastal kutsuti akadeemia üldkogu kokku kolm korda:
24. aprillil üldkogu aastakoosolek:
• Peeter Saari „Rännak võrrandite vahel“
• Mart Ustav „Teadus ja ettevõtlus“
• osakonnajuhatajate Jaak Aaviksoo,
Jakob Kübarsepa, Toomas Asseri ja Urmas Varblase
ning president Tarmo Soomere ettekanded
„Akadeemia tegevus 2018. aastal“
• peasekretär Jaak Järve ettekanne „Akadeemia
finantstegevus 2018 ja eelarve 2019“
• akadeemikutasude määramine perioodiks
01.05.2019–30.04.2020
• akadeemia soovitused teadusleppe realiseerimiseks
25. septembril üldkogu istung:
• Andres Metspalu „Geenivaramust personaalse
tervishoiuni“
• akadeemia välisliikmete valimine
• akadeemia presidendi valimine
4. detsembril üldkogu istung:
• Svante Pääbo „Archaic Genomics“
• osakondade põhimääruse muudatuse kinnitamine
• akadeemia teadusasutuste teadustöötajate konkursi
läbiviimise eeskirja muudatuse kinnitamine
• asepresidentide, peasekretäri ja juhatuse vaba
liikmete valimine
• Tarmo Soomere teenistuslepingu allakirjutamine
Üldkogu 24. aprilli istung oli korraldatud akadeemia
aastakoosolekuna, mille põhiteemaks oli kokkuvõtete
tegemine akadeemia tegevusest 2018. aastal. Üksikasja
likud andmed akadeemia tegevuse kohta aruandeaastal
olid kättesaadavad „Eesti teaduste akadeemia aasta
raamatus“ XXIV (51), mis oli eelnevalt elektrooniliselt
kättesaadavaks tehtud.
President andis akadeemik Dimitri Kaljole kätte
tänukirja pikaajalise eduka tegevuse eest ajakirja E
 stonian
Journal of Earth Sciences peatoimetajana ja teatas, et
kauaaegse eduka tegevuse eest ajakirja Oil Shale peatoimetajana saab tänukirja akadeemik Anto Raukas.
Traditsiooniliselt esines ettekandega 2019. aasta riigi
teaduspreemia laureaat pikaajalise tulemusliku teadus- ja
arendustöö eest akadeemik Peeter Saari teemal „Rännak
võrrandite vahel“. 2019. aasta avastuspreemia laureaat
akad Mart Ustav esines ettekandega teemal „Teadus ja
ettevõtlus“ .
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Akadeemia tegevusest 2018. aastal tegid ülevaate
osakondade juhatajad Jaak Aaviksoo, Jakob Kübarsepp,
Toomas Asser ja Urmas Varblane (vt lk 78–81) ja kokku
võtlikult president Tarmo Soomere (vt lk 81). Peasekretäri
ettepanekul kinnitas üldkogu akadeemia 2018. aasta
aruande kuuldud ettekannete ja aastaraamatus esitatud
materjalide alusel.
Peasekretär Jaak Järv andis ülevaate akadeemia
2018. aasta eelarve täitmisest ja tutvustas 2019. aasta
eelarvet, mille üldkogu kinnitas (vt lk 118).
Peasekretär Jaak Järv esitas üldkogule akadeemikutasude väljamaksmise kava perioodil
01.05.2018–30.04.2019. Üldkogu võttis vastu otsuse
jagada akadeemikutasudeks eraldatud summa võrdselt
kõigi akadeemikute vahel.
President Tarmo Soomere tutvustas akadeemia
soovitusi 19. detsembril 2018 allkirjastatud teadusleppe realiseerimiseks. Seejärel võttis üldkogu vastu
otsuse „Eesti teaduste akadeemia arvamus investee
ringutest t eadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni
teadusleppe kontekstis“.
Üldkogu teisel istungil 25. septembril oli kavas
presidendi valimine.
Istungi algul andis president Tarmo Soomere akadeemik
Jaan Einastole kätte Harald Kerese nimelise medali.
Teadusliku ettekandega „Geenivaramust personaalse
tervishoiuni“ esines akadeemik Andres Metspalu.
Osakonnajuhatajad tutvustasid presidendikandidaatide
arutelu osakondades. Informaatika ja tehnikateaduste osakonna poolt esitati presidendikandidaadiks
ametis olev president Tarmo Soomere. Seejärel kuulati ära Tarmo S oomere (vt lk 87) programmiline
ettekanne. S
 alajase hääletuse tulemusena valiti akadeemia presidendiks järgmiseks viieks aastaks akadeemik
Tarmo Soomere.
Samaaegselt toimusid ka välisliikmete valimised.
Akadeemia uuteks välisliikmeks valiti Max Plancki evolutsioonilise antropoloogia instituudi evolutsioonigeneetika
osakonna juhataja Svante Pääbo, Uppsala ülikooli soome-ugri keelte (eesti keele) professor Raimo Raag ja
Microsoft Researchi vanemteadur Margus Veanes.
Üldkogu 4. detsembri istungil oli kavas akadeemia
juhatuse valimine.
Teadusliku ettekandega teemal „Archaic Genomics“
esines eelmisel istungil valitud välisliige Svante Pääbo.

Üldkogu kinnitas muudatused dokumentides „Akadeemia osakondade põhimäärus“ ja „Akadeemia
teadusasutuste teadustöötajate konkursi läbiviimise
eeskiri“.
Seejärel asuti juhatuse uue koosseisu valimisele.
Valitud president Tarmo Soomere tegi ettepaneku valida
uus juhatus 12-liikmelisena. Otsustati, et akadeemia
juhatusse kuuluvad kaks asepresidenti ja neli vabaliiget.
Tarmo Soomere tegi ettepaneku valida asepresidentideks
Arvi Freiberg ja Mart Kalm, peasekretäriks Jaak Järv,
juhatuse vabaliikmeteks Martti Raidal füüsika ja
astronoomia osakonnast, Maarja Kruusmaa informaatika
ja tehnikateaduste osakonnast, Ülo Niinemets bioloogia,
geoloogia ja keemia osakonnast ning Tiina Randma-Liiv
humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonnast. Salajase

hääletuse tulemusena valiti akadeemia asepresidentideks, peasekretäriks ja vabaliikmeteks kõik nimetatud
kandidaadid.
Üldkogu võttis teadmiseks, et juhatuse koosseisu
k uuluvad osakondades eelnevalt valitud osakonna
juhatajad: astronoomia ja füüsika osakonnas akadeemik
Marco Kirm; informaatika ja tehnikateaduste osakonnas
akadeemik Jakob Kübarsepp; bioloogia, geoloogia ja
keemia osakonnas Toomas Asser ning humanitaar- ja
sotsiaalteaduste osakonnas Valter Lang.
President Tarmo Soomerega allkirjastas teenistuslepingu tema teiseks tööperioodiks üldkogu
volitusel akadeemia vanim istungist osa võttev akadeemik Dimitri Kaljo.

JUHATUS
Eesti teaduste akadeemia juhatus töötas 2019. aastal järgmises koosseisus:
president
asepresident kuni 11.04.2019
asepresident
asepresident
peasekretär
astronoomia ja füüsika osakonna juhataja kuni 14.12.2019
astronoomia ja füüsika osakonna juhataja1 alates 04.12.2019
informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja
bioloogia, geoloogia ja keemia osakonna juhataja
humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja kuni 14.12.2019
humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja2 alates 04.12.2019
vabaliikmed
kuni 03.12.2019

Tarmo Soomere
Ergo Nõmmiste
Mart Kalm
Arvi Freiberg
Jaak Järv
Jaak Aaviksoo
Marco Kirm
Jakob Kübarsepp
Toomas Asser
Urmas Varblane
Valter Lang
Jüri Engelbrecht
Valter Lang
Ülo Niinemets
Karl Pajusalu
Martti Raidal
Peeter Saari
Andres Öpik
Eero Vasar

1 Vastavalt akadeemikutega sõlmitud lepingutele kattusid astronoomia ja füüsika osakonna ametist lahkuva ja uue juhataja ametiajad kümne
päeva jooksul.
2 Vastavalt akadeemikutega sõlmitud lepingutele kattusid humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna ametist lahkuva ja uue juhataja ametiajad
kümne päeva jooksul.
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Teaduste akadeemia seaduse § 9 (1) näeb ette, et:
„[j]uhatus on akadeemia kollegiaalne juhtimisorgan
üldkogu istungite vaheaegadel“. Juhatusse kuuluvadpresident, a sepresidendid, peasekretär, osakonnajuhatajad
ja üldkogu poolt akadeemikute hulgast valitud liikmed.
Juhatuse funktsioonid on sätestatud kõnesoleva paragrahvi
lõigus (3):
1. tagab üldkogu otsuste elluviimise;
2. valmistab ette üldkogule esitatavad küsimused;
3. kuulutab välja teadustööde konkursse ja määrab
auhindu;
4. kuulutab välja ja määrab uurimistoetusi ning
stipendiume teadlastele ja üliõpilastele;
5. kuulutab välja uurija-professori valimise konkursi
ja valib uurijaprofessorid;
6. otsustab akadeemia astumise rahvusvahelistesse
organisatsioonidesse;
7. otsustab akadeemia vara kasutamise seadusega
sätestatud piires;
8. kinnitab akadeemia kantselei ja selle struktuuri
üksuste põhimäärused ning nende aruanded;
9. moodustab alalisi või ajutisi komisjone küsimuste
lahendamiseks konkreetsetes teadusvaldkondades;
10. täidab muid akadeemia tegevuseks vajalikke
ülesandeid.
Juhatuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid
mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatus on aruande
kohustuslik üldkogu ees.
Aasta jooksul pidas juhatus seitse töökoosolekut ja
ühel korral võeti otsus vastu elektroonilise küsitluse
teel. Suur osa teemadest on kajastatud ülal „Kroonika“
sektsioonis.
Kuna aasta lõpus toimus akadeemia välisliikmete
v alimine, arutati mitmel korral valimisega seotud
küsimusi. Otsustati valida kolm uut välisliiget infor
maatika ja tehnikateaduste osakonda, bioloogia, geoloogia
ja keemia osakonda ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste
osakonda. Juhatus vaatas läbi osakondade ettepanekud ja
esitas kandidaadid üldkogule valimiseks.
Juhatus pidas otstarbekaks koostöö süvendamist
Eesti sotsioloogide liiduga, Eesti matemaatika seltsiga ja akadeemilise teoloogia seltsiga, kellega sõlmiti
assotsiatsioonilepingud. Arutati assotsieerunud seltside
rahastamist.
Arutati Eesti innovatsioonisüsteemi loomise võimalusi. Kuulati ära ettevõtluse arendamise sihtasutuse
juhatuse esimehe Alo Ivaski ja ettevõtluskeskuse direktori
Tanel Rebase ülevaated ja selgitused selles küsimuses.
Juhatus arutas teaduse rahastamist ja 2020. aasta
uurimistoetuste määramisega kerkinud küsimusi ning
esitas oma seisukohad haridus- ja teadusministeeriumile
ja Eesti teadusagentuurile. Arutati teadusleppe sisustamist
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ja otsustati vastav deklaratsioon akadeemia soovitustega
üldkogule vastuvõtmiseks esitada. Arutati Eesti teadus
agentuuri hindamisnõukogu moodustamise põhimõtteid ja
kandidaatide esitamist hindamisnõukogusse. Aasta lõpus
kinnitati hindamisnõukogu liikme kandidaadid. Teadus
agentuuri hindamisnõukogu nimetamiskogusse nimetati
teaduste akadeemia ja noorte teaduste akadeemia ühiseks
esindajaks akadeemik Maarja Kruusmaa. Teadusagentuuri nõukogu liikme kandidaadiks esitati akadeemik
Jakob Kübarsepp.
Vastavalt ülikoolide seadustele nimetati liikmed
ülikoolide nõukogudesse: Ülo Langel (Tallinna ülikool), Anne Kahru (Eesti maaülikool), Erkki-Sven Tüür
(Eesti muusika- ja teatriakadeemia), Eva Näripea (Eesti
kunstiakadeemia), Mart Saarma (Tallinna tehnikaülikool).
Mahuka osa juhatuse töös moodustasid arutelud ja
otsuste vastuvõtmine jooksva tööga seotud küsimustes.
Vaadati läbi ja esitati üldkogule kinnitamiseks akadeemia
2018. aasta koondeelarve täitmine ja 2019. aasta eelarve
ning üldkogu istungite päevakorrad. Kuulati ära informatsioon Eesti rahvuskultuuri fondi teaduste akadeemia
allfondi 2019. aasta tootlikkusest.
Juhatus kinnitas välisvahetuse fondi nõukogu
koosseisu (esimees akadeemik Jüri Engelbrecht); rahvusliku k vaternaariuuringute komitee koosseisu (esimees
Tartu ülikooli vanemteadur Alar Rosentau); Eesti polaar
uuringute komisjoni koosseisu (esimees Rein Vaikmäe);
L’Oréal-UNESCO stipendiumide hindamiskomisjoni koosseisu (esimees akadeemik Ergo Nõmmiste).
K innitati energeetikakomisjoni koosseis (esimees
Arvi Hamburg) ja komisjoni põhikiri koos redaktsiooniliste muudatustega. Akadeemik Endel Lippmaa loengu
korraldamiseks 2020. aastal kinnitati vastava komisjoni
koosseis (esimees akadeemik Mart Kalm) ja loengute
fondi komisjoni esimeheks Kemotex Finance OÜ juhatuse liige Riivo Sinijärv. Kinnitati Underi ja Tuglase
kirjanduskeskuse teadusnõukogu koosseis (esimees ex
officio direktor Jaan Undusk). Peeti vajalikuks moodustada akadeemia majandusarengu ja innovatsiooni
komisjon ja alustada läbirääkimisi selle liikmeskonna
moodustamiseks.
Otsustati välja kuulutada Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse direktori konkurss. Muudatusettepanek
teadusasutuste teadustöötajate konkursi läbiviimise
eeskirjas esitati kinnitamiseks üldkogule. Tehti ettepanek
ka osakondade põhimääruse täiendamiseks, mis esitati
samuti üldkogule kinnitamiseks.
Aasta lõpus kuulati ära uurija-professorite
Andres Meritsa, Toomas Rõõmu ja Dmitri Vinnikovi
esimese tööaasta aruanded uurija-professoritena.

OSAKONNAD
Akadeemia juures tegutseb neli osakonda:
• astronoomia ja füüsika osakond
• informaatika- ja tehnikateaduste osakond
• bioloogia, geoloogia ja keemia osakond
• humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond
2019. aastal võeti üldkogu otsusega vastu uus akadeemia
osakondade põhimäärus.
Akadeemia osakonnad on kompetentsed ekspertide kogud oma valdkonnas, mis ühendavad akadeemia
vastava teadusvaldkonna akadeemikuid, välisliikmeid ja
akadeemia asutusi ning korraldavad akadeemia ülesannete
raames nende tegevust, tehes koostööd teiste sama
valdkonna teadus- ja arendusasutuste ning teadusseltside
ja ühendustega. Osakonna ülesandeks on valmistada ette ja
kujundada seisukohti küsimustes, mis tulevad arutamisele
akadeemia üldkogus või juhatuses, samuti analüüsida
teaduse olukorda ja teadussuundade arenguperspektiive
Eestis ning kujundada seisukohti nendes küsimustes.
Osakonnad osutavad oma pädevuse piires ekspertabi
riikliku või avaliku sektori asutustele ja organisatsioonidele, suunavad ja abistavad teaduse populariseerimisel
ning hariduse edendamisel, aidates kaasa akadeemia kui
terviku nähtavuse tagamisele.
2019. aastal lõppes kahe osakonnajuhataja ametiaeg. Astronoomia ja füüsika osakonna juhatajaks valiti
akadeemik Marco Kirm ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhatajaks Valter Lang. Informaatika- ja
tehnikateaduste osakonna juhatajana jätkas akadeemik
Jakob Kübarsepp ning bioloogia, geoloogia ja keemia
osakonna juhatajana akadeemik Toomas Asser.
Oma liikmete kaudu panustavad osakonnad erinevate
komisjonide töösse, samuti teadust populariseerivatesse
tegevustesse. Koostöös akadeemiaga jätkus Tartus
Jaan Poska gümnaasiumis loengusari „Tee (Poska) akadeemiani“ (vt ülal kronoloogia sektsioonis). Jätkus koostöö
Kilingi-Nõmme gümnaasiumiga. Academia Pernaviensise
mõttekodade tegevuses osalesid akadeemik Karl Pajusalu
humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonnast ja akadeemik
Richard Villems astronoomia ja füüsika osakonnast.
Astronoomia ja füüsika osakonnas (AFO) toimus
2019. aastal kaks korralist koosolekut. Arutluse all olid
Harald Kerese medal, Eesti füüsika areng järgmise
k ümnendi jooksul, akadeemia tulevik ja presidendi
valimised, samuti osakonna juhataja valimine. Tuleviku
jaoks olulise küsimusena oli arutusel osakonna koosseis nii

erialaliselt kui vanuseliselt. Selleks, et suudetaks elujõuliselt jätkata ja anda oma vääriline panus Eesti ü hiskonna ja
teaduse arengusse, vajab osakond tugevdamist nii füüsika,
matemaatika kui ka astronoomia erialadel.
Informaatika ja tehnikateaduste osakond (ITTO)
korraldas 2019. aastal kaks korralist koosolekut. Põhi
teemadeks olid akadeemia presidendi valimine, akadeemia
välisliikme valimine, kogumik „Teadusmõte Eestis (X).
Tehnikateadused III“, ettevõtete esindusorganisatsioonid
Eestis ja tööstusdoktorantuur: olukord ja arengusuunad. Akadeemia presidendi valimisega seonduvalt tegi
osakond konsensusliku ettepaneku senise presidendi
Tarmo Soomere jätkamiseks teisel ametiajal. Vastavalt
akadeemia juhatuse otsusele (19.03.2019) oli osakonnal
võimalus valida üks välisliige lisaks neljale olemasolevale. Otsuse tegemisel peeti silmas osakonnakogu kahe
aasta tagust seisukohta, et järgmisel välisliikme vakantsi
täitmisel toetatakse kandidaati, kelle tegevusvaldkond
on seotud arvutiteadustega (infotehnoloogiaga). Aka
deemik Tarmo Uustalu osakonnakogul tehtud ettepaneku
kaaluda kandidaadina väliseestlasest tarkvarateadlast
Margus Veanest kiitis akadeemia juhatus heaks ja üldkogul
(25.09.2019) valiti ta akadeemia uueks välisliikmeks.
2019. aasta kevadel ilmus kogumik „Teadusmõte
Eestis (X). Tehnikateadused III“, mille koostamine käivitati 2017. aasta lõpus. Selles sisaldub 21 kaastööd
tehnikateaduste eri valdkondades tegutsevatelt teadlastelt
Tallinna tehnikaülikoolist ja Tartu ülikoolist.
Osakonnakogu koosolekutel toimusid arutelud kahe
erialaliiduga esindajatega – Eesti masinatööstuse liit
(EML) ja Eesti elektroonikatööstuse liit (EEL). Masina-,
metalli- ja elektroonikatööstus on Eesti suurimaid ja
ekspordivõimekamaid tööstussektoreid. Järgnevad metsaja puidutööstus ning toiduainete tööstus.
Eesti masinatööstuse liidu tegevusest, samuti Eesti
tehnoloogiatööstusest laiemalt rääkis pikaaegne EMLi
ja tehnoloogia arenduskeskuse IMECC juhatuse esimees, professor Jüri Riives. Eesti tehnoloogiatööstust
iseloomustavad: a) ekspordi tugev positsioon tänu
„odavale rahale“ ja heale majanduskliimale, paraku on
investeeringud kasinad; b) toodete vähene lisandväärtus (keskpärasuse lõks); c) töövõimelise elanikkonna
vähenemine ja palgakulude kasv; d) liialt väikesed
investeeringud a rendustegevusse; e) ettevõtete madal
digiteerituse tase ning f) ettevõtete vähene ambitsioonikus arendustegevuseks.
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Swedbanki uuringu põhjal on ettevõtete endi hinnangul
edukuse kriteeriumideks unikaalsed tooted, lühikesed
tarneajad, tarneahela efektiivsus, kvalifitseeritud tööjõud,
digiteerimine ja automatiseerimine. Väärtus tootele tuleb
läbi väärtusahela, alustades arendusest ja turundusest ning
lõpetades müügijärgse teeninduse ja taaskasutusega.
Eesti tehnoloogiatööstust iseloomustab lühike tarneahel,
milles on esindatud ost ja tootmine, aga märksa vähem
arendustegevus. Lühike tarneahel loob vähe lisandväärtust, mistõttu on ka vähe ressurssi investeeringuteks.
Eesti ettevõtteid, millel on oma arenduskeskused, on
vaid umbes 50. Eelkõige need ettevõtted võiksid olla
huvitatud koostööst ülikoolidega T&A tegevuse ja tööstus
doktorantuuri vormis.
Eesti elektroonikatööstuse liidu tegevusest rääkis liidu
asutaja ja pikaaegne (2010–2019) juhatuse esimees ning
liidu koosseisu kuuluva ettevõtte Rantelon OÜ asutaja
ja juhtkonna liige emeriitprofessor Andres Taklaja. Eesti
elektroonikatööstusel on ajalooliselt olnud märkimisväärne mõju kohalikule majandusarengule. Toodangust
eksporditakse praegu 85% ning ühtekokku moodustab
see tööstusharu peaaegu veerandi (24%) Eesti ekspordist. Elektroonikatööstuse ettevõtetest suurima osakaalu
moodustavad välismaiste suurettevõtete (nt Ericsson)
koostetehased. Üldjuhul toimub teadus-arendustegevus
selliste ettevõtete arendusüksustes välismaal. Sellepärast
on tootearendusepotentsiaaliga ettevõtteid Eestis veel
vähe, aga nende arv näitab kasvutendentsi. Koos oma
tooteid arendavate Eesti ettevõtete arvu kasvuga tiheneb
partnerlus Eesti ülikoolidega. Oma toodet arendavad
ettevõtted on huvitatud riikliku teadusraha „teemasta
misest“, suunamaks ülikoole baasteaduste kõrval tegelema
ka Eesti tööstusele huvi pakkuvate uuringutega.
Tööstusdoktorantuuri olukorda Tallinna tehnika
ülikoolis käsitles prorektor Renno Veinthal osakonnakogu
18. novembri koosolekul. Tööstusdoktorantuur on oluline
indikaator ettevõtete huvist teaduspõhise tootearenduse ja innovatsiooni vastu koostöös ülikoolidega. See
on doktoriõppe vorm, mille raames toimub teadus- ja
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arendustegevus era- või avaliku sektori organisatsiooni
huvides. Paljuski tugineb see isiklikel kontaktidel
põhinevale varasemale koostööle ettevõtete/asutustega.
Tööstusdoktorantuuri käivitamise lähtekohad on: 1) õpe
toimub partnerluses tehnoloogiamahukate ettevõtete
või avaliku sektoriga; 2) doktorant on õpingute kestel teadustöötaja; 3) õppesse kaasatakse talendikaid ja
motiveeritud noori nii Eestist kui ka välismaalt. Uurimistöö saab alguse p robleemi püstitusest ettevõttes või
asutuses. Ülikool leiab kompetentse juhendaja ja pakub
õpinguteks sobivat teadustöö keskkonda, sh uurimisrühma
kollektiivset tuge. Tallinna tehnikaülikoolis õpib praegu
ligikaudu 30 tööstusdoktoranti, kes moodustavad alla
10% doktorantidest. Kui doktoriõppesse vastuvõetutest
on ligikaudu pooled välismaalased, siis valdav osa tööstusdoktorante on Eesti kodanikud.
Bioloogia, geoloogia ja keemia osakonnas (BGKO)
toimus üks korraline koosolek, kus arutati teaduse
rahastamise probleeme, akadeemia tuleviku küsimusi
seoses presidendi valimisega ning osakonna liikmeskonna noorendamise vajadust. Toimusid elektroonilised
küsitlused välisliikme kandidatuuri osas ja osakonna
juhataja valimiste küsimustes. Välisliikme kandidaadiks
valiti üksmeelselt geneetik, Max Plancki evolutsioonilise
antropoloogia instituudi evolutsioonigeneetika osakonna
juhataja Svante Pääbo. Osakonna juhatajana jätkamiseks
sai täieliku toetuse akadeemik Toomas Asser.
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond (HSTO)
korraldas kaks korralist koosolekut. Seoses assotsieerumisega kohtuti Eesti sotsioloogide liidu ja akadeemilise
teoloogia seltsi esindajatega. Välisliikme kandidaadiks
esitati Uppsala ülikooli professor Raimo Raag.
Vt osakondade tegevuse kohta täpsemalt kronoloogiast.

KOMISJONID
METEORIITIKA KOMISJON
Moodustatud 1954
Esimees dr Jüri Plado
Eesti teaduste akadeemia meteoriitika komisjoni kuuluvad
vastavalt akadeemia juhatuse 14. märtsi 2017. a istungi
otsusele Jüri Plado (esimees), Juho Kirs, Tõnu Pani,
Ulla Preeden, Sten Suuroja, Reet Tiirmaa ja Siim Veski.
Geoloogilised välitööd Jüri Plado ja Herbert Henkeli
osalusel toimusid Rootsis Delleni kraatril 22.−25. augustil. Jätkusid Ilumetsa kraatritest pärineva söematerjali ning
võimaliku meteoriitse ainese laboratoorsed uuringud.
Uuringutulemusi esitleti neljal konverentsil: (i) The 5th
Finnish National Colloquium of Geosciences, 6.−7. märts
2019, Helsingi, Soome; (ii) XXIX geofysiikan päivät,
21.−22. mai 2019, Rovaniemi, Soome: (iii) Impacts
and their Role in the Evolution of Life, 10.−13. juuni
2019, Tällberg, Rootsi; (iv) Large Meteorite Impacts and
Planetary Evolution VI, 30. september − 3. oktoober,
2019, Brasília, Brasiilia.
Aasta vältel konsulteerisid Tartu ülikooli loodus
muuseumi, Tartu ülikooli geoloogia osakonna ja Tallinna
tehnikaülikooli geoloogia instituudi töötajad kümmekonda
inimest meteoriitika-alastes küsimustes (juhuleidude võimalik seos meteoriitidega, ümarstruktuuride võimalik seos
meteoriidikraatritega).

LOODUSKAITSE KOMISJON
Moodustatud 1955
Juhatuse esimees dr Urmas Tartes
Eesti teaduste akadeemia looduskaitse komisjon (LKK)
tegutseb jätkuvalt Baeri majas Tartus ja muudatusi
komisjoni liikmeskonnas ei olnud.
2019. aasta looduskaitsekuu kutsung oli „igaühe
looduskaitse“. 13. mail kuulutati Tallinna botaanikaias
toimunud looduskaitsekuu avaüritusel välja Eerik Kumari
nimelise looduskaitsepreemia laureaat Marju Kõivupuu −
kultuuri ja pärimuse tundja, looduse „kiitja“, elurikkuse
hoidja, pärimuse ja looduse kokkupanija. Traditsioonilist
ettekandepäeva 2019. aastal. ei toimunud.
Aasta jooksul sai Baeri majas vaadata mitmeid näitusi,
koostajaks oli seltsi sekretär Vaike Hang. Maikuust augustini oli väljas näitus „30 aastat Eerik Kumari nimelise
looduskaitsepreemia asutamisest“, aprillist juulini näitus

„Kumari preemia laureaat Ann Marvet 80“. Ann Marvet on
bioloogiakandidaat, ajakirja Eesti Loodus toimetaja alates
1967. aastast, aktiivne võitleja soode- ja fosforiidisõjas,
terve rea raamatute autor („Eesti taimekoosluste määraja“,
1970; „Siin mägi, seal mägi ... A. H. Tammsaare koduloodusest“, 2008 jt). Näitus „Eesti LUSi teadussekretäri
Linda Kongo 90. sünnipäev“ oli Baeri majas 18. jaanuarist kuni maikuu alguseni. Näitus valmis koostöös
LUSi raamatukogu töötja Ulje Natusega. Linda Kongo
on teadusajaloolane, pikaaegne Eesti loodusuurijate seltsi
teadussekretär, kirjutanud mitu monograafiat ELUSi
ajaloost, teadusartikleid eesti ja baltisaksa kuulsatest
loodusteadlastest. 20. märtsil oli Baeri majas Linda Kongo
austamisõhtu.
Novembris-detsembris oli Tartu linnaraamatukogus
näitus „Eestlased Austraalias“. Vaadata sai Austraalias
elanud ja elavate eestlaste trükisõnas avaldatud kirjatöid,
meeneid ja mitmesuguseid esemeid, eestlastest kunstnike
töid.
Komisjoni liikmete igapäevatöö on valdavalt seotud
looduskaitselise tegevusega. Mitmed pensionieas olevad
komisjoni liikmed tegutsevad endiselt. Vaike Hang kogus
materjale oma kodutalu puisniitude kohta – kuidas seal
vanasti heina tehti ja millised näevad need välja tänapäeval. Vilma Kuusk jätkas aastaid kestnud kaitsealuste
taimede seisundi jälgimist Vana-Pärnu r annaniidul,
avaldas Pärnu Postimehes artikli „Olukorrast Pärnu
rannaniitudel“ ja maikuus osales õppe-ekskursioonil
Ölandi saarel. Ingmar Ott avaldas koos kaasautoritega
raamatu (Laarmaa, R., Ott, I., Timm, H., Maileht, K.,
Sepp, M., Mäemets, H., Palm, A., Krause, T., Saar, K.
Eesti järved. Roheline Eesti. Varrak 2019) ja pidas
RMK Looduskaitsekonverentsil 2019 ettekande „Eesti
järvede seisundist ja tervendamisvajadusest“ (https://
www.rmk.ee/metsa-majandamine/looduskaitsetood/
looduskaitsekonverents-2019/ettekanded#image_3).
Kuulo Kalamees oli tegev Eesti punase nimestiku uue väljaande koostamisel seente osas ning osales
konsultandina Tartu ülikooli loodusmuuseumis toimunud seenenäitusel septembris, andis huvilistele kogu
aasta vältel arvukalt konsultatsioone seente määramise
ja söödavuse kohta, selgitas looduskaitseliste liikide
olemasolu ja väärtust Eestis. Urmas Tartes esines loodushariduslike loengutega Lilli looduskoolis, Energia
avastuskeskuses, Kohila keskkonnahariduskeskuses
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ja õpilaste teadusfestivalil. Samuti osales ta VVVSi
(Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutus) korraldatud
fotovõistlusel „Märka mind!“, „Looduse aasta foto“ ja
Eesti Looduse fotovõistluse hindamiskogude töös. Ta oli
Eerik Kumari preemiakomisjoni liige ja esindas jätkuvalt
akadeemiat MTÜ Loodusajakiri nõukogus, konsulteeris
rahvusringhäälingu loodusteemaliste filmide tõlkenüansse.
Olulise osa ajast võttis looduskaitseline, metsaökoloogiat ning maakera aine- ja energiaringet selgitav tegevus
sotsiaalmeedias.

EESTI POLAARUURINGUTE KOMISJON
Moodustatud 1993
Esimees prof Rein Vaikmäe
Euroopa polaarnõukogu (EPB) on mitteriiklik stra
teegiline ekspertkogu, mis esindab liikmesriikide huvisid
polaaraladel läbi viidavate teadusuuringute kavandamisel
ja vastava infrastruktuuri väljaarendamisel ning nõustab
kõnealustes küsimustes ka Euroopa komisjoni (EK). Eesti
on EPB liige alates 2001. aastast ja Eesti kontaktorganiks
on Eesti polaaruuringute komisjon (EPUK).
Olulisima küsimusena tegeles EPB 2015−2020 toimiva Horisont 2020 rahastatava projekti EU Polar Net
„Connecting Science with Society“ täitmisele kaasa
aitamisega. Projekti eesmärk on välja töötada integreeritud
Euroopa polaaruuringute strateegia. Kaasatud on kõik huvitatud osapooled, sh valitsusasutused, tööstuse esindajad,
polaaralade elanikkond, teadlaskond jne. Eestit esindab
konsortsiumis TTÜ geoloogia instituut. 2019. aasta lõpuks
valmisid projekti raames Euroopa polaaruuringute strateegia toorikversioon, mille osas t oimus EPB liikmesriikides
internetipõhine avalik arutelu ja mida Eestis vahendas
EPUK. Dokumendi koostamisel osalesid nii teadlased
kui ettevõtjad ja ka polaaralade elanikud. Lõppdokument
on mõeldud ühe sisendina ELi järgmise raamprogrammi
kliima- ja keskkonnavaldkonna teadus- ja arendusprojektide koostamisel. EK on teinud konsortsiumile ettepaneku
esitada projekti jätkutaotlus eesmärgiga töötada uues
projektis välja kõnesoleva projekti raames koostatud
polaaruuringute strateegia tegevuskava, milles määratleda ka seda elluviiva ELi institutsiooni staatus. 2019. a
lõpus alustaski senine konsortsium uue projektitaotluse
koostamist.
Lisaks eelmainitule oli EPUK jätkuvalt tegev polaar
uuringute valdkonnas tehtavate uuringute tutvustamisel
Eestis. Otsustati initsieerida Eesti ühinemine Antarktika lepingu keskkonnakaitse protokolliga ja pöörduti
vastava ettepanekuga keskkonnaministeeriumi poole.
Seoses purjelaev Admiral Bellingshauseni ekspeditsiooniga Antarktika 200 ja vabariigi presidendi
kavandatud osalemisega selles tõstatas Antarktika lepingu
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keskkonnakaitse protokolliga ühinemise probleemi ka
presidendi kantselei. Keskkonnaministeeriumi kinnituse kohaselt on kõigi asjassepuutuvate ministeeriumide
kantslerid ettepaneku heaks kiitnud ning lähitulevikus
peaks see jõudma valitsuse kabinetiistungi päevakorda
ja loodetavasti jõuab lõpule 2020. aasta esimesel poolel.
EPUK osales ka Fabian Gottlieb von Bellingshauseni
ajaloolist reisi ja Antarktise avastamise 200. aastapäeva tähistava Eesti kaasaegse merendusajaloo kõige
s uuremal populaarteaduslikul ekspeditsioonil ja oli
seotud avalikkusele suunatud ürituste ettevalmistamise
ja läbiv iimisega. Mitmed EPUKi liikmed osalesid
laevameeskonna liikmetena ja esinesid loengutega ekspeditsiooni eri etappidel. Polaarvaldkonna probleemide
tutvustamisel Eesti noortele osaleti Eesti polaarklubi
eestvedamisel koolinoortele mõeldud polaarviktoriini ja
-ekspeditsiooni käivitamisel.
EPUKi liige Priit Tisler osales 2019. a detsembris
alanud Soome Antarktika ekspeditsioonil FINNARP Aboa
teadusjaamas, kus ta täidab ekspeditsiooni- ja jaamaülema
kohuseid. Plaanis olevad uuringud keskenduvad peamiselt
meteoroloogia üld- ja eriküsimustele ning lume ja jää
omaduste uurimisele. Aasta lõpus andis Soome Vabariigi president Sauli Niinistö Priit Tislerile Soome riigile
osutatud teenete eest Soome Lõvi Rüütliordu rüütliristi.
Mitmed Eesti reisibürood on kaasanud või kaasamas
meie polaaruuringute eksperte (Enn Kaup, Andres Tarand,
Erki Tammiksaar) giidideks turismigruppide viimisel
Antarktikasse.
Eesti osalemine EPB töös on võimaldanud meie
teadlastel otseselt ja mõjusalt kaasa rääkida Euroopa
polaaruuringute valdkonna teadus- ja arendustegevuse
strateegiate ning konkreetsete teadusprogrammide koostamisel ja kujundamisel. See avab võimalused meie
suhteliselt väikestel, aga heal rahvusvahelisel tasemel
ja aktiivsetel teadlasrühmadel (TÜ, TTÜ, TLÜ, Tartu
observatoorium, KBFI jt) osaleda valdkonna rahvus
vahelises koostöös, tagab logistilise toe ning ligipääsu
kallile ning unikaalsele infrastruktuurile. Aktiivne ja
konstruktiivne osalemine EPB töös on aidanud luua
selles rahvusvaheliselt prestiižikas valdkonnas Eestist
positiivse kuvandi. Rahvusvaheline nähtavus aitab
loodetavasti kaasa ka meie teadlaste osalemisele erinevates uutes polaaruuringute valdkonna teadus- ja
tehnoloogiaprogrammides − eelkõige Horisont 2020 raames kavandatavates ühistes polaaruuringute projektides.
Heameel on, et viimastel aastastel on polaaruuringutega
tegelevate teadlaste ring täienenud mitme aktiivse ja lootustandva noorega, mis lubab senisest optimistlikumalt
vaadata valdkonna tulevikku.

ENERGEETIKAKOMISJON
Moodustatud 1998
Esimees dr Arvi Hamburg
Energeetikakomisjoni (EK) tegevuse eesmärgiks on
erapooletu kompetentse ekspertide koguna anda soovitusi ja hinnanguid riigi teaduspõhise energiapoliitika
kujundamiseks.
2019. aastal uuendati EK põhikirja, laiendati ja t äiendati
komisjoni kompetentsi taastuv- ja tuumaenergeetikas ning
kaasati vastavate ministeeriumide teadusnõunikud.
Energeetikakomisjon pidas 2019. aastal kolm istungit:
3. aprillil, 12. mail ja 11. novembril.
3. aprilli istungi põhiteemad olid: a) hüdroenergia
kasutamisvõimalused Eestis ja b) vastutusest BRELList
väljaastumisel ja sünkroniseerimisel Mandri-Euroopaga.
EK seisukohad esimese punkti osas olid, et Eestis on
ajalooliselt olnud kordades rohkem hüdroelektrijaamu,
mis mõjutasid jõgede veetaset ja vooluhulka, neist
on vaid tühine osa taastatud II töötsükliks; töötavate
hüdroelektrijaamade sulgemine on negatiivne signaal kogu
taastuvenergeetikale ja investoritele; juhitav h üdroenergia
on üks energiajulgeoleku tagatisi; kalade kudemispaikade
taastamisel tuleb kaaluda tehnilisi lahendusi (kalatrepp,
-lift jne) ja kaasnevat kahju (maastikua rhitektuuri
kadumine, muinsuskaitselise hoone hävimine). EK soovitas keskkonnaametil analüüsida Põhja-Eesti jõgede
seisundit ja leida argumenteeritud tasakaal taastuv
energeetika, miljööväärtuste, muinsuskaitse, looma- ja
taimekoosluste ning kalandusliku potentsiaali vahel.
Teise päevakorrapunkti osas puudub EK hinnangul
teaduslikul analüüsil põhinev riskianalüüs; varustus- ja
häirekindluse argumenteeritud analüüs; UCTE sünk
roonala nõuete täitmise investeeringute kava ja lõpptarbija
hinnaprognoos; genereerivate allikate evitamise kava,
mis asendaks Narva elektrijaamade ja piirkonna vähenevat võimsust ning reguleervõimsuste tagamist;
tegevuskava ja majanduslike mõjude analüüs, juhul
kui Venemaa Föderatsiooni initsiatiivil ja ennaktempos toimuks Eesti elektrisüsteemi lahutamine IPS/UPS
sünkroonalast. Arvestades eeltoodut, on EK seisukohal,
et Eesti elektrisüsteemi sünkroonala vahetus eeldab
senisest hoopis põhjalikumat analüüsi ja koordineeritud
tegevuskava.
12. mai väljasõiduistungil Eesti Gaasi päikeseelektrijaama Pärnus Räämal olid teemadeks:
a) päikeseenergia kasutamine elektrienergia tootmisel, b) tuumaenergeetika arengud, arendusvõimalused
ja vajalikud sammud Eestis ja c) vesinikuenergeetika.
Komisjoni seisukohad päikeseenergia kasutamisel olid, et
päikesejaamad on koos toetusega majanduslikult t asuvad;
päikesepaneelide rajamine väheväärtuslikule maale on
põhjendatud; investeeringuga päikesejaama tuleb ette

näha ka bilansivõimsuse rajamine; AS Eesti Gaasi poolt
pakutav kliendilahendus „Oma Päike“ on tarbijale soodne;
tänane taastuvenergia toetusskeem tuleks asendada
enampakkumisega.
Tuumaenergia kasutuselevõtu osas märkis komisjon,
et nii Eesti kui ka meie naaberriigid on elektritootmises
sügavas defitsiidis ning riikidevahelised ühendused ei
taga varustuskindlust; energiajulgeoleku tagamiseks tuleb
riigi tasandil kaaluda ühe variandina väikese IV põlvkonna tuumajaama ehitamist Eestisse; tuumaenergeetika
vajab erialase kompetentsi loomist ja kasvatamist ning
koostöövõrgustikku.
Vesinikuenergeetika osas oldi seisukohal, et
vesinikkütus on üks võimalus elektrisüsteemi bilansi
energia tootmisel; vesiniku tootmiseks on vaja ehitada
senisest oluliselt suuremas mahus tuuleparke; vesiniku
kasutamine transpordikütusena on lähituleviku võimalus
ja väljakutse.
11. novembri istungi põhiteema oli kliima ja
e nergiapoliitika. Arutelu tulemusena oli komisjon
s eisukohal, et Eesti õiguslik kliimaregulatsioon on
karmim Euroopa Liidu vastavast regulatsioonist ning
Eesti k
 asvuhoonegaaside 80% vähendamise kava tuleb
edasi arendada 100% ja arvestada CO2 neeldumist;
põlevkivielektri tootmisest väljumine on teostumas –
kümne aasta jooksul on põlevkivi tolmpõletamise maht
vähenenud pea kolm korda, süsinikuemissiooni hind on
viimase kahe aasta jooksul tõusnud viis korda ja kümne
aasta pärast katavad Eesti põlevkivielektrijaamad alla
poole tarbimisvõimsusest.
Kliimaneutraalsuse saavutamiseks peab iga elanik muutma oma tarbimisharjumisi ja elustiili.
Kliiman eutraalsuse saavutamine energeetikas eeldab riiklike eesmärkide seadmist ja poliitikameetmete
kehtestamist, ulatuslike investeeringute suunamist
taastuvenergeetikasse, energiatõhusust, energiajulgeoleku
tagamist, energiaturu tõketeta toimimist ja suure
mahulisi investeeringuid teadus- ja arendustegevusse.
Kliimaambitsioonide täitmine on eriti keerukas energia
majanduses kavandatud muutuste (desünkroniseerimine,
võimsuste defitsiit, digiteerimine) taustal.
Energeetikakomisjoni edasised ülesanded:
• panustada energiamajanduse T&A rahastamise
vajaduse selgitamisse;
• koostöös WEC Eestiga pakkuda poliitikakujun
dajatele innovatiivseid energeetikalahendusi;
• muuta energeetikakomisjoni seisukohad ava
likkusele paremini kättesaadavaks;
• oluliselt tõhustada koostööd TA komisjonide
ja assotsieerunud asutustega leidmaks ühiseid
seisukohti ja neid avalikustada.
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FÜLOGENEETIKA JA SÜSTEMAATIKA KOMISJON
Moodustatud 2007
Esimees akadeemik Urmas Kõljalg
Fülogeneetika ja süstemaatika (FS) komisjon esindab
Eestit teadusorganisatsiooni Consortium of European
Taxonomic Facilities (CETAF AISBL, http://www.cetaf.
org) töös. CETAF tegeleb bioloogilise mitmekesisuse ja
maateadustega seotud arhiivide teadus- ja arendustöö
koordineerimisega Euroopas. Eestis on FSi komisjonil
sisuliselt sama roll, mis CETAFil Euroopas. Eestis
koordineerib FS loodusteaduslike teaduskogude tööd,
sh nende digiteerimist.
CETAF AISBL 45. aastakoosolek toimus 15.−16. mail
esmakordselt Eestis Tartu ülikooli loodusmuuseumis ja
botaanikaaias. Eestit esindasid hääleõiguslikuna k omisjoni
esimees akadeemik Urmas Kõljalg ja aseesimees
Olle Hints. Koosoleku päevakorra olulisemad punktid
olid: 1) CETAF 2018. a eelarve aruanne ja k innitamine;
2) CETAF tegevuste ja sekretariaadi üldaruanne p erioodil
aprill 2018 − aprill 2019; 3) CETAF töörühmade ülevaade ja arenguplaan 2019−2020. Aastakoosoleku
raames toimus Tartu ülikooli raamatukogus konverents
DNA-põhiste liikide kommunikatsioonist rahvusvahelistes andmebaasides ja -portaalides. Osalejaid oli pajudest
maailma riikidest. Konverentsist tehti ka veebiülekanne.
FSi komisjon koostöös Eesti teaduse taristu teekaardi objekti NATARC ja Eesti loodusuurijate seltsiga
organiseerisid 14. mail Tartus Eesti I taksonoomiapäeva
„Väheuuritud ja ohustatud liigid“. Konverentsil esinesid
oma valdkonna parimad eksperdid, kes andsid ülevaate
Eesti eluslooduse liikidest, sh taksonitest, mida on vähe
uuritud. Eraldi ettekanded olid Eesti ohustatud liikide
(nn Eesti punane raamat) hindamise tulemustest. FSi
komisjoni liikmed osalesid aktiivselt Eesti teaduse taristu
teekaardi objekti NATARC (http://natarc.ut.ee) töös.
NATARCi nõukokku kuulub FSi komisjonist akadeemik
U. Kõljalg (Tartu ülikool), O. Hints (Tallinna tehnika
ülikool) ja Agu Leivits (keskkonnaamet).
Jätkus Eesti teaduskogude e-taristu arendus. Selle
kaks peamist komponenti on PlutoF (https://plutof.ut.ee)
bioloogia ja SARV (http://geokogud.info) geoloogia
andmebaaside haldamiseks. 2019. a talvel toimus Tallinna
tehnikaülikooli välibaasis Särghaual koosolek, kus osalesid FS, NATARCi nõukogu ja keskkonnaagentuur.
Kõne all olid Eesti riigi eluslooduse andmehalduse
arengukava ning teadlastele, ametnikele jt vajalikud
eluslooduse digiteenused. FSi komisjoni liikmed osalevad
haridus- ja teadusministeeriumi juures asuva huma
nitaar- ja loodusteaduslike kogude ekspertnõukogu töös.
Nõukogu aseesimeheks on FSi aseesimees Olle Hints.
Ekspertnõukogu ülesandeks on teha riigile ettepanekud
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loodusteaduslike arhiivide töö parandamiseks ning
rahastamiseks.

MERETEADUSTE KOMISJON
Moodustatud 2007
Esimees akadeemik Tarmo Soomere
2019. a jätkati tava orienteeruda jooksvas töös elektroonilistele koosolekutele ja infovahetusele. Komisjoni
liikmeid informeeriti keskmiselt kaks korda kuus Euroopa
merekomiteest (EMB) saabunud teabest. EMBlt tulnud
sõnumites sisaldus ennekõike süstematiseeritud teave
EMB enda tööst ja publitseeritud visioonidokumentidest,
aga ka infokogumise voorudest, algavatest ja realiseeritud
mereteaduse-alastest projektidest, meediasündmustest
ning uutest teabematerjalidest.
Toimus kaks mereteaduste komisjoni (MTK)
elektroonilist küsitlust-nõupidamist.
• MTK 2018. a aruanne saadeti komisjoni liikmetele
elektrooniliselt 19.01.2019.
• Elektrooniline küsitlus 23.02 EMB visiooni
dokumendi „Valuing Marine Ecosystems“ teksti
täpsustamiseks ja üleskutse esitada EMB noor
saadikute kandidaate.
Merekomitee kevadine plenaaristung toimus 13.–14.
juunil Pariisis paaris konverentsiga EurOCEAN 2019.
Eesti esindajana osales MTK aseesimees Kalle Olli.
Merekomitee uueks esimeheks valiti Gilles Lericolais
(IFREMER, Prantsusmaa). Esitleti kaht esimest merekomitee noorsaadikut (EMB’s Young Ambassador):
Liam Lachs (Iirimaa) ja Alba González Vega (Hispaania).
Nende missiooniks on vahendada merekomitee ette
võtmisi m
 ereteaduse tippspetsialistidele, mereteadlaste
järgmisele põlvkonnale ja järelkasvule. Ratifitseeriti
Itaalia mereteadust finanseeriva organisatsiooni CNR
taotlus saada EMB liikmeks. Kuna CNR on olnud
pikka aega Euroopa teadusfondi merekomitee tegevliige, oli tegemist f ormaalse otsusega seonduvalt EMB
ümberkorraldamisega iseseisvaks juriidiliseks isikuks.
Strateegilise muudatusena otsustati võimaldada liikme
staatus kuni neljale institutsioonile ühelt maalt. Seni oli
piirarvuks kolm liiget ühelt maalt.
Sügisesel plenaaristungil Berliinis 5.–7. novembril osales MTK esimees Tarmo Soomere. Ratifitseeriti
Prantsusmaa mereteadust finantseeriva organisatsiooni
CNRS taotlus saada EMB liikmeks. Tegemist oli f ormaalse
otsusega seonduvalt EMB ümberkorraldamisega iseseisvaks juriidiliseks isikuks. Merekomitee liikmeks võeti
Itaalia juhtiv mereteaduse alane uurimiskeskus Stazione
Zoologica di Napoli ‘Anton Dohrn’ (SZN). Merekomiteel
on seega 31.12.2019 seisuga 34 liiget 18lt maalt. Neist

kahe liikmelisus on formaalselt ratifitseerimata (FNRS,
Belgia ja TÜBITAK, Türgi).
MTK tegevuse edukust saab kaudselt hinnata
selle kaudu, kui kindlalt on mereteadus ja selle saavutused meedia huviorbiidis. Kuigi MTK liikmed on
tihedalt h õivatud erialase töö või Eesti teaduse kui terviku
esindamisega, suudeti jätkuvalt saavutada mereteaduse
ja merega seonduvate nähtuste sagedane kajastus pea
kõigis tele- ja raadiokanalites ja ajalehtedes, kus aka
deemia p
 residendi ametiga seonduvalt andsid tooni
Tarmo S oomere esinemised. Samuti kogunes MTK
esimehel mitu tosinat mereteadust puudutavat ülevaadet,
populaarteaduslikku või teaduspoliitilist ettekannet
mitmesugustel seminaridel ja konverentsidel.
Euroopa merekomitee kontaktisikuna ja Eesti teaduste
akadeemia esindajana osales MTK esimees Euroopa
(teaduste) akadeemiate teadusnõukoja EASAC (European
Academies’ Science Advisory Council) keskkonnapaneeli
sügisesel istungil Bratislavas (Slovakkia teaduste aka
deemia, 2.–3. oktoober 2019).
Osaleti ka Eesti poliitika kujundamisel. Keskkonnaministeerium tegi Tarmo Soomerele ettepaneku esindada
Eestit mitteformaalsete konsultatsioonide seeria „Oceans
and the Law of the Sea“ 20. kohtumisel ÜRO peakorteris (New York, Ameerika Ühendriigid, 10.–14. juuni
2019). Konsultatsioonide korraldajad tegid ettepaneku
osaleda panelistina riikide arutelus teemal „Ocean Science
and the United Nations Decade of Ocean Science for
Sustainable Development“ (12. juuni 2019) ning teha
seal lühiettekanne teemal „The science-policy interface
at the national level“. Ettekande pealkirjaks kujunes
„Science-policy interface: [downscaling to] the national
level with examples from marine science“.
Kaudselt puudutati MTK teemasid ka 13. septembril
toimunud kliimakonverentsil. MTK liige Alvar Soesoo on
riikliku geoloogiateenistuse direktor. Tarmo Soomere on
selle teenistuse nõukoja asendusliige. MTK aseesimees
prof Kalle Olli on üks Eesti ametlikest esindajatest
ühiskavandamise algatuse „Ookean, kliima ja vesi“ (Joint
Programming Initiative [JPI] Oceans, Climate, Water)
käivitamisel. Tarmo Soomere osales teaduste akadeemia
esindajana selle valdkonna mitmesugustel foorumitel,
nõupidamistel, nõukogudes ja komisjonides.
Jätkuvalt on Tarmo Soomere initsiatiivi Baltic Earth
teadusnõukoja (Science Steering Committee) liige ning
osales selle teadusnõukoja 13. kohtumisel (Stockholm,
Rootsi, 22. august 2019). Tarmo Soomere ja Urmas Lips
on kutsutud selle initsiatiivi raames koostatavate Läänemere mereteaduse alaste ülevaateartiklite kaasautoriteks.
Osaleti laeva Admiral Bellingshausen Antarktika-
ekspeditsiooni kahel etapil (T. Soomere, U. Lips).
Korraldati rida kohtumisi ja mereteaduse alaseid seminare
Uruguay ja Argentina teaduste akadeemiates.

MTK esimees Tarmo Soomere kuulub vaatlejana
a lates 2008. aastast keskkonnaministeeriumi juurde
loodud ministeeriumidevahelisse merenduse, merekaitse
ja reostustõrje küsimuste lahendamise koordineerimise
komisjoni. Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna
osakond on kutsunud MTK liikmed nõustama merekeskkonna kasutuse ja kaitse seaduse kontseptsiooni
koostamist.
Euroopa merekomitee on üks kõige usaldusväärsemaid Euroopa Komisjoni nõustavaid institutsioone.
Selle aluseks on teadust finantseerivate organisatsioonide, teadusorganisatsioonide ja kõrgharidusmaastiku
tasakaalustatud esindatus. Merekomitee plenaaristungitel
osalevad regulaarselt Euroopa Komisjoni kõrged ametnikud, kes sageli esitlevad ka komisjoni strateegilisi
valikuid. Volinik Claude Vella kohtus regulaarselt EMB
liikmetega.
Merekomitee kaudu on meil võimalus realiseerida
Eesti mereteaduse positsioon kogu Läänemere piirkonda
mõjutavate teaduspoliitiliste otsuste tasemel, aga ka teha
Eesti teadlaste sõnum kuuldavaks Euroopa mastaabis.
Eesti kui uuenenud Euroopa merekomitee liikme hääl
on Läänemere mereteaduse poliitika küsimustes sageli
määrava kaaluga, sest Läti, Leedu ja Soome on hetkel
merekomitee tööst kõrval. Samuti on meil head võimalused tutvustada Eestis tehtavaid teadusuuringuid ning
saavutada meil välja töötatud uute ideede finantseerimist
Euroopa vahenditest.
MTK on praeguseks enam kui kümne aasta vältel täitnud oma peamist ülesannet – esindada Eesti
mereteadust Euroopa merekomitees ning mereteaduse
tippk ompetentsi Euroopa akadeemilisel maastikul.
Tavapärase intensiivsusega on edastatud mereteaduse
sõnumeid ühiskonnale ning võimalusel ja vajadusel
nõustatud Eesti riiki. Aruandeaastal lisandus oluline
dimensioon: Eesti esindamine ÜRO konsultatsioonide
seerias. Eestis on suudetud hoida mereteaduse nähtavust
juba palju aastaid suurepärasel tasemel. Teadusmaastikul,
meedias ja ühiskonnas on püsiv huvi mere-, järve- ja
r annikuteaduse vastu, mida mõnevõrra võimendab
ühiskonna huvi kliimamuutuste vastu.

ARSTITEADUSE JA TERVISHOIU
STRATEEGIA ALALINE KOMISJON
Moodustatud 2011
Esimees akadeemik Eero Vasar
2019. aastal on arstiteaduse ja tervishoiu strateegia
alaline komisjon (ATSAK) koostöös Tartu ülikooli
meditsiinivaldkonnaga üritanud nõustada sotsiaalministeeriumi (SoM) teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni
valdkonnas. Toimunud on kolm olulisemat koosolekut.
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15. jaanuaril toimunud koosolekul olid arutlusel
järmised küsimused:
• nõukogu rolli ja ülesannete ettepanek ning arutelu;
• Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnalt
laekunud Eesti meditsiiniuuringute nõukogu
ettepaneku arutelu;
• tervisevaldkonna prioriteetsed teadus- ja
arendussuunad riikliku lisarahastuse korral;
• rahvastiku tervise arengukava visioonidokument;
• Euroopa Horisondi programmi Eesti-poolne
läbirääkimiste protsess;
• tervisevaldkonna uuringute infopäevad.
Otsustati nõukogu liikmetele saata märtsiks laiali
dokumendid elarvestrateegiaks ning ka RITA prog
rammide visioonid.
21. juuni koosoleku päevakord oli järgmine:
• sotsiaalministeeriumi teadus- ja arendustegevuse
kulutused ja eelarve;
• teadus- ja arendustegevused sotsiaalministeeriumi
2020−2023 RES taotluses;
• sotsiaalministeeriumi 2021+ EL struktuurifondi
vahendite lisataotlused, lisataotlus personaal
meditsiini laiemaks kasutuselevõtuks;
• lühitutvustus: analüüs teadusest informeeritud
tervisepoliitika kujundamisest Eestis;
• rahvastiku tervise arengukava hetkeseis ja järg
nevad plaanid;
• sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna teadusja arendustegevuse prioriteedid ja võimalused,
sh rahvastiku tervise arengukava eesmärkidega seonduv võimalik teadus-, arendus- ning
innovatsioonitegevus;
• muud teemad sotsiaalministeeriumi tervise
valdkonna vaatest olulised partnerlused ja
missioonid Euroopa Liidu 2021.−2027. a teadus
uuringute raamprogrammis.
Oktoobrikuuks planeeriti sotsiaalministeeriumi tervise
uuringute infopäev.
25. novembri koosolekul olid kavas järgmised punktid:
• Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni
ning ettevõtluse (TAIE) strateegia ja uue perioodi
ELi struktuurifondide vahendite planeerimise
ülevaade;
• sotsiaalministeeriumi planeeritavad struktuurifondi
vahendite programmid uueks eelarveperioodiks;
• rahvastiku tervise arengukava programmide seisu
ülevaade;
• sotsiaalministeeriumi 2020. aasta uuringud ja
analüüsid tervisevaldkonnas.
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Järgmine nõukogu kohtumine planeeriti 2020. a märtsi
kuusse, esialgseteks teemadeks rahvastiku tervise
arengukava programmide arutelu ja Euroopa uue teadusja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont
partnerluste ülevaade.
Jätkuvalt peab ATSAK oma peamiseks ülesandeks
tegutseda meditsiiniteaduste oluliselt suurema rahastamise
nimel. Kahjuks kuulub Eesti riikide sekka, kus meditsiini- ja terviseuuringute rahastamine ei kuulu riiklike
prioriteetide hulka.

EESTI TEADUSE TIPPKESKUSTE NÕUKOGU
Moodustatud 2012
Esimees akadeemik Andres Metspalu
Teaduse tippkeskuste juhtide aastane töökoosolek
toimus 17. septembril 2019 Tartus. Kutsutud oli ka
haridus- ja teadusministeeriumi teadusala asekantsler
dr Indrek Reimand, kes andis ülevaate riigipoolse rahastuse
hetkeolukorrast. Arutati mitmeid tippkeskusi puudutavaid
probleeme ja planeeriti tegevusi veel 2019. aasta lõpuks
ja 2020. aastaks. Tegemist oli laiapõhjalise aruteluga.
Kuigi tippkeskused on kohanenud uute aruandluse ja
rahastamise reeglitega ja kõik töötavad nendele v astavalt,
on hankeprotseduurid siiski keerulised, võtavad liiga
palju aega (ja raha) ning neid on raske kohandada teatud
tellimustele (näiteks biopreparaatide puhul, mille vajadust
pole võimalik pikemaks perioodiks ette näha). Loomulikult tõstatusid küsimused tippkeskuste meetme edasise
saatuse kohta pärast 2021. aastat, mille kohta dr Reimand
andis omapoolse ülevaate. Vaatamata heale tööle teaduse
tipptasemel on vaja siiski tõsta tippkeskuste (ja üldse
teaduse) nähtavust ühiskonnas laiemalt, ja nii otsustati
2020 kevadel korraldada järjekordne teaduse tippkeskuste
infopäev, kus iga tippkeskus tutvustab oma tegevust
sellises võtmes, mis kõnetab eelkõige laiemat avalikkust.
Oluline on selle juures ka adekvaatne meediakajastus.
Koosoleku tulemusena ja Tallinna tehnikaülikoolis
tekkinud probleemiga H2020 uurimistoetuste aruandlusega
esitas tippkeskuste nõukogu märgukirja, milles kutsuti
rahastajaid muutma aruandluse põhimõtteid ja kujundama
teaduse rahastamine jätkusuutlikumaks. Ü
 htlasi sooviti,
et kõik teadlased mõistaksid: maksumaksja raha tuleb
kasutada heaperemehelikult ning ühe eksimus heidab
varju ka teistele. Mitu tippkeskuste n õukogu liiget (akadeemikud Maarja Kruusmaa ja Andres Metspalu) esitasid
oma seisukohti ka meedias.
Seoses haridus- ja teadusministeeriumi plaaniga
uuendada teadus- ja arendustegevuse korralduse seadust,
esitas Andres Metspalu pöördumise teadlaste ebavõrdse

kohtlemise kohta võrreldes teiste avaliku sektori töötajatega. Nimelt sõltub enamiku teadlaste palk edukusest
uurimistoetuste saamisel ja kuna nende edukuse määr on
ca 20%, siis võib juhtuda, et teadlase elukutse ei pruugi

enam olla nii paeluv ja parimad võimalikud kandidaadid
pöörduvad teistesse sektoritesse, kus tulevik on püsivate
töölepingute tõttu kindlam.

TUNNUSTUSED
AKADEEMIKUTELE JA
AKADEEMIALT
RIIKLIK TEENETEMÄRK
AKADEEMIKULE

AKADEEMIA NIMELISED
MEDALID

Vabariigi presidendi 29. jaanuari 2019 otsus nr 384

Eesti teaduste akadeemia juhatus otsustas autasustada

VALGETÄHE III KLASSI TEENETEMÄRK
akadeemik T a r m o U u s t a l u l e 		

NIKOLAI ALUMÄE NIMELISE MEDALIGA
akadeemik R e i n K ü t t n e r i t
ja
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HARALD KERESE NIMELISE MEDALIGA
akadeemik J a a n E i n a s t o t

välja meie tavapärastest aja- ja ruumipiirangutest ja
selliste skaalade analüüsini, kus meile harjumuspärased
arusaamad ajast ja ruumist ja ainest ja kiiruse omadustest
ei pruugi enam kehtida.
Kui paljude jaoks võib olla universumi struktuuri
jaoks õige vastus arv 42, siis tänase laureaadi puhul on
asi teistmoodi. Õige vastus on arv 11577. Nimelt kannab
üks väikeplaneetidest nime „11577 Einasto“. Nomen est
omen, arvasid vanad roomlased. Mõelgem ka sellele, et
Einasto on anagramm sõnast Estonia. Nii on tema ise ja
temanimeline planeet olulised sõnumid kogu maailmale
sellest, et Eesti on olemas ja Eesti loeb. Jaan Einasto,
palju õnne!

MEDALISAAJA TÄNUSÕNAD

Medal anti üle akadeemia üldkogu istungil
25. septembril.

SÕNAVÕTT HARALD KERESE
MEDALI ÜLEANDMISEL
President Tarmo Soomere
Akadeemia medalid on oma valdkonna kõrgeim
tunnustus Eesti teadlastele. Harald Kerese medal on üks
viiest Eesti teaduste akadeemia nimelisest medalist. See
antakse välja Eesti teadlasele, kes on töötanud astro
noomia, füüsika või matemaatika alal, ja antakse välja
nagu teisedki medalid, mitte sagedamini kui kord nelja
aasta järel. Asi, mida autasustatu tavaliselt ei tea, on see, et
medaliga kaasnevad kohustused – konkreetselt esinemine
ettekandega akadeemia üldkogu istungil või avaliku
akadeemilise loenguga järgneva poole aasta jooksul.
Tänase laureaadi juurde minnes läheksin 12 aastat
tagasi, aastasse 2007, kui teisena meie riigi ajaloos sai
riigi teaduspreemia nn avastuspreemia – s.o tehniliselt
preemia teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava
avastuse eest − kollektiiv, mida juhtis tänane laureaat.
Teemaks oli tumeaine avastamine galaktikate ümbruses
ning universumi kärgstruktuur. Need kaks märksõna
iseloomustavad võib-olla kõige paremini seda tööd, mis
on üks Eesti teaduse kogu maailma jaoks suureks saamise
tugisambaid.
Mingis mõttes on need uuringud suuremadki kui elu
ise. Neis on realiseerunud inimeste püüd mõista kogu
universumi struktuuri ja funktsioneerimist ning minna
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Jaan Einasto
Väga lugupeetud kolleegid! Ma tahaksin oma tänusõnu alustada kõigepealt oma õpetajatest – professor
Taavet Rootsmäe ja meie oma kunagised liikmed
Ernst Öpik, Aksel Kipper, Grigori Kuzmin. Ernst Öpik oli
maailmas esimene, kes meie galaktika uurimise tulemusel
leidis, et tumeainet galaktikas ei ole. See oli tegelikult selle
uurimissuuna algus, see tähendab, et lokaalset t umeainet
on vähe. Seda selgitas oma k
 andidaadi-, p
 raeguse aja
doktoritöös Grigori Kuzmin, kes jõudis samale tulemusele.
Alles hiljem tuli välja, et on kahte sorti tumeainet, üks
on see, mis on galaktikatasandi lähedale koondunud ning
mida Öpik ja Kuzmin uurisid, aga on teine ja ulatuslikum,
millega meie rühm on tegelenud. See töö, nagu ma ütlesin,
on pika ajalooga. Tartus on sellega tegelenud minu
ealiste ja nooremate seltskond väga ulatuslikult. Kõige
olulisema panuse on andnud minu kolleegid Enn Saar,
Mihkel Jõeveer ja hulgaliselt nooremaid, keda ma ei
hakka siin nimetama, liiga palju on neid. Muidugi, väga
olulist abi osutasid mulle mu lahkunud abikaasa, lapsed
ja l apselapsed, kes on mind minu töös ikka t oetanud. Ma
tänan!

TARTU ÜLIKOOLI MEDALID
Tartu ülikooli suure medaliga tunnustatakse eriliste
teenete eest. Suur medal on asutatud 1995. aastal. Kuni
2002. aastani kandis see nimetust Tartu ülikooli medal.
2019. a pälvisid selle medali Jaan Einasto ja Enn Saar.
Tartu ülikooli medaliga tunnustati Eero Vasarat.

AKADEEMIA MEDALID
AKADEEMIA MEDALI PÄLVIS:
akadeemik M a r g u s L o p p − akadeemia peasekretär
2014−2017, Eesti noorte teaduste akadeemia loomise
korraldaja.

Medal anti kätte üldkogu istungil 4. detsembril.
Medalid pälvisid ka õiguskantsler Ülle Madise,
Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu direktor
Andres Kollist, ajaloolane Erki Tammiksaar ja akadeemia
kantselei endine pikaaegne keeletoimetaja Helle-Liis Help.

AKADEEMIA TÄNUKIRJAD
Eesti teaduste akadeemia juhatus otsustas anda tänukirjad
akadeemik D i m i t r i K a l j o l e pikaajalise eduka tegevuse eest ajakirja Estonian Journal of Earth Sciences
peatoimetajana ja akadeemik A n t o  R a u k a s e l e
pikaajalise eduka tegevuse eest ajakirja Oil Shale
peatoimetajana.

TEADUSAUHINNAD
ÜLIÕPILASTELE
Alates 2016. aastast on Eesti teaduste akadeemia üliõpilaste
teadustööde konkurss liidetud Eesti teadusagentuuri
korraldatava teadustööde riikliku konkursiga. Akadeemia
esindajana kuulus konkursikomisjoni k oosseisu akadeemik Marco Kirm. Välja anti kolm akadeemia presidendi
eripreemiat – π-preemiat. Laureaadid kuulutati välja

12. detsembril Tartus haridus- ja teadusministeeriumi
saalis.
Elegantseima üliõpilastöö eripreemia (π × 1000 ehk
3141,59 eurot) sai J o h a n n e s H e i n s o o doktoritöö
„Kvantarvutused ülijuhtivate kvantbittidega“ eest (ETH
Zürich, juhendaja prof dr Andreas Wallraff).
Ebatraditsioonilise üliõpilastöö eripreemia
(π × 500 ehk 1570,80 eurot) sai L e h t i S a a g doktoritöö „Eesti esiajalugu geneetika vaatevinklist: uus
teave vana DNA uuringutest“ eest (Tartu ülikool,
juhendajad dr Mait Metspalu, dr Kristiina Tambets,
dr Toomas Kivisild).
Lootustandvate sähvatuste eripreemia (π  250 ehk
785,40 eurot) sai K a r i n a L o i d teadustöö „Kas
ekraanil kuvatavad kasutamisteavitused vähendavad
nutitelefoni kasutamisaega või -kordi ja eneseraporteeritud
probleemset nutitelefonikasutust? Tõendid kahekuulisest
eksperimendist“ eest (Tartu ülikool, j uhendajad Karin Täht,
Dmitri Rozgonjuk). Vt lähemalt „Sõnas ja pildis 2019“,
lk 29.
Võitnud tööde juhendajaid tunnustati tänukirjaga.
2019. aastal anti esimest korda välja Eesti teaduste
akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad riigi
õiguse valdkonnas tehtud teadustöödele. Need pälvisid
Karin Orgulas teadustöö „Maaõiguslikud probleemid
riigikohtu administratiivosakonnas 1930. aastal ärakirja
ERA.1356.2.102 näitel“ eest (juhendajad Marju Luts-
Sootak ja Karin Visnapuu) ja Sven Anton teadustöö
„Eesti kultuuri ja rahvuse mõiste põhiseaduse preambulis. Kultuuri mõiste käsitlemine õiguslikes ja poliitilistes
dokumentides“ eest (juhendajad Tõnu Viik ja Raul Narits).

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA
FOND
2006. aastal Eesti rahvuskultuuri fondi juurde loodud Eesti
teaduste akadeemia fondi eesmärk on toetada doktorikraadiga noorte Eesti teadlaste uurimistööd. 2009. aastast
toetatakse Tiit Talpsepa nimelise stipendiumiga ka
magistrantide ja doktorantide uurimistööd molekulaarse
mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas.
Stipendiume määrab halduskogu koosseisus akadeemikud Mart Ustav, Leo Mõtus, Jaan Ross ja Peeter Saari.
2019. aastal määrati stipendiumid järgmiselt:
P r i i t R u b e r g (Tallinna tehnikaülikool, teadur),
noore teadlase preemia (3000 eurot);
K ä r t U k k i v i (Tartu ülikool, doktorant),
Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium (1000 eurot).
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EESTI TEADUSE
POPULARISEERIMISE AUHIND
Eesti teaduse populariseerimise auhinda antakse välja
2006. aastast. Auhinna eesmärk on tunnustada Eestis teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi ja
tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teadust
ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavatele tegevustele.
Auhinda rahastab haridus- ja teadusministeerium ning
seda annavad koostöös välja teaduste akadeemia ja
teadusagentuur. 2019. aasta konkurss kandis järjekorranumbrit neliteist. Hindamiskomisjon töötas akadeemik
Ene Ergma juhtimisel.
Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest
pälvis geograaf A i n K a l l i s, kes on aastakümneid olnud
viljakaim meteoroloogia populariseerija Eestis.
Parima teaduse ja tehnoloogia populariseerija peapreemia pälvis Eesti loodusmuuseumi juht A s t a T u u s t i,
kes on enam kui kolmekümne aasta jooksul õpetaja,
koolitaja, keskkonnahariduse eestvedaja ja juhina suutnud
tuhandetes inimestes äratada huvi loodusteaduste vastu.
Teise preemia pälvisid Eesti silmapaistvaim
linnuteaduse populariseerija M a r k o M ä g i ja Wikimedia Eesti projektijuhina Eesti teadust Vikipeedias nii
sõnas kui pildis turundav I v o K r u u s a m ä g i.
Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste ja tegevuste sarjade hulgas pälvisid peapreemia
gümnasistidele suunatud praktiliste töötubade „Geneetika õppepäevad“ eestvedaja T o i v o M a i m e t s ning
teise preemia Haapsalu haridus- ja tehnoloogiamessi
e estvedaja, innovatsioonikeskuse INNOKAS juht
A n g e l a L e p p i k.
Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest
audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil autasustati
peapreemiaga Huvitava bioloogia kooli loodushariduslike
multikate „Miks? Miks? Miks?“ projektijuhti H e l e n
P i k k a t.
Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest
trükisõna abil pälvis peapreemia „Keemia õhtuõpiku“
autor J ü r i L i i v ning teise preemia said kõige
pisematele mõeldud teadusraamatu „AHHAA!“ autor
E l s H e i n s a l u ja Eesti noorte teaduste akadeemia
artiklisari „Milleks meile alusteadused?“.
Parima uue algatuse eest teaduse ja tehnoloogia
populariseerimisel anti välja peapreemia Eestimaa looduse
fondi ja Tartu ülikooli rahvateaduse kampaania „Eesti
otsib nurmenukke!“ eest, eestvedaja S i l v i a L o t m a n.
Auhinnafond oli 2019. aastal 21 500 eurot. Sellest moodustas 6500 eurot Tiiu Silla nimeline
elutööpreemia, millega traditsiooniliselt kaasnes skulptor S
 tanislav Netchvolodovi messingist lauaskulptuur
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„Möbiuse leht“. Kõigil auhinna pälvinutel on õigus
kasutada „Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija“
logo, mis on kvaliteedi ja usalduse tähis selle valdkonna
tegijatele.
Konkursi tulemused tehti teatavaks ja auhinnad anti üle
20. novembril Tallinna lauluväljaku klaassaalis toimunud
teaduskommunikatsiooni konverentsil „Eesti teab? Eesti
teab!“.

L’ORÉAL-UNESCO BALTI
STIPENDIUM
Ülemaailmne L’Oréal-UNESCO stipendiumiprogramm
„Naised teaduses“ loodi 1998. aastal. Alates sellest ajast on
L’Oréal ja UNESCO panustanud ühiselt selle programmi
kaudu teadustegevusse ning püüdesse naisteadlaste arvu
suurendada ja soolist võrdõiguslikkust ka teadusmaailmas
edendada. Selle kaudu mitte ainult ei tunnustata nais
teadlasi, vaid ka aidatakse neil oma eesmärkideni jõuda
ning oma saavutusi võimalikult laialt tutvustada.
Stipendiumiprogrammi kutsus Lätis ellu
Vaira Vike-Freiberga, programmi patroon, Läti Vabariigi president (1999–2007). Täna toimib see koostöös
Eesti teaduste akadeemia, Läti teaduste akadeemia, Leedu
teaduste akadeemia ja UNESCO Balti riikide rahvuslike komisjonidega ning on ainus toetusprogramm neis
riikides, mis toetab naisteadlaste ametialast arengut ja
nende jaoks oluliste eesmärkide saavutamist.
Igas Balti riigis antakse konkursipõhiselt välja üks
s tipendium kuni 40-aastasele doktorikraadiga nais
teadlasele oma uurimistöö elluviimiseks loodusteadustes,
keskkonnateadustes, füüsikas või tehnikateadustes. Lisaks
antakse Lätis välja kaks ning Eestis ja Leedus üks
stipendium kuni 33-aastasele naisdoktorandile oma
uurimistöö lõpetamiseks neis valdkondades.
11. juunil 2019 tunnustati Läti ülikoolis toimunud tseremoonial kaht Eesti, kolme Läti ja kaht Leedu
naisteadlast L’Oréal Baltikumi „Naised teaduses“
stipendiumidega.
6000 euro suuruse L’Oréali stipendiumi võitnud Tartu
ülikooli loomaökoloogia teadur dr T u u l S e p p
ning botaanika ja ökoloogia doktorantuuris õppiv
K a a r i n P a r t s on pühendunud keskkonna ja
looduse uurimisele. Nende eesmärk on leida lahendusi
mitmetele kliima- ja keskkonnamuutusest tekkinud
väljakutsetele.
Tuul Sepp on üks aktiivsemaid ja tuntumaid teaduse
populariseerijaid Eestis. Tema sõnul võib teadlaseks
olemist pidada lausa unistuste tööks. Ta tahab stipendiumi
toel uurida, kas Läänemere kaladel võib olla arenenud
kaitsekohastumusi keskkonnareostuse vähki tekitava mõju

vastu. Tulevikus võib see uurimissuund aidata leida uusi
ideid ka inimeste vähiraviks.
Doktorantide kategoorias stipendiumi võitnud
K aarin Parts ütles, et teda innustab teadustöö
ääretu m
 itmekesisus ja vabadus ajaplaneerimisel.
Ta on alati olnud vaimustunud looduses esinevatest
keerukatest seostest ja elusorganismide vapustavast
adaptatsioonivõimest. Samas valmistavad talle suurt
muret meie elukeskkonna arengud. Stipendium
võimaldab tal lõpetada doktoritöö puujuurte ja neid
koloniseeriva seenekoosluse reaktsioonist kahele
kliimamuutuse tegurile – suurenenud õhuniiskusele
ja mulla soojenemisele.
Eestis konkursile esitatud taotlusi hindas teaduste
a kadeemia moodustatud komisjon koosseisus aka
deemikud Ergo Nõmmiste (esimees), Jaan Aarik
(aseesimees), Jaan Eha, Anne Kahru, Valter Lang, professorid Malle Krunks ja Tiina Nõges ning 2017. a laureaat
Els Heinsalu

ÕPILASTE TEADUSTÖÖDE
RIIKLIK KONKURSS
Eesti teadusagentuur korraldas 16.−17. aprillil 2019 Tartus
Eesti rahva muuseumis iga-aastase õpilaste teadusfestivali.
Stendiettekannetega esinesid õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, kelle hulgast valiti välja riiklike
preemiate ja auhindade saajad.
Akadeemia auhinnakomisjon peasekretär Jaak Järve
juhtimisel andis eriauhinnad järgmistele töödele:
• R i c h a r d L u h t a r u (Hugo Treffneri güm
naasium) töö „Binaarsete amplituudhologrammide
valmistamine filmikaamera abil“ eest
• M e r i l i n R a d v i l a v i č i u s (Viimsi güm
naasium) töö „Mulla pH ja toitainete sisalduse mõju
hariliku männi (Pinus sylvestris L.) okkamõõtmetele Puhatu ammendatud freesturbaväljal“ eest
• T a m b e t T a m m e m ä g i (Rocca al Mare kool)
töö „Eesti-Inglise koodivahetuse funktsioonid Eesti
noormeeste vestluses arvutimängu kontekstis“ eest
• C a t h r i n B e n i t a P o o p u u (Saaremaa
ühisgümnaasium) töö „Puugid: bioloogia, levik
Saare maakonnas ning nende poolt levitatavad
haigused“ eest

AKADEEMIA
VÄLJAANDED
2019. aastal ilmusid akadeemia kirjastamisel järgmised
raamatud:
„Eesti teaduste akadeemia aastaraamat XXIV (51)“
eesti ja inglise keeles.
„Eesti teaduste akadeemia sõnas ja pildis” eesti ja
inglise keeles.
Väljaandesse on valitud akadeemia rutiini peegeldusi,
mida ilmestas Eesti Vabariigi ja akadeemia juubeli hõng,
lisaks kirjeldusi tähtsündmustest ja killukesi igapäevasest
tööst. Oma tavaliselt varjatud külgi avavad kolme ülikooli
akadeemikutest rektorid. Vaade minevikku ilmestab
pärandit, mida akadeemikud maailma jaoks on loonud.
Lugeda saab ka mõneti ebatavalist reisikirja.

Kogumik „Eesti Vabariigi preemiad 2019“ koondab
ühiste kaante vahele kõigi 2019. aasta teadus-, kultuuri- ja
spordipreemiate laureaatide ning F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaadi saavutuste kajastused.
„Teadusmõte Eestis (X). Tehnikateadused III“ on
järg aastatel 2002 ja 2007 samas sarjas ilmunud tehnika
teadusi laiemale lugejaskonnale tutvustanud kogumikele.
Väljaanne sisaldab 21 artiklit Tallinna tehnikaülikoolis
ja Tartu ülikoolis tehtavatest tehnikateaduste alastest ja
nendega seonduvatest uuringutest pärast eelmise kogumiku ilmumist.
Nimetatud väljaanded on kättesaadavad ka elektrooniliselt (www.akadeemia.ee).
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RAHVUSVAHELINE
KOOSTÖÖ
RAHVUSVAHELISED
ORGANISATSIOONID
Rahvusvaheline koostöö mitmesuguste organisatsioonide raames on akadeemia tegevuse ja suhtlusvõrgustiku
lahutamatu osa. Teaduste akadeemia seaduse § 2. Akadeemia ülesanded lõike (2) punkti 2) kohaselt „[o]ma
ülesannete täitmiseks [a]kadeemia /---/ arendab rahvusvahelist teaduslikku koostööd“. Akadeemia esindas ja
esindab traditsiooniliselt Eesti teadust ja teadlasi reas
Euroopa ja ülemaailmsetes teadusorganisatsioonides.
R a h v u s v a h e l i n e t e a d u s n õ u k o g u (International Science Council, ISC) moodustati 2018. aasta suvel
reaal- ja loodusteadusega tegelevate teadlaste ü
 hendusi
liitnud rahvusvahelise teadusnõukogu ( International
Council for Science, ICSU) ning sotsiaal- ja humanitaarteaduste akadeemiaid ühendanud rahvusvahelise
sotsiaalteaduste nõukogu (International Social Science
Council, ISSC) liikmetest. Eesti teaduste akadeemia on
ICSU liige 1992. aastast ja uue organisatsiooni asutajaliige. ISC esindab nii loodus- kui ka humanitaarteadusi.
A k a d e e m i a t e k o o s t ö ö k o g u (Inter-Academy
Panel, IAP) asutati 1993. aastal akadeemiate ülemaailmse
võrgustikuna. Eesmärk on koostöös liikmesorgani
satsioonidega nõustada laia avalikkust ja otsustuskogusid
globaalprobleemide teaduslikes aspektides.
E u r o o p a a k a d e e m i a t e ü h e n d u s (European Federation of National Academies of Sciences and
Humanities All European Academies, ALLEA) asutati
1994. aastal ning ühendab Euroopa riikide akadeemiaid.
Eesmärk on akadeemiatevaheline teabe- ja kogemustevahetus teaduse tipptaseme ja kõrgete eetikastandardite
saavutamiseks, teadusstrateegia ja -poliitika küsimuste
sõltumatu käsitlemine Euroopa tasandil. Eesti teaduste akadeemia on ALLEA asutajaliige. Akadeemia
asepresident Jüri Engelbrecht juhtis ALLEAd presidendina 2006‒2011. ALLEA alalise teaduseetika töögrupi
(Permanent Working Group on Science and Ethics) liige
on akadeemik Raivo Uibo.
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Euroopa akadeemiate teadusnõukogu
(European Academies’ Science Advisory Council,
EASAC) asutati 2001. aastal ja see koosneb Euroopa Liidu
maade akadeemiate määratud individuaalliikmetest. Eesti
sai liikmeks 2004. Eesmärk on akadeemiate ühendatud
kompetentsiga nõustada Euroopa Liidu tipporganeid ja
-poliitikuid sõltumatut teaduslikku ekspertiisi vajavate
otsuste tegemisel. Eesti esindaja on akadeemik Jaak Järv.
Akadeemik Tarmo Soomere kuulub EASACi keskkonnakomisjoni, akadeemik Enn Lust energiakomisjoni.
R a h v u s v a h e l i n e a k a d e e m i a t e l i i t (Union
Académique International, UAI, asutatud 1919) ühendab
humanitaar- ja sotsiaalteadustega tegelevaid akadeemiaid
üle maailma eesmärgiga arendada ühisuuringuid (sh ühisprojekte) ja soodustada uurimistulemuste publitseerimist.
Eesti teaduste akadeemia sai liikmeks 1998. aastal. Eestit
esindab akadeemik Jaan Undusk.
Varem E u r o o p a t e a d u s f o n d i (European
Science Foundation, ESF, asutatud 1974) raames töötanud nõuandvad ekspertpaneelid Euroopa merekomitee
(European Marine Board, vt lk 32) ja Euroopa polaarnõukogu (European Polar Board, vt lk 30) on nüüd iseseisvad
Euroopa Komisjoni valdkondlikult nõustavad institut
sioonid ning akadeemia jätkab osalemist nende töös.
Akadeemia jätkab Eesti teadlaskonna sidemete toe
tamist rahvusvaheliste teaduslike erialaliitudega (pidades
prioriteetseks ISCga (varem ICSUga) ühinenud erialaliite)
ja rahvusvaheliste teadusorganisatsioonidega. Seisuga
21.01.2020 korraldati haridus- ja teadusministeeriumi
sihteraldise abil järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude tasumist.
Eesti teadlaste esindamiseks rahvusvahelistes erialaliitudes on loodud rahvuskomiteed (seda rolli täidavad ka
mõned teadusseltsid):

Eesti kontaktorgan

Rahvusvaheline organisatsioon

Eesti füüsika selts
Esimees: Kaido Reivelt, kaido.reivelt@ut.ee,
www.fyysika.ee/efs/

Euroopa füüsikaühing
(European Physical Society, EPS), www.eps.org

Eesti geofüüsika komitee
Esimees: Rein Rõõm, rein.room@ut.ee

Rahvusvaheline geodeesia ja geofüüsika liit (International
Union of Geodesy and Geophysics, IUGG), www.iugg.org

Eesti geograafide rahvuskomitee
Rahvusvaheline geograafia liit
Kontakt: Mihkel Kangur, geograafiaselts@gmail.com (International Geographical Union, IGU), www.igu-net.org
Eesti geoloogia rahvuskomitee
Kontakt: Kalle Kirsimäe, kalle.kirsimae@ut.ee

Rahvusvaheline geoloogiateaduste liit (International Union
of Geological Sciences, IUGS), www.iugs.org

Eesti inseneride liit / Eesti süsteemiinseneride selts
Kontaktisik: Sven Nõmm, sven@cc.ioc.ee

Rahvusvaheline automaatjuhtimise föderatsioon (International
Federation of Automatic Control, IFAC), www.ifac-control.org

Eesti matemaatika komitee
Kontakt: Mati Abel, mati.abel@ut.ee

Rahvusvaheline matemaatikaunioon (International
Mathematical Union, IMU), www.mathunion.org

Eesti polaaruuringute komisjon
Kontakt: Rein Vaikmäe, rein.vaikmae@ttu.ee

Euroopa polaarnõukogu
(European Polar Board), www.europeanpolarboard.org

Eesti rahvuslik astronoomia komitee
Kontakt: Laurits Leedjärv, leed@aai.ee,
www.aai.ee/ERAK/ERAK.html

Rahvusvaheline astronoomiaunioon
(International Astronomical Union, IAU),
www.iau.org

Eesti rahvuslik mehaanika komitee
Kontakt: Andrus Salupere, salupere@ioc.ee

Rahvusvaheline teoreetilise ja rakendusmehaanika liit
(International Union of Theoretical and Applied Mechanics;
IUTAM), http://iutam.org/, www.iutam.net

Eesti teaduste akadeemia fülogeneetika
ja süstemaatika komisjon
Kontakt: Urmas Kõljalg, urmas.koljalg@ut.ee

Euroopa loodusteaduslike kogude konsortsium
(Consortium of European Taxonomic Facilities, CETAF),
www.cetaf.org

Eesti teaduste akadeemia mereteaduste komisjon
Kontakt: Tarmo Soomere, tarmo.soomere@cs.ioc.ee
http://www.akadeemia.ee/et/akadeemia/komisjonid/

Euroopa merekomitee
(European Marine Board),
www.marineboard.eu

Eesti teaduste akadeemia
Kontakt: Anne Lill, anne.lill@ut.ee

Thesaurus Linguae Latinae
(TLL), www.thesaurus.badw.de/

Rahvusvahelise geomorfoloogide assotsiatsiooni
Eesti rahvuslik komitee
Kontakt: Tiit Hang, tiit.hang@ut.ee

Rahvusvaheline geomorfoloogide assotsiatsioon
(International Association of Geomorphologists, IAG),
www.geomorph.org

Rahvusvahelise kvaternaariuuringute liidu
Eesti rahvuslik komitee (ESTQUA)
Kontakt: Tiit Hang, tiit.hang@ut.ee

Rahvusvaheline kvaternaariuuringute liit
(International Union for Quaternary Research, INQUA),
www.inqua.org

Rahvusvahelise puhta füüsika
ja rakendusfüüsika liidu Eesti rahvuskomitee
Kontakt: Marco Kirm, marco.kirm@ut.ee

Rahvusvahelise puhta füüsika ja rakendusfüüsika liit
(International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP),
www.iupap.org

Teadusajaloo ja teadusfilosoofia
Eesti ühenduse teadusfilosoofia
ja -metodoloogia osakond
Kontakt: Peeter Müürsepp,
peeter.muursepp@ttu.ee

Rahvusvahelise teadusajaloo ja teadusfilosoofia ühenduse
teaduse loogika, metodoloogia ja filosoofia osakond
(International Union of History and Philosophy of Science,
Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science,
IUHPS/DLMPS), www.dlmpst.org
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NOPPEID IGAPÄEVASEST
TEG EVUSEST
EASACi regionaalse kohtumise raames toimus Helsingis
13. juunil 2019 Põhja- ja Baltimaade teaduste akadeemiate
esindajate nõupidamine. Kutsutud kõnelejate sõna
võttudes oli mitmeid tagasivaateid akadeemiate koostööle
ajaloolises plaanis. Rõhutati vajadust säilitada akadeemiate sõltumatus ja leida uusi koostöövorme, osalemaks
rahvusvahelises dialoogis poliitikakujundajatega nii
Euroopa Liidu tasandil kui laiemalt, eriti kliimamuutuste
jt globaalse ulatusega küsimustes, millest osa võib aset
leida väljaspool Euroopat, kuid mis mõjutavad Euroopat.
Peasekretär Jaak Järv tegi ülevaate Eesti teaduste akadeemia koostöölepingute alusel toimunud
teadlasv ahetusest Põhja- ja Baltimaade akadeemiatega 1993–2018. Teadlasvahetuse eesmärk on toetada
olemasolevat teaduskoostööd kulude jagamise põhimõttel. Otsuse, kas toetada või mitte, langetab vastuvõtva
maa akadeemia. Mobiilsuse rahastamise võimaluste kasvades (muud riiklikud, regionaalsed ja rahvusvahelised
allikad) on akadeemiatevahelise koostöö raames toetatavate teadusvisiitide arv mõnevõrra vähenenud. Nende
asemele on tulemas uued koostöövormid, nt kogemuste
vahetamine teadusnõustamise vallas nii kohalikul tasandil
kui ka rahvusvahelises ulatuses.
ISC Euroopa liikmesorganisatsioonide aastakoosolekul
Hollandi kuninglikus teaduste ja kunstide akadeemias 09.–
10.09.2019 esindas Eesti teaduste akadeemiat peasekretär
Jaak Järv.
2019. a sügisel pöördus Sudaani teaduste akadeemia
esindaja Eesti teaduste akadeemia poole ettepanekuga
kaaluda koostöövõimalusi Sudaani teadlastega. Koostööprotokoll kirjutati alla 6. detsembril.
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Eesti teaduste akadeemia toetab teadlaste rahvus
vahelist mobiilsust. Akadeemia ja tema välispartnerite
vahel sõlmitud kahepoolsete koostöölepingute raames
toimunud töö ülevaadet vt „Sõnas ja pildis 2019“ lk 60,
tegevusi Lindau foorumi raames samas lk 60–62 ning
L’Oréal-UNESCO rahvusvahelise stipendiumiprogrammi
2019. a laureaate samas lk 52.

EURAXESS
Euroopa Komisjoni initsiatiivil loodud üleeuroopaline
teabekeskuste võrgustik EURAXESS on ellu kutsutud
eesmärgiga nõustada teise riiki lähetatavaid või doktorantuuri suunduvaid teadlasi ning nende pereliikmeid
administratiivsete ja praktiliste probleemide lahen
damisel. Akadeemia on Eesti teadusagentuuri kõrval teine
haridus- ja teadusministeeriumi poolt määratud riiklik
kontaktorganisatsioon, mis ning panustab võrgustiku töö
kavandamisse ja analüüsimisse Euroopas ja Eestis.
Võrgustiku EURAXESS aastakoosoleku teemad
22.10.2019 Brüsselis olid ajude ringlus, sümmeetriline
mobiilsus ja koosloome. Traditsioonilised väljasõidud
Eestis töötavate ja õppivate välismaalt pärit teadlastele ja
nende peredele toimusid 19.–20.05 Pärnumaale koostöös
Eestimaa looduse fondiga ning 14.–15.09 Setumaale, kus
külastati Obinitsa ja Värska talumuuseumi. Mõlema väljasõidu programmis oli vabatahtlik töö looduses. Pärnumaal
aidati taastada Kurese puisniite. Värska talumuuseumis
ehitati aeda ja tehti muid talutöid. Täpsem info: https://
www.euraxess.ee/estonia/events/euraxess-networkingevent-kurese ning https://www.euraxess.ee/estonia/
events/euraxess-estonia-networking-event-setomaa

TEADUSTE AKADEEMIA
KIRJASTUS
• Proceedings of the Estonian Academy of Sciences
• Oil Shale (sh kajastatud andmestikus Current
Contents®)
• Trames. A Journal of the Humanities and Social
Sciences

Asutatud 1994
Aadress: Kohtu 6, 10130 Tallinn
www.kirj.ee või www.eap.ee
Tel 6 454 504, faks 6 466 026
E-post: virve@kirj.ee
Teaduste akadeemia kirjastus jätkas 2019. aastal seitsme
rahvusvaheliselt eelretsenseeritava, täielikult avatud
juurdepääsuga (Open Access) ja juhtivates andmebaasides
kajastatud teadusajakirja väljaandmist koostöös Eesti
ülikoolidega. Kõigil ajakirjadel on rahvusvaheline
toimetuskolleegium. Eesti teadusagentuuri hallatavas Eesti teadusinfosüsteemis ETIS on kõik ajakirjad
paigutatud kategooriasse 1.1.
Kõik ilmunud teadusartiklid on varustatud kaasaja nõuetele vastavate unikaalsete ja ajas stabiilsete
digitaalsete identifikaatoritega ehk DOI-indeksiga (Digital
Object Identifier), mis võimaldab publikatsiooni veebis kiiresti ja vigadeta üles leida. Kõik kirjastuse välja
antavad teadusajakirjad on lülitatud paljudes riikides teadustöö produktiivsuse mõõdikuna kasutatavasse Elsevier
BV andmebaasi SCOPUS®. Sageli bibliomeetrilise
informatsiooni hankimiseks kasutatavas andmebaasis
Web of Science® Core Collection on kajastatud kuus
kirjastuse ajakirja:
• Acta Historica Tallinnensia
• Estonian Journal of Archaeology
• Estonian Journal of Earth Sciences

Ajakirjad Estonian Journal of Archaeology ja Linguistica
Uralica on kajastatud andmebaasis ERIH.
Alates 2006. aastast on kõigi ilmunud ajakirjade
artiklite täistekstid koos informatsiooniga ajakirjade
ja nende üksiknumbrite kohta vabalt kättesaadavad
kirjastuse kodulehel www.kirj.ee. Informatsiooni nende
publikatsioonide kohta levitavad ka tuntud elektroonilised
kirjastused ja portaalid, nagu EBSCO, C.E.E.O.L., The
Gale Group Inc., ProQuest LLC, H. W. Wilson (ühines
EBSCO-ga), Digital Publication with the Leading Asian
Distributor (Airiti Inc.) ning Join CNKI Scholar (Hiina).
Nende portaalide jaoks toodab kirjastus artiklite mitmesuguseid elektroonilisi versioone: pdf-failid, kaht tüüpi
sgml-failid, kolme tüüpi xml-failid ja spetsiaalset faili
elektroonilise raamatukogu C.E.E.O.L. jaoks. Selline täistekstide kättesaadavuse paljusus loob paremad võimalused
artiklitega tutvumiseks.
2019. aastal ilmus seitsme ajakirja 24 numbrit,
kus avaldati 180 kirjutist, nendest 161 teadusartiklit
ja 19 lühiteadet. Kõik paberkandjal ajakirjad ilmusid
tähtajaliselt. Artiklite elektrooniline versioon avaldati
enne paberajakirja ilmumist. Ajakirjade Proceedings of

Numbrite arv
aastas

Kogumaht
lehekülgedes

Ajakirja formaat

Acta Historica Tallinnensia

1

170

168×240

Estonian Journal of Archaeology

2

172

168×240

Estonian Journal of Earth Sciences

4

242

210×285

Linguistica Uralica

4

320

168×260

Nimetus

Oil Shale

5

530

168×255

Proceedings of the Estonian Academy of
Sciences

4

432

210×285

Trames

4

522

168×240

Kokku:

24

2388
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the Estonian Academy of Sciences ja Estonian Journal of
Earth Sciences artiklite elektrooniline avaldamine toimus
jooksvalt, vahetult pärast artikli lõplikku küljendamist.
Avaldatud tööde autoreid oli 502, neist Eesti autoreid 211 ja välismaal töötavaid autoreid 291. Enamik
artikleid ilmus inglise keeles. Vaid ajakirjas Linguistica
Uralica ilmus 55,5% kogumahust (lehekülgede arvestuses) inglise keeles, 38% vene keeles ja 6,5% saksa keeles.
Kuna Linguistica Uralica autoritest moodustavad suure
osa Venemaa soome-ugri rahvaste keeleteadlased, on
venekeelsete tööde avaldamine loomulik ja vajalik.
Ajakirja Acta Historica Tallinnensia artiklid olid e estivõi võõrkeelsed ja sellele vastavalt varustatud põhjalike
inglis- või eestikeelsete kokkuvõtetega. Humanitaaraladel
on artiklil tavaliselt üks kuni kolm autorit, samas ei ole
reaalaladel haruldane, et artiklil on kuni kümme autorit.
Ajakirjade erinumbrid on üldiselt tunnustatud viis
avaldada rahvusvaheliste konverentside materjale, andes
võimaluse kompaktselt dokumenteerida Eestiga seotud
uuringute tulemusi. 2019. aastal anti välja kahes ajakirjas
kokku kolm temaatilist erinumbrit:
• Proceedings of the Estonian Academy of Sciences
2019, 68/2: Selected papers of the international
conference „Modern Materials and Manufacturing
2019“ (MMM2019) (Rahvusvahelise konverentsi
„Tänapäevased materjalid ja tootmine“ valitud
artiklid). Külalistoimetaja Priit Kulu.
• Proceedings of the Estonian Academy of Sciences
2019, 68/4: Selected papers of the international
conference „Modern Materials and Manufacturing
2019“ (MMM2019) (Rahvusvahelise konverentsi
„Tänapäevased materjalid ja tootmine“ valitud
artiklid). Külalistoimetaja Tauno Otto.
• Oil Shale 2019, 36/2S: Special issue on Second
International Oil Shale Conference (BAU-SIOSC)
October 9–11, 2018 (2. rahvusvahelise põlev
kivikonverentsi materjalid). Külalistoimetaja
Omar Al-Ayed.
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Lisaks ajakirjadele ilmus 2019. a kaks raamatut:
• Emakeele seltsi aastaraamat 62 (The Yearbook of
the Estonian Mother Tongue Society), peatoimetaja
Mati Erelt, 312 lk. Raamatu täistekstid on kirjastuse
kodulehel elektrooniliselt kättesaadavad.
• Eesti suveräänsusdeklaratsiooni 30. aastapäeva
konverents Tallinnas 16. novembril 2018. Tervitused
ja ettekanded = Международная конференция по
случаю 30-й годовщины принятия декларации
о суверенитете Эстонии. Таллинн, 16 ноября
2018 года. Материалы конференции (Conference on the 30th Anniversary of the Declaration of
Estonian Sovereignty, Tallinn, November 16, 2018:
Greetings and Presentations), koostaja Jüri Kann,
128 lk; tekstid eesti ja vene keeles.
Kirjastus aitas välja anda Eesti kodu-uurimise seltsi
aastaraamatut.
Vahetusid kahe ajakirja peatoimetajad. Ajakirja Oil
Shale peatoimetajaks asus akadeemik Anto Raukase
asemel professor Andres Siirde ning ajakirja Estonian
Journal of Earth Sciences peatoimetajaks asus akadeemik Dimitri Kaljo asemel professor Olle Hints. Ajakirja
Acta Historica Tallinnensia peatoimetaja vahetub 2020
jaanuaris.
Eelmisel, 2018. aastal viidi lõpule kirjastuse aja
kirjade digiarhiivi loomine. Tallinna ülikooli akadeemiline
raamatukogu jätkas Eesti teaduste akadeemia varasemate väljaannete digiteerimist. Praeguseks on avalikult
kättesaadavad materjalid aastaist 1945–1991. Hilisemate
väljaannete täistekstid on digiteeritud Google’i vahen
dusel. Kirjastuse kodulehele on paigutatud vastavad
lingid. Raamatukogu planeerib digiteeritud väljaannete
tänapäevastamist, sh kõikidele artiklitele digitaalse
identifikaatori ja metaandmestiku (pealkiri, autorid, nende
töökohad, ajakirjade nimed, köite ja vihiku numbrid,
lehekülgede numbrid, eesti- ja originaalkeelne sisu
kokkuvõte) lisamist.

UNDERI JA TUG LASE
KIRJANDUSKESKUS
Asutatud 1993. aastal
Muuseumiosakond, endise nimetusega Friedebert Tuglase majamuuseum, asutatud 1971. aastal.
Töötajaid: 18, neist 12 akadeemilist töötajat
Aadress: Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, utkk@utkk.ee
Muuseumiosakond: Väikese Illimari 12, 11623 Tallinn, muuseum@utkk.ee
www.utkk.ee
Direktor: Jaan Undusk, 644 3147, jaan@utkk.ee
Teadussekretär: Marin Jänes, 644 3147, marin@utkk.ee
Eesti teaduste akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskus (kirjanduskeskus) on rahvusvahelise haardega
kirjanduse ja kultuuri uurimise asutus, mille põhiülesanne
on kogu eestikeelse ja varasemal ajal Eesti alal viljeldud
mitmekeelse baltisaksa kirjakultuuri kompleksne uurimine ning teoreetiline mudeldamine, et teha ajalooline
Balti ja hilisem Eesti kirjaruum nähtavaks, huvipakkuvaks ning teiste seda tüüpi ruumidega võrreldavaks ka
rahvusvahelises teaduspildis.
Kirjanduskeskuse olulisemad uurimisvaldkonnad on:
• eesti kirjandus ja kultuur 20. sajandil;
• varasem eesti ja baltisaksa kirjasõna 13.–19. sajandil,
Baltikumi saksa- ja ladinakeelse kultuuri osa
moodsa eesti kultuuri kujunemisel;
• eesti kirjakultuuri identsusloome mehhanismid
(iseteke, kultuuriülekanne ja põimumine);
• Balti kirjandusareaal ja Eesti-Läti-Soome
kirjandussuhted;
• retoorilised ja diskursiivsed alusuuringud Euroopa
ja Eesti kultuuri kirjeldamiseks;
• draama- ja teatriuuringud.
Kirjanduskeskus kirjastab algupäraseid uurimusi ning
eesti kultuuriloos olulisi allikmaterjale, korraldab konverentse, näitusi ja muid üritusi. Kirjanduskeskuse
muuseumiosakond (muuseum) haldab akadeemikust
kirjaniku Friedebert Tuglase pärandvara ja muid kogusid,
sh Tuglaste raamatu- ja kunstikogu, Artur Adsoni ja
Marie Underi raamatu- ja kunstikogu, Eesti kultuurfondi
Ameerika Ühendriikides kunstikogu ning Paul Reetsi
raamatu- ja kunstikogu. Nimetatud kogud moodustavad kirjandust, kultuuri- ja mõttelugu, kunstiajalugu ja
-kriitikat ühendava kollektsiooni, mis on oma püsiva

teadusliku väärtuse ning süstematiseerituse tõttu hinnatud
kuuluma Eesti humanitaarteadusliku rahvuskollektsiooni
hulka.
2019. aastal tehti kirjanduskeskuses teadustööd
peamiselt kahe uurimisteema raames: institutsionaalse
uurimisteema „Põimunud kirjanduslood: Eesti kirja
kultuuri diskursiivne ajalugu“ (teemajuht Jaan Undusk)
ja personaalse uurimisteema „Humanismi kõrgaeg
Liivimaal: David Hilcheni epistolaarpärand keele-, kirjandus-, õigus- ning haridusajaloo allikana“ (teemajuht
Kristi Viiding).
Neist esimene, institutsionaalne uurimisteema, algas
2014. aastal ja lõpeb 2020. aasta kevadel. Selle raames
uuritakse Eesti kirjakultuuri teket ja arengut, mida vaa
deldakse rahvuslike, seisuslike, kultuuriliste, koloniaalsete
jt tegutsemisajendite ajalooliselt põimunud protsessina
(histoire croisée), kus olulist osa mängivad mitmesugused
ristandvormid, vastasseisud ja pidurdused. Uurimistöö
laad on diskursusepõhine; analüüsi aluseks on muuhulgas
sellised Balti ajalooliselt mitmekeelses ühiskonnas olulised kõnevaldkonnad nagu ajalugu, religioon, keel,
keskkond. Koostöös rahvusvahelise autorkonnaga
kirjutatakse terviklikult ümber kirjakultuuri ajalugu Eestis
(ja Lätis) 13.–19. sajandil, hõlmates sellesse rikkaliku
saksakeelse komponendi. Modernsust käsitletakse kui
pingelises vahekorras rahvuslike püüdlustega kujunenud ja emantsipeerumist rõhutavat elulaadi, mis tõi esile
dekadendi, tõusiku, kunstniku jt märgilised kujud; vaadeldakse ka sellega seotud mõttefiguure (autonoomia, aeg,
lõpmatus). Postsovetlikku ilukirjandust, teatrit ja filmi
uuritakse kui lähiajaloo mälukultuuri faktorit.
Teisena nimetatud uurimisteema „Humanismi k õrgaeg
Liivimaal: David Hilcheni epistolaarpärand keele-,
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kirjandus-, õigus- ning haridusajaloo allikana“ (teemajuht
Kristi Viiding) koordineerimist alustas kirjanduskeskus
2017. aasta sügisest ning 2019. aasta oli uurimisteema
v iimane aasta. Teema raames keskenduti Liivimaa
humanismi tuntuima, kuid samas vastuolulise õpetlase,
varauusaegse Riia õigus- ja hariduselu juhi, sündik
David Hilcheni seni käsikirjalise ja uurimata ladinakeelse
kirjavahetuse kogumisele ja kataloogimisele rahvus
vahelises ingliskeelses veebikeskkonnas Early Modern
Letters Online. Ligi 800 kirjast koosneva kirjavahetuse põhjal koostati kolmeköiteline väljaanne, kus iga kirja s aadab
saksakeelne lühikokkuvõte ja k ommentaar ( kirjastus LIT
Verlag, Münster), ning a valdati probleemartikleid Hilcheni
kirjaliku pärandi a lusel. Ainsa Kirde-Euroopast säilinud
mahuka humanistliku kirjakorpuse põhjal publitseerisid
projekti liikmed ühe mahuka artikli Baltikumi ja Poola
raamatuloo kohta 16. ja 17. sajandi vahetusel, ühe artikli
Hilcheni kirjade teemade, stiili ja eeskujude kohta, kaks
artiklit siinse haridusloo ja selle rahvusvaheliste sidemete
kohta, kolm artiklit Hilcheni kuuluvusest Euroopa juhtivate humanistide ja/või juristide sotsiaalvõrgustikesse
(Madalmaade humanistid, Saksa humanist J. Caselius,
Euroopa juristide võrgustik), neli artiklit antiikse õiguse
retseptsiooni kohta Hilcheni õigusloomes ja kirjades, neli
artiklit Hilcheniluuletuste kohta eri žanrides ning tema
luuletuste koondkogu. Uurimisteema raames korraldati
ka mitmeid üritusi, näiteks 2016. aasta kevadel Tartu ülikooli ja Münsteri ülikooli õigusajaloolaste ja uuslatinistide
ühine kolmepäevane töötuba „Ein Juristenleben in der
frühen Neuzeit: David Hilchen (1561–1610)“ Tartus,
2018. aasta kevadel Läänemere maade õigusajaloolaste
aastakonverentsil „Recht und Wirtschaft in Stadt und
Land – Law and Economics in Urban and Rural Environment“ David Hilchenile pühendatud sektsioon Tallinnas
ning 2019. aasta kevadel rahvusvaheline konverents
„Letters, Law and Court in Polish Livonia – the Case
of David Hilchen“ kirjanduskeskuses. Lisaks tutvustati
uurimistulemusi rohkem kui 20 konverentsiettekandes
ja külalisloengus paljudes Euroopa maades (Soomes,
Rootsis, Lätis, Poolas, Saksamaal, Tšehhis, Itaalias,
Hispaanias). Uurimisteema raames kaitsti üks magistrija üks doktoritöö.
Enamik kirjanduskeskuse teaduritest oli 2019. aastal
hõivatud varem nimetatud institutsionaalse uurimisteemaga
„Põimunud kirjanduslood: Eesti kirjakultuuri diskursiivne
ajalugu“ (teema juht Jaan Undusk). Teadusteema raames
ilmus 2019. aastal kirjanduskeskuselt mitmeid olulisi publikatsioone. Eriraamatuna andis kirjanduskeskuse kirjastus
välja Ameerika eestlaskonna ühe värvikama esindaja,
kunsti- ja kirjanduskriitiku Paul Reetsi elutöökogu „Hinge
roppus ja vaimu õis“. Raamatu koostaja ja toimetaja Jaan
Undusk on 672-leheküljelisse väljaandesse kokku kogunud pea kõik Paul Reetsi tekstid kunstist, kirjandusest
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ja kultuurist. Kogumiku illustreerimisel (kujundaja
Tiiu Pirsko) on kasutatud põhiliselt Paul Reetsile kuulunud kunstiteoseid, raamatuid, fotosid ja postkaarte, mis
ta 2011. aastal annetas kirjanduskeskusele.
Samuti ilmus eriraamatuna kirjanduskeskuse
vanemteaduri Mirjam Hinrikuse (koos Pirjo Lyytikäise,
Riikka Rossi ja Viola Parente-Čapkovága) koostatud
ja toimetatud Põhjamaade kirjanduslikku dekadentsi
käsitlev kogumik „Nordic Literature of Decadence“,
mis täidab lünga maailmakirjanduse kaardil. Ulatusliku
sissejuhatuse ja järelsõnaga, 13 autori artikleid koondavas
kogumikus on vaatluse all viie riigi – Taani, Norra, Rootsi,
Soome ja Eesti – kirjandus. Keskendudes angloameerika
kultuuriruumis peaaegu tundmatule ja seega väheuuritud
põhjamaade kirjandusele, laiendab ja täiendab kogumik fin
de siècle’i dekadentsi uuringute valdkonda. Teose andis
välja kirjastus Routledge (New York, London) sarjas
„Among the Victorians and Modernists“ ning seda esitleti
novembris Helsingis.
Koostöös kirjanduskeskusega ilmus ka ajakirja Methis.
Studia humaniora Estonica erinumber, mis keskendub
kirjanduslikele linnauuringutele. Erinumbri koostas ja
toimetas kirjanduskeskuse vanemteadur ja muuseumi juhataja Elle-Mari Talivee koos Ene-Reet Sooviku, Jason Finchi
ja Anu Printsmanniga ning see tõukub k irjanduskeskuse
eestvedamisel aasta varem Narvas t oimunud linnakirjanduse tööseminarist ja ettekandepäevast „Narva, piiri- ja
tööstuslinn: kirjanduslikke kajastusi“. Lisaks Elle-Mari
Talivee artiklile Ida-Virumaa ülesehitamisest pärast
sõda kirjanduses ja filmikunstis sisaldub erinumbris ka
kirjanduskeskuse teaduri Aare Pilve essee Kreenholmi
manufaktuurist kui k
 unstiteosest. Peamiselt keskendub essee Kreenholmis mängitud vene avangardpoeedi
Aleksei Gastevi teosel „Töölislöögi poeesia“ põhinevale
lavastusele „Oomen“, mille eest Aare Pilv koos kolleegidega pälvis ka algupärase dramaturgia auhinna.
Peale mainitute ilmus kirjanduskeskuselt veel mitmeid kaalukaid publikatsioone. Kokku avaldasid
kirjanduskeskuse töötajad 11 eesti- ja 21 võõrkeelset
teadusartiklit. Võõrkeelsetest võib esile tõsta Eneken
Laanese kaks artiklit: kirjastuse De Gruyter (Berliin)
välja antud a rtiklikogumikus „Narratives of Annihilation, Confinement and Survival: Camp Literature in
a C omparative P erspective“ (toim Anja Tippner,
Anna Artwinska) on vaatluse all kultuurideülesed
mäluvormid nõukogudejärgsetes vangilaagrimälestustes ning kirjastuses Routledge (New York) välja antud
artiklikogumikus „The Aesthetics and P
 olitics of Linguistic Borders: Multilingualism in NorthernEuropean
Literatures“ (toim Heidi Grönstrand, Markus Huss,
Ralf Kauranen) baltivene subjekt Andrei Ivanovi jutustuses „Tuhk“ ja romaanis „Peotäis põrmu“. Eestikeelsetest
võib näitena tuua ajakirjas Tuna ilmunud Jaan Unduski

artiklid „Kuidas portreteerida Jaan Tõnissoni. Müüt ja
psühholoogia“ ja „Enn Tarveli antiromantismid“.
Uurimuslikke arvustusi, teese ja muid lühikirjutisi avaldati 22 korral. Ilukirjandusest arvustati näiteks ajakirjas
Keel ja Kirjandus Urmas Vadi romaani „ Ballettmeister“
(Elle-Mari Talivee) ja Jaak Jõerüüdi novellikogu „Elu
lehekülgi lehitsetakse kiiresti“ (Aare Pilv), ning aja
kirjas Looming Eda Ahi luulekogu „Sõda ja rahutus“
ja Andrus Kiviräha romaani „Sinine sarvedega loom“
(Elle-Mari Talivee), kultuurilehes Sirp Viivi Luige romaani
„Seitsmes rahukevad“, Kazuo Ishiguro romaani „Ära
lase mul minna“ ja Julian Barnesi romaani „Aja müra“
(Eneken Laanes). Viimase arvustuse eest nomineeriti
Eneken Laanes ka Ants Orase nimelisele kirjanduskriitika
auhinnale. Samuti arvustasid kirjanduskeskuse töötajad
teadustöid, esseistikat ja teatrilavastusi ning avaldasid
arvamusartikleid.
2019. aasta eriilmelistest publikatsioonidest võib esile
tõsta veel detsembris Loomingu Raamatukogus ilmunud jutukogu „Roomlaste teod“ (Gesta Romanorum).
Kirjanduskeskuse vanemteaduri Kristi Viidingu ja
Maria-Kristiina Lotmani juhendamisel vahendasid viis
noort tõlkijat sellest hiliskeskaegsest ladinakeelsest
menukist 50 juttu ning juhendajad kirjutasid jutukogule
põhjaliku ees- ja järelsõna. Samuti ilmus eesti naisproosa
antoloogia „Baltic belles: the Dedalus book of Estonian
womenʼs literature“ (kirjastus Dedalus, Sawtry), kuhu
koostaja Elle-Mari Talivee on kogunud kokku tekstid
12 autorilt ja kirjutanud põhjaliku eessõna. Teost esitleti
detsembrikuus Londonis. Kirjastuskeskuse kirjastuselt
ilmus esmakordselt lasteraamat – nupu- ja värviraamat
„Väikese kirjaniku raamat“, mis on teejuht kirjandus
keskuse muuseumi avastamisel 3–8aastasele lapsele
(koostaja digiteerimisjuht Kri Marie Vaik, illustreerija ja
kujundaja Else Lagerspetz).
Kirjanduskeskus korraldas 2019. aastal ka mitmeid
rahvusvaheliselt olulisi teadusüritusi. 15. aprillil toimus
Saksa Kevade raames Tallinna ülikooli, Baltisch-Deutsches
Hochschulkontori ja kirjanduskeskuse ühisseminar
„Facetten der Mehrsprachigkeit im 17. Jahrhundert“
(kirjanduskeskuse poolt oli korraldaja Marin Jänes), kus
ajaloolise mitmekeelsuse erinevaid tahke avasid rohkele
kuulajaskonnale eesti ja saksa teadlased.
16.–17. aprillil toimus kirjanduskeskuses rahvus
vaheline konverents „Letters, Law and Court in Polish
Livonia – the Case of David Hilchen“ (peakorraldaja Kristi
Viiding), kus käsitleti varauusaegse juristi ja humanisti
David Hilcheni epistolaarpärandi valguses õiguslikke,
sotsiaalseid ja kultuurilisi arenguid Poola-Leedu võimu all
olnud Liivimaal. Konverentsil esinesid õigusajaloo, ajaloo
ja kirjanduse uurijad, kes keskendusid oma ettekannetes
lisaks nimetatud valdkondadele Liivimaa ja Poola oma
vahelisele põimumisele 16. ja 17. sajandi vahetusel,

jälgides nii era- ja ametiisikute omavahelisi võrgustikke,
õigussüsteemide vastastikmõju kui ka eri meediumide
põimumist ühiskondlike protsesside suunamisel.
Kirjanduskeskus oli partneriks 28. juulist kuni 4. augustini toimunud rahvusvahelisel sümpoosionil „ Victims,
Perpetrators and Implicated Subjects: Rethinking Agency
at the Intersections of Narrative and Memory“, mille
fookuses olid ajaloolise vägivallaga seotud subjektipositsioonide ja vastutuse küsimused nüüdisaegsete
narratiivi- ja mälu-uuringute kontekstis. Sümpoosion
toimus teadusvõrgustiku „Narratiiv ja mälu: esteetika,
eetika, poliitika“ raames (peakorraldaja Eneken Laanes).
Samuti oli kirjanduskeskus partneriks 21.–25. augustil
toimunud Euroopa suurimal keskkonnaajaloo konverentsil „Boundaries in/of Environmental History“, mis tõi
Tallinnasse kokku ligi 500 osalejat üle maailma. Tegemist
oli Euroopa keskkonnaajaloo ühingu ESEH (European
Society for Environmental History) iga kahe aasta tagant
toimuvate konverentside sarja kuuluva konverentsiga
(Eesti-poolne peakorraldaja kirjanduskeskuse vanemteadur Ulrike Plath). Konverentsi korraldamise eest
tunnustati Ulrike Plathi Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi aasta tegija tiitliga ning eluaegse ESEHi
auliikmelisusega.
19. septembril korraldas kirjanduskeskus koos
Heidelbergi Jochmanni-seltsi ja baltisaksa kultuuri seltsiga
Eestis rahvusvahelise teadusseminari „Carl G ustav
J ochmann, der anonyme Aufklärer aus Pernau“
(korraldaja Jaan Undusk). Teadusseminaril pidasid saksa
ja eesti uurijad lühiettekandeid mõistatuslikust baltisaksa
kirjamehest Carl Gustav Jochmannist.
14.–15. novembril toimus Tallinnas Balti kirjandusteadlaste konverents „Life Writing and History Writing
in Contemporary Baltic Cultures“. Konverents kuulub iga
kahe aasta tagant Riias, Vilniuses või Tallinnas peetavasse
konverentside sarja, kus kolme Balti riigi kirjandusteadlased kogunevad tutvustama oma uusimaid uurimistulemusi.
Järjekorras 12. konverents oli taas kirjanduskeskuse
korraldada ning seekord oli teemaks omaeluloolisus kirjanduses ja kultuuris laiemalt ( korraldajad Marin Jänes ja
Anneli Mihkelev). Konverentsi põhjal andis kirjanduskeskus välja ka teesikogumiku, mis sisaldab lisaks ettekannete
kokkuvõtetele ülevaadet varasematest konverentsidest
ning neist lähtuvalt välja antud publikatsioonidest.
Lisaks rahvusvahelistele konverentsidele ja seminaridele korraldas kirjanduskeskus veel mitmeid üritusi.
Laia kõlapinnaga oli näiteks Bostonis elanud väliseesti
kirjamehele Paul Reetsile pühendatud päev 1. juulil, kui
Metsakalmistul sängitati mulda tema põrm ning kirjanike majas toimus tema mälestuseks kirjandusõhtu, kus
esitleti muu hulgas tema teoste kogu „Hinge roppus ja
vaimu õis“ (kirjanduskeskuse kirjastus). Paul Reetsi päeva
korraldas kirjanduskeskus koostöös Eesti kirjanike liiduga
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(korraldaja Jaan Undusk). 2. juulil peeti Telliskivi loomelinnakus ESTO kirjandusvestlusi „#VÕRGUSTIKUD
Pagulased ja väliseesti kirjandus“, mida kirjanduskeskus
korraldas koos ajakirjaga Looming. Samal päeval toimus
kirjanduskeskuse eestvedamisel ka kirjandusüritus lastele
„ESTO lastekas“ (ESTO kirjandusürituste korraldaja
Marin Jänes).
Rohkearvulise publikuga oli ka 27. septembril k irjanduskeskuse ja teaduste akadeemia ühise
ettevõtmisena aset leidnud Teadlaste Öö kirjanduslik
eksperiment, kus tehti katse visualiseerida Friedebert
Tuglase novelle (korraldaja Elle-Mari Talivee). 11.
oktoobril avas kirjanduskeskus linnastumisteemalise
teadusseminariga rahvusraamatukogus näituse „Maastik linna ja vurlega“ (kuraator Lola Annabel Kass) ning
22. oktoobril toimus kirjanduskeskuse ja Eesti lastekirjanduse keskuse ü hisseminar „Laps kirjanduses“. Järjekorras
juba seitsmendal seminaril arutleti huumori olemuse üle
lastekirjanduses (kirjanduskeskuse-poolne korraldaja
Elle-Mari Talivee). Lisaks oma korraldatud üritustele oli
kirjanduskeskus esindatud ka kirjandufestivalil HeadRead
ja Kirjandustänava festivalil.
Samuti jätkusid 2019. aastal kirjanduskeskuse t eadurite
regulaarsed teadusseminarid, mille raames esines 1. märtsil Tallinna ülikooli doktorant Merlin Kirikal ettekandega
„Taimnaine ja tantsijatar Johannes Semperi loomingus“,
27. mail Kristi Viiding ja Thomas Hoffmann ettekandega
„Oma tegudele saad üksnes sina ise ajalookirjutuse abil
igavikku otsida ...“ (J. Caselius D. Hilchenile 01.02.1596).
David Hilcheni historiseerimine“, 6. juunil Ulrike Plath
ettekandega „Kuusevõrse maitse suus: valgustatud keskkonnad, aistilised maastikud ja ajalooliste tehnikate
taaselustamise katsed“ ning 11. novembril Martin Klöker
ettekandega „Deutschbaltische Frauen und die Literatur.
Eine kleine Erkundungstour zu den Anfängen und
Grundlagen“ („Baltisaksa naised ja kirjandus. Väike avastusretk lätetele“).
Kirjanduskeskuse töötajad pidasid 2019. aastal 48 teaduslikku ettekannet, neist 38 rahvusvahelistel
teadusüritustel. Muu hulgas esitleti oma teadustöö tulemusi järgmistel konverentsidel ja seminaridel: Eesti
võrdleva kirjandusteaduse assotsiatsiooni konverents
„Current State of Literary Theory, Research and Criticism
in (Non-„Centric“) National Cultures“ Tartus
(Mirjam Hinrikus, Elle-Mari Talivee), Balti kirjandusteadlaste konverents „Life Writing and History Writing
in Contemporary Baltic Cultures“ Tallinnas
( Mirjam H inrikus, Martin Klöker, Piret Kruuspere,
Aare Pilv, Elle-Mari Talivee, Jaan Undusk), Läti ülikooli
õigusteaduskonna konverents „Legal Science: Functions,
Significance and Future in Legal Systems“ Riias
(Thomas Hoffmann), ajaloolise mitmekeelsuse seminar
„Facetten der Mehrsprachigkeit im 17. Jahrhundert“
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Tallinnas (Marin Jänes, Kristi Viiding), Helsingi ülikooli
humanitaarteaduskonna konverents „Transnational
Influences. Theatrical Interactivity in the Nordic/Baltic
Region“ Helsingis (Piret Kruuspere), Soome kirjandusteadlaste seltsi aastakonverents „Memory and Imagination“
Oulus (Eneken Laanes), MSA (Memory Studies
Association) konverents Madridis (Eneken Laanes), Balti
ajaloo komisjoni konverents Göttingenis (Ulrike Plath),
Rachel Carsoni keskkonna ja ühiskonna keskuse konverents Münchenis (Ulrike Plath), keskkonnaajaloo
konverents „Boundaries in/of Environmental History“
Tallinnas (Ulrike Plath, Elle-Mari Talivee), digitaal
humanitaaria konverents „Use of Digital Cultural Heritage
in Research and Education“ Tartus (Elle-Mari Talivee,
Kri Marie Vaik), seminar „Kotzebue-Gespräche VIII“
Tallinnas (Jaan Undusk), Rootsi uuslatinistide võrgustiku
seminar Uppsalas (Kristi Viiding) ning Eesti ja Poola
ajalookonverents „Scripta manent. Raamatuga ajarajal“
Tartus (Kristi Viiding).
Ka kirjanduskeskuse muuseumis jätkusid kirjanduslikud üritused ja avalikud loengud. 26. jaanuaril toimus
muuseumis Koidula etluskonkursi Tallinna eelvoor,
27. märtsil tähistati Marie Underi sünniaastapäeva luulekavaga, 17. augustil võõrustati huvilisi seoses KUMU
näitusega „Aiapagu. Tuglaste koduaed Tanja Muravskaja
fotoobjektiivis“. 48. korda kuulutati välja Friedebert
Tuglase novelliauhinna võitjad. Žürii, kus kirjanduskeskust esindas Marianne Lind, valis laureaatideks
Tiit Aleksejevi novelliga „Tõlkija“ ja Jan Kausi novelliga
„Õnnelik lõpp“.
Kirjanduslikud sündmused, loengud, ekskursioonid jt
üritused tõid 2019. aastal kirjanduskeskuse muuseumisse
jätkuvalt palju külastajaid. Marie Underi, Artur Adsoni
ning Friedebert Tuglase ja tema abikaasa Elo Tuglase
kunagist kodu külastas aasta jooksul ligi 900 huvilist.
Muuseumi tegemistesse kaasati ka kohalikku kogukonda,
näiteks osaleti üleeuroopalisel muuseumiööl „Öös on
mustreid“, mille raames tutvusid kirjanike koduga Nõmme
elanikud. Suur oli osavõtt „Teeme ära!“ talgupäevast, tänu
millele said kirjanike aias ühiselt kevadtööd tehtud.
Tihedat koostööd tehti ka teiste teadus- ja arendusasutustega. 2019. aastal külastas kirjanduskeskuse
muuseumiosakonda teadustöö eesmärgil ligi kolm
kümmend uurijat, kes kasutasid uurimistöö tegemiseks
kokku 6500 kirjanduskeskuse kogudesse kuuluvat säilikut. Seoses kogude suures mahus digiteerimise ja
andmebaase koondava kodulehe täiendamisega kasvas
aastaga oluliselt kogude kaugkasutus. Aastaga vaadati
kirjanduskeskuse kodulehte, kuhu on peegeldatud kogude
kirjed muuseumide infosüsteemist MuIS, kokku
16 539 korral (22 225 koos korduvate vaatamistega)
5342 erineva külastaja poolt. MuISis kasutati kirjanduskeskuse kogude faile kokku 429 533 korral. Kogude

digiteerimine, sisestamine ja kirjeldamine MuISis, samuti
kodulehe täiendamine oli jätkuvalt võimalik tänu Euroopa
regionaalfondi rahastatava programmi „Institutsionaalne
arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja
kõrgkoolidele“ (ASTRA) projektile „UTKK muuseumiosakonna väljaarendamine kaasaegseks
rahvusvaheliseks uurimiskeskuseks“ (projektijuht ElleMari Talivee).
Sage oli koostöö ka välisteadlaskonnaga, kellega
ühiselt kirjutati ja toimetati publikatsioone ning korraldati
üritusi. Kirjanduskeskuse töötajad osalesid nii Eesti kui
ka välismaiste ülikoolide bakalaureuse-, magistri- ja
doktoritööde juhendamisel, oponeerimisel ja hindamisel.
Õppejõududena peeti loengukursusi ja seminare Tallinna
ülikoolis, Eesti muusika- ja teatriakadeemias, Tallinna
tehnikaülikoolis ja vabas akadeemias (Thomas Hoffmann,
Piret Kruuspere, Eneken Laanes, Ulrike Plath,
Jaan Undusk, Kristi Viiding). Samuti osaleb kirjanduskeskus Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu, Eesti
rahvusraamatukogu ja Eesti kirjandusmuuseumi
teadusnõukogu ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia
doktorinõukogu töös (Jaan Undusk). Jaan Undusk oli ka
Jaan Krossi kirjandusauhinna žürii esimees, Rahvusmõtte
auhinna komisjoni ja riikliku üliõpilaste võistlustööde
auhinnakomisjoni liige.

Eneken Laanes oli Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi teaduskolleegiumi liige, Eesti
kultuurkapitali nõukogu liige ning kirjanduse sihtkapitali
liige ja aseesimees, samuti sai ta KONE (Soome) stipendiumi teadustööks Helsingi ülikooli kolleegiumis. Tema
projekt „Tõlgitud mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel
areenil“ pälvis Euroopa teadusnõukogult (ERC) 1,5 miljoni euro suuruse maineka grandi. Ulrike Plath oli Eesti
keskkonnaajaloo keskuse (KAJAK) nõukogu liige ja
Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi nõukogu
juht ning kuulus ülikooli kirjastuse, Eesti ajalooarhiivi jt
toimetuskolleegiumisse. Elle-Mari Talivee oli Eesti-Läti
keeleauhinna ja Eesti kultuurkapitali kirjanduse siht
kapitali artikliauhindade žürii liige. Aare Pilv oli Eesti
kirjanike liidu eestseisuse liige, kuulus Eesti semiootika
seltsi väljaande Acta Semiotica Estica toimetus
kolleegiumisse ning nomineeriti August Sanga tõlkeluule
auhinnale. Kristi Viiding juhtis jätkuvalt rahvusvahelise
uusladina uuringute assotsiatsiooni (IANLS) tööd selle
peasekretärina. Kirjanduskeskuse töötajad osalesid lisaks
nimetatutele mitmete organisatsioonide ja žüriide töös.
Liikmeiks oldi veel mitme teadusväljaande kolleegiumis
ning osaleti ajakirjade kaastööde eelretsenseerimises.

ASSOTSIEERUNUD
ASUTUSED
Alates 1997. aastast võivad Eesti teaduste akadeemia seaduse kohaselt akadeemiaga assotsieeruda tema struktuuri
mittekuuluvad teadus-, arendus- ja kultuuriasutused ning teadusseltsid, kelle tegevus ja eesmärgid on kooskõlas
akadeemia tegevuse ja eesmärkidega. Asutuste assotsieerumine akadeemiaga toimub kahepoolsete lepingute alusel,
milles sätestatakse assotsieerumise eesmärgid, mõlema asutuse ülesanded ja kohustused.
Alates 1998. aastast avaldatakse akadeemiaga assotsieerunud asutuste tegevuse ülevaated akadeemia aastaraamatus.
Akadeemiaga assotsieerunud asutuste 2019. aasta tegevuse ülevaated on toodud vastavalt assotsieerumise ajalisele
järjestusele:
Tartu observatoorium .............................................................................
Tallinna ülikooli akadeemiline raamatukogu .........................................
Eesti keele instituut ................................................................................
Eesti kirjandusmuuseum ........................................................................
Eesti rahva muuseum .............................................................................
Eesti taimekasvatuse instituut ................................................................
Eesti kunstimuuseum ..............................................................................

lk 50
lk 51
lk 52
lk 53
lk 54
lk 54
lk 55
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TARTU OBSERVATOORIUM
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 8.05.1998
Asutatud: 1808, Tartu ülikooli instituut alates
01.01.2018
Töötajaid: 93, neist 50 akadeemilist töötajat
Aadress: Observatooriumi 1, 61602 Tõravere, Tartu
maakond, kosmos@ut.ee.ee
www.kosmos.ut.ee
Direktor: Anu Reinart, tel 737 2505, anu.reinart@ut.ee
Tartu ülikooli Tartu observatooriumi jaoks kestab veel
Tartu ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga liitumisega seonduv üleminekuperiood. Jätkatakse neljas
üksteist täiendavas teadussuunas: galaktikate füüsika
ja kosmoloogia, tähefüüsika, kaugseire ja kosmose
tehnoloogia. Riiklik teadusrahastus toetas jätkuvalt kolme
institutsionaalset uurimisteemat ning ühte tippkeskust:
• „Galaktikate areng hierarhilises Universumis“
(vastutav täitja G. Hütsi);
• „Tumeaine filamentide tähtsus suuremastaabilises struktuuris ja galaktikate tekkimises“ (vastutav
täitja E. Tempel);
• „Massiivsete tähtede muutlikkus ja evolutsioon
Gaia ajastul“ (vastutav täitja I. Kolka);
• tippkeskus „Tume Universum“ keemilise ja bio
loogilise füüsika instituudi koordineerimisel.
Lisaks oli rahastatud kolm personaalset uurimistoetust,
kaks järeldoktori toetust (stažeerimiseks Massachusettsi
tehnoloogiainstituudis USAs ning Vahemere teadus- ja
rakendusuuringute keskuses CEFREM Prantsusmaal)
ning neli mobiilsustoetust. Siiski, üle poole kogu Tartu
observatooriumi teadus-arendustegevuse rahastusest tuleb
ettevõtluse ja rahvusvaheliste lepingute kaudu.
Oluline läbimurre toimus meie vaatlusliku astronoomia
arengus, kus esmakordselt käivitus raamprogrammi H
 orisont
2020 kutse MSCA-RISE (Marie S kłodowska-Curie
Research and Innovation Staff Exchange) raames rahvusvaheline võrgustik P
 hysics of Extreme Massive
Stars (POEMS). Kolm noort andekat astronoomi liitus
observatooriumi meeskonnaga Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide 2014−2020 institutsionaalse
arendusprogrammi ASTRA (Asutuste STRateegilise
Arengu toetamise) projekti KOsMoseteaduste rakendamine EEsTi ühiskonna heaks (KOMEET) toel.
Allkirjastati koostöölepe Euroopa lõunaobservatooriumi (European Southern Observatory, ESO) uue
vaatlusprogrammi 4MOST (4-metre Multi-Object
Spectroscopic Telescope) konsortsiumiga. Tartu observatoorium osaleb vaatlusstrateegia väljatöötamisel ja
vastutab ka vaatlusselektsioone puudutava tarkvara
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arendamise eest. Andmestik, mida selle võimsa 4-meetrise spektroskoopilise teleskoobiga saab galaktikate ja
tähtede kohta koguda, on tunduvalt suurem kui praegu
olemasolevad andmed kokku. See annab meile võimaluse arendada ja rakendada suurandmete töötlemiseks
mõeldud innovaatilisi meetodeid. Eesti ettevõtte M
 ilrem
partnerina täidetakse nn nutika spetsialiseerumise
rakendusuuringute (NUTIKAS) programmi lepingut
„Rakendusuuring kaugjuhitavate sõidukite juhtimisabi
ning turvalisuse funktsioonide jaoks oluliste sensorite ja
tarkvaraalgoritmide süsteemi arendamiseks“.
Euroopa regionaalarengu fondist toetatava vald
kondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamise
programmi RITA raames algas kaugseire rakendusuuring
Eesti avalikule sektorile vajalike teenuste prototüüpide
arendamiseks. Vahetult aasta lõpus saabus ka kinnitus,
et meie loodav kaamerasüsteem OPIC hakkab olema osa
2028. aastaks planeeritud Euroopa kosmoseagentuuri
(European Space Agency, ESA) uues missioonis „Comet
Interceptor“ (Komeedipüüdur).
Lisaks mitmetele siseriiklikele lepingutele ja teenustele jätkuvad rahvusvahelise koostöö projektid (FP7:
MULTPLY, AHEAD; H2020: HYPERNETS, EOMORES; FPCUP; ESA: MVT ja FRM4SOC, IIS EOI,
ESEO) ning kolm INTERREG skeemi projekti kosmose
tehnoloogia ja kaugseire suunal (Test4SME, SpaceTEM
ning BalticSatApps). Algasid ka ettevalmistused Euroopa
kosmoseagentuuri haridusprogrammi ESERO (European
Space Education Resource Office) käivitamiseks Eestis.
Astronoomia vallas kaitsesid doktoritöö Boris Deshev
ja Tiina Liimets ning kosmosetehnoloogia vallas
Indrek Sünter.
Tartu observatooriumi külastas aktiivõppeprogrammides ja ekskursioonidega ligi 6000 koolinoort. Tähistasime
Kuu „vallutamise“ 50ndat aastapäeva erinäitusega.
Traditsiooniliselt toimusid nii rahvusvaheline suve
akadeemia kui ka järjekordne Tartu Hansa Rotary klubi
toetusega teadusmalev. Viidi läbi rahvusvaheline kaugseire
sügiskool ülalnimetatud RITA rakendusuuringu raames
koostöös võrgustikuga Baltic Earth. Ühtekokku korraldati
üle 20 erineva seminari, infopäeva ja konverentsi.
Eriliselt emotsionaalne oli akadeemik Jaan Einasto
90. sünnipäeva ja talle tunnustusena antud Tartu ülikooli
suure medali tähistamine. Tartu ülikooli suure medali
pälvis pikaajalise silmapaistva töö eest ka akadeemik
Enn Saar.
Publitseeriti 92 eri tüüpi artiklit, neist 38 nn ETISe
kategooriasse 1.1 kuuluvates rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades.
Põhjalik ülevaade Tartu observatooriumi tegevusest
on ilmunud 2019 aastaraamatus ja ka traditsioonilises
kogumikus „Tähetorni kalender 2020“.

TALLINNA ÜLIKOOLI
AKADEEMILINE
RAAMATUKOGU
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 17.06.1998
Asutatud 1946
Töötajaid: 86, neist teadustöötajaid 2
Aadress: Rävala pst 10, 15042 Tallinn, tlulib@tlulib.ee
www.tlulib.ee
Direktor: Andres Kollist, tel 665 9401,
andres.kollist@tlulib.ee
Lugejate arv: 40 294
Kasutuskogus eksemplare: 2 653 786
2019. aastal toimusid mitmed vanaraamatu teemalised
üritused ning järjekordne August von Kotzebue tegevusele
pühendatud rahvusvaheline konverents „Kotzebue-
kõnelused VIII“. Lisaks korraldati kõrgetasemelisi näitusi,
viidi läbi raamatulaatasid ja üritusi raamatukogupäevade
raames, jätkati edukat koostööd Eesti ja välismaiste
partneritega.
Aasta lõpus pälvis akadeemilise raamatukogu
(AR) direktor Andres Kollist Eesti teaduste akadeemia
medali ulatusliku panuse eest akadeemia nähtavuse
suurendamisel.
Vanaraamatu keskuse loengusarja „Uurija baltika
lugemissaalis“ raames pidas baltika stipendiaat PhD
Dorin-Ioan Rus loengu „„Das Jahr ohne Sommer“ 1816
in Estland und Lettland widergespiegelt in den lokalen
deutschsprachigen Medien“ (1816 ehk aasta ilma suveta
Eesti- ja Liivimaal kohaliku saksakeelse ajakirjanduse
peegelduses).
Kotzebue konverentsi esimesel päeval 4. oktoobril vaadeldi baltika lugemissaalis Kotzebue mälestusi,
n äidendeid, ajakirjanikutööd, ooperilibretosid ning
tehti võrdlusi vene kirjandusega. Konverentsil esinesid teadlased Anna Ananieva, Rolf Haaser, Zenaida des
Aubris, Alexander Košenina, Nora Ramtke, Nicolas
Potysch, Jaan Undusk, Harry Liivrand, Tiina-Erika
Friedenthal, Mari Tarvas, Mai Levin, Kairit Kaur (AR),
Tiiu Reimo (AR) ja Aira Võsa (AR). Konverentsi teine
päev (5.10) toimus Eesti muusika- ja teatriakadeemias.
Emakeelepäeval andis Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituut välja täppiskeele auhinna. Selgeimaks ja
ladusaimaks hindas komisjon akadeemilise raamatukogu
ametikeelt ehk üliõpilastele saadetavaid teadaandeid ja
vastuseid.
3. aprillil avati Palmse mõisas Pahlenite perekonna
raamatukogu, mille teavikud deponeeriti akadeemilisest
raamatukogust. Mais ja detsembris korraldati koostöös

üliõpilaskonnaga ööraamatukogu, mida külastas mõlemal
perioodil üle 200 inimese. Oktoobris pidas erialareferent
Tambet Teder XII teadus- ja erialaraamatukogu päeval
loengu „Plagiaat ja selle vältimine – mida raamatukogu
saab teha?“.
Aasta suurnäituseks kujunes „75 aastat suurest
põgenemisest. Ajakirjandus, raamatud, fotod“, mille
fotomaterjalist kujundati ka raamatukogu 2020. aasta
seinakalender. Teadusraamatukogu fuajees korraldati neli
suurt raamatulaata, taas avati raamatukogu raamatupood.
Sügisel avati renoveeritud ruumidega kohvik. Oktoobris toimus raamatukogupäevade raames suur kirjastuste
soodusmüük.
Raamatukogus viidi läbi kümneid ekskursioone
erinevatele sihtrühmadele: üliõpilastele, välistudengitele, gümnasistidele, õppejõududele, erialainimestele.
Võõrustati külalisi välisriikidest. Jätkati koostööd mitmete
kesk- ja kutsekoolidega.
Kevadel viisid erialareferendid läbi küsitluse „Info
allikad ja nende kasutamine“, et uurida raamatukogu
lugejate e-infoallikate kasutamise kogemust ja nende
ootusi tulevikuks. Alates aprillist 2019 saab statistilise
andmeanalüüsi SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) tarkvara kasutada ka teadusraamatukogus.
Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia keskuse p
 rojekti „Eesti võõrkeelse retrospektiivse
rahvusbibliograafia koostamine ja toimetamine“ toetati
kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalist 1000 euroga,
sihtasutuse Eesti rahvuskultuuri fond päevaleht „Kaleva“
fondist 500 euroga ning Tallinna ülikooli uuringufondist
16 929,28 euroga.
Jätkus töö teaduse avaandmete ning avatud publitseerimise teemadel. Juhendit „Avatud
juurdepääs: publitseerimine“ täiendati ja see tõlgiti
inglise keelde, lisaks alustati teadlaste ja doktorantide
individuaalkonsultatsioone.
Digiteerimiskeskuses jätkusid arendustööd ja t äiendati
tööprotsesse. E-teadusraamatukogu ETERA kaudu
tehakse kättesaadavaks kõik raamatukogus digiteeritud
materjalid, aasta lõpuks oli keskkonnas 70 184 objekti.
ETERAt külastati aastas 74 902 korral, nendest 35,8%
olid uued külastused ja 64,2% korduvkülastused.
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EESTI KEELE INSTITUUT
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 11.05.1999
Asutatud 1947
Töötajaid: 75, neist teadustöötajaid 17, leksikograafe,
terminolooge, keelekorraldajaid, arvutilingviste,
tarkvaraarendajaid ja muid arendustöötajaid 46
Aadress: Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, eki@eki.ee
www.eki.ee
Direktor: Tõnu Tender, tel 617 7500,
tonu.tender@eki.ee
Teadussekretär: Jelena Kallas, tel 617 7513,
jelena.kallas@eki.ee
Instituudis on seitse osakonda.
Eesti keele ajaloo, murrete ja
s o o m e - u g r i k e e l t e o s a k o n d (juhataja
Tiina Laansalu) täitis personaalse uurimistoetuse
rühmagranti „Võimusuhted ja identiteet 16.–18. sajandi
eesti kirjakeeles“ (PRG34) ja järeldoktori granti
„Protoeuroopa substraat lõunaläänemeresoome keelte
sõnavaras“ (PUTJD842). Jätkus eesti murrete sõnaraamatu, akadeemilise etümoloogiasõnaraamatu ning
väikeste piirkondlike murdesõnaraamatute koostamine
ja toimetamine. Ilmusid „Kuusalu rannakeele sõnaraamat“
(raamatuna ja veebis), „Eesti-ersa sõnaraamat“ (veebis),
„Vadja keele sõnaraamatu“ veebiversioon, murdekeelt
tutvustav portaal „Murdekiiker“. Lõpetati „Eesti
murdegrammatika“ koostamine. Täiendati ja korrastati
eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivi.
Keeleressursside ja keeletehnoloog i a o s a k o n d (juhataja Tõnis Nurk) arendas uut
sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex ja sellel põhinevat sõnastikuportaali Sõnaveeb. Ekilexi imporditi
67 terminibaasi ja sõnastiku info. Arendati morfoloogilist andmebaasi MAB: baasiga integreeriti liitsõnade
andmebaas ja morfoloogiline süntees. Täideti projekte EKI-ASTRA (2014-2020.4.01.16-0034), „Eesti
Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing“ (20142020.4.01.16-0134, EKRK konsortsiumi koosseisus),
„Sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex välis
kasutajaliidesed ja API“ (2014-2020.12.03.18-0384) ja
„Koolieelikute ja I, II ja III kooliastme õpilaste eesti keele
kui teise keele leksikaalne ja grammatiline profiil“.
Kõneuurimise ja kõnetehnoloogia osak o n n a (juhataja Meelis Mihkla) põhitööd olid kõne
uurimine ning eestikeelse kõnesünteesi arendamine
ja rakendused. Valmisid kõnesünteesiliides Mac OSi
operatsioonisüsteemile ja tüdrukhääle sünteeshääl. Täideti
projekte „Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline
varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine“
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(IUT35-1), „Eesti uuringute tippkeskus – CEES“ (TK145),
„Väljendusrikas ja mitmekesine eestikeelne kõnesüntees“
(EKTB21). Avaldati uurimiskogumik „Kõneuurimise
suundi II“ eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja
erinumbrina.
K e e l e k o r r a l d u s o s a k o n n a l t (juhataja
Peeter Päll) ilmus „Eesti õigekeelsuskäsiraamat“, mille
õigekirjareeglistiku on 15.10.2019 heaks kiitnud emakeele
seltsi keeletoimkond. Jätkati Eesti perekonnanimeraamatu
ja keelenõuandekogumiku koostamist. Anti keelenõu
telefoni ja meili teel ning korraldati keelehooldekoolitusi. Edendati eurokeelehoolet ja selget keelt, korraldati
arvamuskoda „Selge ja kasutajakeskne riik“ ning valmis
uuring „Riigiasutustes selge keele kasutust takistavate ja
soodustavate tegurite väljaselgitamine“.
S õ n a r a a m a t u t e o s a k o n n a l t (juhataja
Margit Langemets) ilmusid „Eesti-soome sõnaraamat
2019“, „Eesti keele seletav sõnaraamat 2019“, „Eesti
keele naabersõnad 2019“, „Eesti-vene sõnaraamat 2019“,
„Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik“ ja „Eesti keele assotsiatsioonisõnastik“. Institutsionaalse arendusprogrammi
ASTRA (vt ülal) EKI-ASTRA projekti raames osaleti
sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex ja p
 ortaali
Sõnaveeb arenduses. Osaleti programmi Horisont
2020 projektis „European Lexicographic Infrastructure
(2018−2022)“. Osakond täitis personaalse uurimistoetuse stardigranti „Eesti keele sõnaliikide kategooriad
korpusanalüüsi valguses (2019−2022)“ (PSG227).
T e r m i n o l o o g i a o s a k o n n a (juhataja
Tiina Soon) põhitööd olid terminibaas Esterm ning
terminoloogiategevuse korraldamine, lähtudes „Eesti
oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtteist
2019–2027“. Jätkati lennundusterminoloogia, hariduse
ja kasvatuse sõnastiku ning huvihariduse sõnastiku
koostamist. Alustati kindlustusterminoloogia projekti.
Nõustati terminikomisjone sõnastiku- ja terminibaasi
süsteemi Ekilex kasutamisel ning anti termininõu.
P e r s o n a l i - j a h a l d u s o s a k o n d (juhataja
Kai Oro) jätkas osalemist sotsiaalministeeriumi projektis
„Pere- ja töötajasõbralik tööandja“. Instituudile anti
peresõbraliku tööandja pronksmärgis. Korraldati töö
keskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite mõõtmine.
Koostati uued töökorralduse reeglid. Töötajatele korraldati
sisekoolitusi ja suveseminar.

EESTI KIRJANDUSMUUSEUM
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 11.05.1999
Asutatud 1909 Eesti rahva muuseumi
arhiivraamatukoguna
Töötajaid: 106, neist teadustöötajaid 38, raamatu
koguhoidjaid ja bibliograafe 13
Aadress: Vanemuise 42, 51003 Tartu,
kirmus@kirmus.ee
www.kirmus.ee
Direktor: Urmas Sutrop, tel 520 7188,
urmas.sutrop@kirmus.ee
Sekretär-infojuht: Ave Soeorg, tel 737 7700,
Ave.Soeorg@kirmus.ee
Eesti kultuuriloolise arhiivi (EKLA) teadustöös paistsid
silma sotsialismi, biograafika ja migratsiooni uuringud,
viidi läbi välitööd Norras. Selgitati elulookirjutuse kandvat
rolli (post)traumaatiliste kogemuste vahendamisel;
kirjade, päevikute, mälestuste ja elulugude antoloogia
koostamine tõi panoraamselt välja elulookirjutuse
arengumustrid. Pagulaskirjanduse rahvusvahelist mõjukust näitas I. Ivaski kirjavahetus B. Pasternakiga,
kirjandusliku teksti ja biograafika põimitust B. Kangro ja
E. Mihkelsoni teoste tekstisiseste suhete uurimine.
Kirjanduslike tekstikorpuste analüüs digihumanitaaria
meetoditega näitas väärtuste kiiret muutumist omariikluse
ajal võrreldes Noor-Eestiga.
Eesti rahvaluule arhiivi (ERA) uurimistöö tõi esile
vastuolu humanitaarteadlaste kahetise rolli, ühest küljest
kultuuri dokumenteerija ja vaatleja, aga teisalt oma
tegevusega (rahvus)kultuuri protsessis osaleja vahel, ning
nende kahe välja erinevusest tingitud moraalse dilemma
juhtudel, kui üksikisikute või suurema kogukonna jaoks
ei ole materjali edasikandumine kultuuripärandina
soovitav või see kahjustaks nende mainet, ent see teave
oleks oluline dokumenteerida olukorra, argikultuuri,
folkloorse kommunikatsiooni kohta tegelikkusega
kooskõlas oleva pildi loomiseks. Rahvaluulekogusid ja
nende uurimislugu vaadates on ilmne, et valdavalt on
domineerinud esimene seisukoht, mis on kooskõlas
rahvaluule kogumise algusaegadest käibinud ideega
folkloori kasutamisest rahvuskultuuri arendamisel. Seetõttu on mõned (avaliku moraaliga mitte kooskõlas olevad)
rahvakultuuri valdkonnad dokumenteeritud ka äärmiselt
puudulikult. Uurimistöö tõstatas olulised küsimused,
millist osa eesti kultuurist peaksime Eesti Vabariigi
põhiseadusest lähtuvalt püüdma säilitada (kas ainult õilsat
või ka taunitavat), milline on teadlase vastutus ja kelle
huvisid silmas pidades ta peaks tegutsema.

Folkloristika osakonna teadustöös toimusid teoreeti
lised ja rakenduslikud arendustööd uue projekti heaks,
sh läbirääkimised partneritega ja kahe uurimisrühma
teaduskeskuseks arendamise eeltööd (huumor,
usundiuuringud).
Sedastati ohvripanuste funktsionaalne erinevus
tänapäeva Eesti ja Soome pühapaikade näitel, tervendavate maastike prevaleerimine muude sakraalsete
maastikuvormide ees. Tuvastati eestivene usundilise ja
narratiivse pärimuse liikumissuunad ja kolm iseseisvat
piirkonda, millest Petseri- (ja Seto)maa moodustab tugeva
idaslaavi dominandiga terviku; Eesti ja Valgevene
19.–21. sajandi kirikutegelastega seotud naljadel oli ühiso s a k õ r v a l m ä rg a t a v k o n f e s s i o n a a l s e t e s t j a
sotsiaalkultuurilistest erijoontest tulenev lahknevus. Loodi
süstemaatikat Põhja-Euroopa mesoliitikumi perioodi
antropomorfsete skulptuuride; arstimissõnade; monumentide; realistliku ja usundilise tagapõhjaga varjusurma
juhtumite kohta meedias ja folklooris, loodi ülevaade
heategevusmeditsiini arengujoontest viimase kümne aasta
näitel.
Muistendite statistiline analüüs ja kaardistamine j ätkus
värvide, emotsioonide, arstimisloitsude, etioloogiate
piirides. Jätkus folkloristika ajaloo ja meetodite käsit
lemine, sh ilmusid „Pildi sisse minek. Artikleid välitööde
alalt“ ja „Usundid ja vaimsed õpetused Eestis“.
Eesti-uuringute tippkeskus sai 2019. aasta vahehin
damisel silmapaistva hinnangu. Aasta jooksul keskenduti
kolmele olulisele suunale: 1) mütoloogia, 2) perfor
matiivsed kultuurivormid, 3) keskkonnaproblemaatika.
Aastal 2019 a) valmisid tervikkäsitlused, mis asetasid
rahvusliku mõtteloo arengu avaramale Euroopa
kultuuridünaamika taustale; b) analüüsiti muutumis
protsesse, sh metamorfooside tänapäevaseid ja
proaktiivseid vorme; c) jätkus praktilise väljundiga
keeletehnoloogiliste lahenduste ettevalmistamine ja
põliskeelte alusanalüüside läbiviimine; d) ilmusid olulised
ja suundamuutvad teosed „Narrative Complexity:
C ognition, Embodiment, Evolution“; „Modern
Experiences of Time“; „Eesti loitsud“, „Maailmakirjandus
muinasajast tänapäevani I–III“, „Critical Essays on World
Literature“, „Variation in Folklore and Language“ jt; olulisel kohal oli eetikaküsimustele lahenduste otsimine.

53

EESTI RAHVA MUUSEUM
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 21.12.2006
Asutatud 1909
Töötajad: 136, neist teadustöötajaid 16
Aadress: Muuseumi tee 2, 60532 Tartu, erm@erm.ee
www.erm.ee
Direktor: Alar Karis, tel 736 3003
Teadusdirektor: Pille Runnel, tel 736 3013,
pille.runnel@erm.ee
2019. aasta oli Eesti rahva muuseumi (ERM) jaoks
muutusterohke, kui avamisjärgne elevus on raugenud.
Oli rahvusvaheliste suurkonverentside aasta, paljud
varasemad teadusprojektid lõppesid 2019. aastaga ja
algasid uued teadustegevuse strateegilistes valdkondades.
Muuseumi külastas pea 170 000 inimest, mis avamis
järgsest ajast alates on külastajate koguarvuks andnud juba
üle 700 000, ja seda ligi 120 riigist. Külastajate peamiseks huviks olid püsi- ja vahetuvad näitused, kultuuri- ja
haridussündmused (toimus üle 600), haridusprogrammid
(üle 600) ja ekskursioonid (üle 1000).
TEADUSTEGEVUS
ERMi teadustegevus keskendus eesti ja soome-ugri
etnoloogia ning museoloogia valdkonna uuringutele.
ERM juhib kahte teadusprojekti ja on osaline kahes
rahvusvahelises koostööprojektis (teemadeks kultuuripärand ja muuseumid, toidukultuur ja soome-ugri rahvaste
uuringud). Aasta jooksul toimus viis teaduskonverentsi,
sh koostöös Tartu ülikooli etnoloogia instituudiga
„Muuseumid kui mälu ja muutuste kujundajad“ (24.–
26.04), mis tõi kokku üle 120 mälu-uurija üle maailma
ning koostöös NEMOga (Network of European Museum
Association) konverentsi „Muuseumid 2030“ (7.–9.11),
mis koondas üle 240 muuseumivaldkonna uurija ja
praktiku.
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide
2014−2020 institutsionaalse arendusprogrammi ASTRA
(Asutuste STRateegilise Arengu toetamise) meetmest
toetatud toidukultuuri uurimise ja arendamise projekti
raames toimus 2019. a Põhjamaade toidukultuuri uurijate konverents, osaleti võtmekonverentsidel, ilmusid
artiklid teadusajakirjades. Koostöös maaeluministeeriumi
ja Võru instituudiga korraldati 2019. aasta Eesti maitsete
piirkonna Vana-Võrumaa toidupärandi tutvustamisele ja
arendamisele suunatud seminare ja töötubasid. Uueks
väljundiks oli muuseumi teadurite ja toidupärandiga
tegelevate väikeettevõtjate ühine tootearendus (filmid,
kommenteeritud kokaraamatud, teabematerjalid).

54

Teadusajaloo uurimisteemas ilmus andmebaasis
SCOPUS kajastatud ajakirja Journal of Ethnology and
Folkloristics (de Gruyter) teadusajaloo teemanumber, mis
koondas koostöö Eesti, Läti ja Leedu teadlastega. Alguse
said uurimisprojektid „Soome-ugri dialoogid: Nõukogude
Eesti etnoloogid hõimurahvaid uurimas (1944–1991)“ ja
üheteistkümne partneri koostöös museoloogia uuringutele
keskenduv „MOI! Mõjukad muuseumid“.
ERMi teadustöötajad osalesid ettekannetega 30 rahvusvahelisel konverentsil ja 10 konverentsil Eestis. Ilmus
üle 20 teaduspublikatsiooni ja 50 populaarteaduslikku
artiklit (teemavaldkondadeks mälu-uuringud, nõukogude
periood, museoloogia, teadusajalugu ja rahvakultuur).
Peeti 10 populaarteaduslikku ettekannet, esineti meedias üle 50 korral, täiendati muuseumikogusid kaasaja
argielu materjalidega Eestist ja Siberist, osaleti ekspertidena programminõukogudes ja komisjonides, juhendati
uurimistöid, peeti ligi 50 loengut ERMis ja ülikoolides
ning korraldati täiendõpet muuseumivaldkonnas.

EESTI TAIMEKASVATUSE
INSTITUUT
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 23.09.2008
Asutatud: 1920
Töötajaid: 141, neist teadustöötajaid 37
Aadress: J. Aamisepa 1, Jõgeva, 48309 Jõgevamaa,
info@etki.ee,
www.etki.ee
Direktor: Andre Veskioja, tel 776 6903,
andre.veskioja@etki.ee
Eesti taimekasvatuse instituut (ETKI) on teadus- ja
a rendusasutus maaeluministeeriumi v alitsemisalas.
Instituudi peamisteks tegevusvaldkondadeks on
põllumajanduskultuuride sordiaretus, seemnekasvatus,
taimekasvatuse alased uuringud ja geneetiliste ressursside
kogumine ja säilitamine. Instituudi tegevus on suunatud
taimekasvatuse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse
suurendamisele. Instituut osutab teadustuge põllumeestele, õigusloome kujundajatele, järelevalveasutustele ja
nõuandesüsteemile ning teeb koostööd Eesti ja välisriikide õppe-, teadus- ja arendusasutuste, ettevõtjate
ning teiste institutsioonidega teadusliku uurimistöö,
arendustegevuse, innovatsiooni ja majanduse valdkonnas. 2019. aastal kinnitas maaeluminister ETKI uueks
direktoriks Andre Veskioja, kes alustas tööd 2. mail.
ETKI teadlased alustasid katseid mitmete uute
põllumajanduskultuuridega, mida võiks Eesti põldudel
kasvatada. Rajati taliodra ja -kaera ning hübriidrukki

katsed. Jätkati avamaatomati, maisi, päevalille kikerherne ja läätse katseid. Eesti sordilehte võeti talinisu
sort „Perenaise“. Sordil on väga hea küpsetuskvaliteet, talvekindlus, langemisarv ja mahumass ning hea
haiguskindlus.
18. septembril avati teraviljade aretuskeskus, kus on
kõik tingimused suvinisu, talinisu, odra, kaera ja rukki
ning kaunviljade ja õlikultuuride aretamiseks.
Instituut osales 2019. aastal viie rahvusvahelise
projekti täitmisel. 2.–3. juulini korraldas instituut projekti RYE-SUS partnerite avaseminari. Projekti eesmärk
on muuta talirukis põllumeestele atraktiivsemaks ja
kliimamuutustega kaasnevate väljakutsetega paremini
kohanevaks.
Projekt BARISTA keskendub kaasaegsete meetodite
väljatöötamisele intensiivse ja säästva põllumajanduse tarbeks ja kliimamuutustega kohanemiseks odra
sordiaretuses.
Algas projekt SuMaNu, mille eesmärk on muuta
loomasõnniku ja toitainete kasutamine Läänemere
p iirkonnas jätkusuutlikumaks. SuMaNu on 2019. a
lõppenud projektide Manure Standards ja Baltic
Slurry Acidification jätkuprojektiks.
2019. aastal osteti instituudile kaks kombaini
seemnepõldude ja põldkatsete koristamiseks, optiline sorteerimismasin, viljavihkude peksumasin, teraviljade jahu
kvaliteedi määramise ja heintaimede proteiinisisalduse
määramise seade.
ETKI korraldas viis põllupäeva. Esitluspäeval
Rannu Seeme OÜs tutvustati kikerherne ja läätse
põldkatseid. Juulis toimus Jõgeva katsepõldudel kaks
mahepäeva ja üks tavaviljeluse esitluspäev. Põllupäevade
hooaeg lõppes Voore Farm OÜs. Instituudi teadurid
esinesid ettekannetega Põllumajandusuuringute keskuse
Viljandi ja Kuusiku katsekeskuste ja Frenord OÜ põllupäevadel Lüüstes.
27. veebruaril toimus Jõgeva kultuurikeskuses
konverents „Agronoomia 2019“, kus esinesid teadurid ja
erialaspetsialistid Eesti taimekasvatuse instituudist, Eesti
maaülikoolist, Tartu ülikoolist ning Leedu põllumajanduse
ja metsanduse uurimiskeskusest.
Eesti taimekasvatuse instituut tähistab 2020. aastal
100. aasta juubelit. 2019. aasta möödus juubeliaasta
tegevuste ja tähistamise ettevalmistamisel.

EESTI KUNSTIMUUSEUM
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 9.06.2015
Asutatud 1919
Töötajaid: 154
Aadress: Weizenbergi 34 / Valge 1, 10127 Tallinn,
muuseum@ekm.ee
www.kunstimuuseum.ekm.ee
Juhatuse liige: Sirje Helme, tel 602 6001
Sihtasutus Eesti kunstimuuseum (EKM) kogub, säilitab,
uurib ja tutvustab avalikkusele Eesti ja rahvusvahelist
kunsti. EKM on organisatsioon, mis ühendab viit
eriilmelist kunstimuuseumi: Kadrioru kunstimuuseum,
Adamson-Ericu muuseum, Niguliste muuseum, Mikkeli
muuseum ja Kumu kunstimuuseum.
Eesti kunstimuuseum tähistas 2019. aastal oma
100. sünniaastat. Juubeliaasta programm keskendus
järgmistele teemadele: ajalugu, kollektsioonid ja naised
kunstis.
Novembris ilmus mahukas uurimuslik koguteos „Eesti
Kunstimuuseum 100“ (toimetanud Sirje Helme). Samuti
nägi trükivalgust Mai Levini suurejooneline monograafia
Eesti professionaalse kunsti rajajast Johann Kölerist.
Juubelinäitus „Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik“
võttis vaatluse alla muuseumi kollektsiooni, mille
geograafiline ja ajaline mõõde ulatub rahvusvahelisest
kohalikuni, keskajast tänapäevani. EKMi juubeli
programmi rändnäitus „Avatud kollektsioonid.
Kunstimuuseum sinu linnas“ tutvustas muuseumi kogusid
Haapsalus ja Valgas. Juubeliaasta näitused, mis tõid
fookusesse naised ja naiskunstnikud, olid teiste seas
„Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome
kunstis“, „Maire Männik. Eesti legend Pariisis“ ja „Neitsi
Maarja. Naine, ema, kuninganna“. Välisnäitused olid
Soomes ja Jaapanis: koostöös Saku linnavalitsuse ning
Saku linna kaasaegse kunsti muuseumiga „Eesti
mütoloogiline muinasmaailm Kaljo Põllu loomingus“
Okuni pühamus Jaapanis ja „Eesti kunsti klassik.
A damson-Eric: mitmekülgne modernist“ Järvenpää
kunstimuuseumis Soomes.
EKMi suurimaks konverentsiürituseks oli rahvus
vaheline Kumu konverents 2019 „Sümbolistlik kunst ja
Läänemere regioon 1880–1930“ (31.01.–2.02.2019), mis
käsitles sümbolistliku kunsti transkultuurilisi võrgustikke
kogu Läänemere piirkonnas ajavahemikul 1880–1930
(koostöös Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühinguga).
EKMi teadusprojektide seas on käesoleval aastal olnud
Baltimaade barokipärandit uuriv „Christian Ackermann –
Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“ (2016–2020), Eesti
ja Soome naiskunstnike tegevust kõrvutavalt käsitlev
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„Moodne naine – uued identiteedid“ (2017–2020) ja
„Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art
Online” (2016–2020). Samaaegselt Mikkeli muuseumis
avatud näitusega 20. sajandi esimese poole eesti ühe
suurima kunstikoguja Alfred Rõude kunstikogust ilmus
EKMi arhiivikogus säilitatavaid materjale tutvustavas
arhiiviuurimuste väljaandesarjas Anu Allikvee koostatud
elulooraamat „Missiooniga kollektsionäär. Alfred Rõude
(1896–1968)“.
Vanema ja uuema eesti kunsti klassika uurimist ja
tutvustamist jätkasid avaldatud trükised. Teiste seas ilmus

neli näitusekataloogi: Juta Kivimäe „Maire Männik. Eesti
legend Pariisis“, Anu Allas, Tiina Abel (koost ja toim)
„Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome
kunstis“, Kerttu Palginõmm (koost) „Asjade võim“ ja
Henrik Holm „Dannebrog. Taevast langenud lipp. Taani
kuldaja kunst“.
Jätkus eelretsenseeritava kakskeelse ajakirja Eesti
Kunstimuuseumi Toimetised väljaandmine, ilmus
erinumber „Kaotatud ja leitud ruumid: ümberpaiknemised
1990. aastate Ida-Euroopa kunstis ja ühiskonnas“ ((14),
2019).

ASSOTSIEERUNUD
ORGANISATSIOONID
Akadeemiaga võivad assotsieeruda tema struktuuri mittekuuluvad organisatsioonid, kelle tegevus ja eesmärgid on
kooskõlas akadeemia tegevuse ja eesmärkidega. Assotsieerumine akadeemiaga toimub kahepoolse lepingu alusel,
milles sätestatakse assotsieerumise eesmärgid, mõlema osapoole ülesanded ja kohustused.
Akadeemiaga assotsieerunud organisatsioonide 2019. aasta tegevuse ülevaated on toodud vastavalt assotsieerumise
ajalisele järjestusele:
Eesti looduseuurijate selts ...................................................................... lk 57
Eesti geograafia selts .............................................................................. lk 58
Eesti kodu-uurimise selts ....................................................................... lk 59
Emakeele selts .........................................................................................lk 59
Teadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühendus ...................................... lk 61
Eesti teaduslik selts Rootsis ................................................................... lk 62
Eesti kirjanduse selts .............................................................................. lk 63
Õpetatud Eesti selts ................................................................................ lk 63
Eesti muusikateaduse selts ..................................................................... lk 64
Eesti füüsika selts ................................................................................... lk 65
Eesti inseneride liit ................................................................................. lk 65
Eesti biokeemia selts .............................................................................. lk 66
Eesti semiootika selts ............................................................................. lk 67
Eesti inimesegeneetika ühing ................................................................. lk 67
Eesti keemiaselts .................................................................................... lk 68
Eesti akadeemiline usundiloo selts ......................................................... lk 69
Eesti majandusteaduse selts ................................................................... lk 70
Eesti toksikoloogia selts ......................................................................... lk 70
Akadeemiline põllumajanduse selts ....................................................... lk 72
Eesti akadeemiline orientaalselts ........................................................... lk 73
Eesti matemaatika selts .......................................................................... lk 73
Eesti sotsioloogide liit ............................................................................ lk 75
Akadeemiline teoloogia selts ................................................................. lk 76
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EESTI LOODUSEUURIJATE
SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 23.01.1998
Asutatud: 1853
Liikmeskond: 13 auliiget, 659 tegevliiget,
67 usaldusmeest.
Allüksused: 23
Asukoht: Struve 2, 51003 Tartu, tel 734 1935,
elus@elus.ee
www.elus.ee
President: Urmas Kõljalg, tel 5341 2823,
urmas.koljalg@ut.ee
Eesti looduseuurijate seltsil (LUS) on 31.12.2019 seisuga
23 allüksust. Sektsiooni õigustes tegutsevad antropo
loogia-, botaanika-, entomoloogia, geoloogia-,
metsandus- ja teoreetilise bioloogia sektsioon, järve
komisjon, Eesti terioloogia selts, Eesti malakoloogia
ühing, Eesti meteoroloogia selts (endine ilmahuviliste
sektsioon), Eesti mükoloogia ühing, Eesti harrastusteaduse ühing ning Jakob von Uexkülli keskus. Seltsi
alluvuses töötavad ka eriülesannetega komisjonid:
loodushariduse, loodusteaduste ajaloo, raamatukogu-,
eestikeelsete taimenimede, vaatlusvõrkude komisjon,
auliikmete kogu, Eesti ökoloogiakogu, ökoloogia eestikeelse terminoloogia komisjon, taimeharulduste komisjon
ning looduskaitse ümarlaud.
2019. aastal korraldati üheksa avalikku üritust:
Linda Kongo 90. juubelitähtpäeva näituse avamine
(31.01.2019); Baeri päeva (05.03.2019) raames
Irina Podgorny ettekanne „Karl Ernst von Baer and
historic extinctions“, Anastassia Fedotova ettekanne
„Обречен ли зубр на вымирание?: дискуссии
балтийских натуралистов XIX века“ ja Marina Loskutova
ettekanne „К. Э. фон Бэр и проблема влияния лесов
на климат в 1830–1840е гг.“; Lauri Laanisto loeng
„Hanski, saared ja biogeograafia“ (28.03.2019);
Pille Tomsoni loeng „Olgo mõts pääl ehk ollematta –
Võrumaa a lam aadest tänapäeval (25.04.2019);
Kalevi Kulli loeng „Elu teooria vaimust“ (30.05.2019);
Lehti Saagi ettekanne „Eesti esiajalugu geneetika vaatevinklist“ (26.09.2019); Leho Luigujõe ettekanne
„Ekspeditsioon Antarktika 200“ (31.10.2019);
Risto Raimetsa ettekanne „Sünteetiliste ja bioloogiliste
pestitsiidide mõjud meemesilastele ja k imalastele“
(28.11.2019) ning Ivar Ojaste ettekanne „Sookure r ändeja pesitsusökoloogia“ (18.12.2019).
2019. aastal tehti algust värskete doktorite eestikeelsete
ettekannete vahendamisega laiemale avalikkusele. Eelpool

mainitud üritustest kuulusid selle ettevõtmise alla
Lehti Saagi, Risto Raimetsa ja Ivar Ojaste ettekanded.
Valik seltsi (kaas)korraldamisel toimunud sündmusi:
• 26.–28. aprillil toimus teoreetilise bioloogia
sektsiooni 45. kevadkool Uhtjärve külas Võrumaal.
Välja anti kogumik Schola Biotheoretica XXIII
„Kommunikatsiooniteooria“;
• 14. mail toimus Eesti I taksonoomiapäev „Vähe
uuritud ja ohustatud liigid“ (https://www.natmuseum.
ut.ee/et/content/eesti-i-taksonoomiap%c3%a4evv%c3%a4he-uuritud-ja-ohustatud-liigid);
• 8.–9. juunil toimus botaanika sektsiooni sambla
sõprade XX kokkutulek Tõstamaal. Valmis
netiajakiri Samblasõber nr 22, (https://sisu.ut.ee/
sites/default/files/samblasober/files/sambla
sober_22.pdf);
• 14.–15. juunil osaleti loodusvaatluste maratoni
korraldamises. Kogutud masinloetavad avaandmed
kättesaadavad (https://elurikkus.ee/projects/
loodusvaatluste-maraton-2019);
• 13.–15. septembril toimus terioloogia sügiskool
2019 Käbliku turismitalus Põlvamaal;
• 14. oktoobril korraldas antropoloogia sektsioon koos
Tartu ülikooli füüsilise antropoloogia keskusega
„Auli päeva“, kus kuulati kolme t eadusettekannet
ja esitleti uut väljaannet „Papers on Anthropology
XXVIII“;
• 18.–20. oktoobril toimus 15. geoloogia sügiskool
Kärdla kultuurikeskuses Hiiumaal. Teemaks oli
kliima. Välja anti kogumik Schola Geologica XV
„Kliima“;
• 20.–23. septembrini toimus Eesti mükol o o g i a ü h i n g u s ü g i s e n e s e e n e la a g e r
Naissaarel (http://mukoloogiauhing.ut.ee/
kokkuvõte-sügisene-seenelaager-2019-0);
• 3. augustil toimus ilmahuviliste ja äikesevaatlejate
kümnes kokkutulek Tartu ülikooli geograafia osakonnas. Põhiteemaks seekord ohtlikud
ilmanähtused;
• 7. detsembril toimus Eesti mükoloogiaühingu
aastakoosolek Actiones Tartu ülikooli loodusmuuseumis, Tartus (http://mukoloogiauhing.ut.ee/
aastakoosolek-actiones-7-detsembril).
Eesti Vabariigi 100. juubelit silmas pidades alustati
artiklite kogumist Eesti terioloogia seltsi väljaande „Eesti
ulukid“ numbri jaoks, mis annaks ülevaate meie imetajate
seisundi muutustest viimase 100 aasta jooksul.
LUSi raamatukogus jätkus fondide korrastamine ning
sisestamine e-kataloogi ESTER. Raamatukogukomisjon
pidas ühe koosoleku. Jätkus väljaannete (välis)vahetus
teiste raamatukogudega.
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2019. aastal korraldati keskkonnaagentuuri poolt
r iigihanke korras tellitud maismaalimuste, apteegikaani,
lendorava ja pisiimetajate riiklik seire. Keskkonna
investeeringute keskuse rahastatud Eesti seni üks
suuremaid kiililiste inventuuri projekte lõpetati edukalt.
Sektsioonide liikmed on osalenud erinevates projektides,
aidates koguda eluslooduse kohta andmeid ja edastades neid PlutoF süsteemi. Samuti on esitatud vajadusel
ekspertarvamusi olulistes küsimustes.
Ilmusid järgmised väljaanded:
• Tinn, O., Põldsaar, K., Soomer, S., (toim). Kliima.
Schola Geologica XV. Eesti Looduseuurijate Selts,
Tartu, 2019, 86 lk (https://drive.google.com/
file/d/1PJXKqDZAErUfSaEkrahFgTRaol1hU33P/
view);
• Rattasepp, S., Maran, T. Schola Biotheoretica XXIII. Kommunikatsiooni teooria. 2019
(https://kevadkool.elus.ee/?do=files&sid=2);
• Folia Cryptogamica Estonica 56, 2019 (koostöös
Tartu ülikooliga; http://ojs.utlib.ee/index.php/FCE/
issue/view/1064).

EESTI GEOGRAAFIA SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 27.01.1998
Asutatud: 1955
Liikmeskond: 180, 17 auliiget, 5 välisliiget
Aadress: Kohtu 6, 10130 Tallinn, Estonia,
egs@egs.ee
www.egs.ee
President: Mihkel Kangur, tel 619 9800,
mihkel.kangur@tlu.ee
Teadussekretär: Tiit Vaasma, tel 619 9828, egs@egs.ee
Eesti geograafia selts (EGS) on geograafe ja geograafia
huvilisi ühendav organisatsioon. Seltsi tegevuse
põhisuunad on erialaste trükiste avaldamine, teadustöö, teadusürituste korraldamine ja geograafiateadmiste
levitamine. Tegevuse järjepidevuse eest kannab hoolt
EGS noorteklubi (EGSN), mille tegevus on suunatud
noorte kaasamisele akadeemilisse ühistegevusse ning
Eesti geograafiliste tingimuste tundmaõppimisele, mis
paljudel juhtudel täiendab ülikooli praktikume.
EGSil ilmus 2019. aastal kaks raamatut:
• Järvet, A. (toim). Eesti geograafia seltsi aastaraamat
44. kd. Tallinn, 2019, 420 lk;
• Järvet, A. (toim). Eesti maateadlasi 7. Vello Tarmisto.
Eesti geograafia selts, Tallinn, 2019, 267 lk.
Aastakümneid on EGS korraldanud sügisest kevadeni
huvihariduslike reisimuljete ja muude põnevate teadmiste
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jagamise õhtuid „Kohtume kolmandal kolmapäeval“ –
KoKoKo, kus haaravaid jutte ilmestatakse alati rohkete
piltidega. Seltsi 64. tegevusaastale lükkasimegi hoo sisse
Mait Sepa lugudega Ida-Virumaa mälestusmärkidest.
Kalev Kukk tutvustas kõike seda, mida avastada reisil
ümber Läänemere. Baskimaa vaatamisväärsustest kõneles
Heidi Remmelkoor. Laiendatud seminaril Eesti teaduste
akadeemia suures saalis andis Riho Nõmmik ülevaate oma
geograafist ema Salme Nõmmiku töödest ja tegemistest
ning tema pärandi tõlgendamisest.
Kuna 2019. aastal asus Antarktika poole teele purjelaev
Admiral Bellingshausen, millega eestlased tähistavad
200 aasta möödumist selle maailmajao avastamisest
Saaremaal sündinud Fabian Gottlieb von Bellingshauseni
poolt, siis kuulasime EGSi üldkoosolekul (14.04.2019)
Erki Tammiksaare (Tartu ülikooli geograafia osakond,
Eesti maaülikooli Karl Ernst von Baeri maja teadusloo
uurimise keskus) päevakajalist teaduslikku ettekannet
„Teadus ja poliitika Antarktise kontinendi avastamisloos“.
Üldkoosolekul valiti seltsi uueks auliikmeks meie
pikaaegne ja aktiivne liige asepresident Arvo Järvet.
Teda tuntakse suveekskursioonide korraldajana Eesti eri
paikadesse, mida ta sisustab alati huvitavate seminaridega.
Raske ja tänuväärse töö on ta oma õlule võtnud EGSi
aastaraamatute koostamisel, kus ta on ühtlasi nii toimetaja,
kirjutaja, kaasautorite otsija, retsensent kui ka rahastuse
leidja. A. Järvet on tuntud kui Eesti jõgede, Võrtsjärve,
aga ka teiste siseveekogude uurija, olles pädev kõikides
hüdroloogiaga seonduvates teemades.
21. juunil toimus akadeemik Vello Tarmisto (1918–
1991) mälestuspäev Õisu mõisas. Esitleti mälestusraamatut
tema elust ja tegevusest. Tervitussõnad ütles Mulgi
abivallavanem Ene Maaten. Ettekannetega esinesid
Andres Rõigas (Halliste kandi tänapäevast), Valdur Mets
(Õisu minevikust ja tänapäevast), Kalev Kukk (senised
valged laigud Vello Tarmisto eluloos). Arvo Järvet
tutvustas raamatut ja selle koostamise protsessi.
EGSi noorgeograafide saarematk toimus Kihnus (24.–
26. mai) ning jalgrattamatk mööda kõrvalteid Hiiumaal
(6.–10. august). Saar sõideti ratastega risti-põiki läbi,
nägemaks peidetud aardeid ja vaatamisväärsusi. Iga
suvine bussiekskursioon viis seekord seltsi teadussekretäri
Tiit Vaasma kodumaile Jõgeva maakonda (6.–8. august).
EGSi kooligeograafid osalesid piirkondlike ja üleriigilise geograafiaolümpiaadide korraldamisel. Tegeleti
koolieksamite eksamiülesannete koostamise ja hindamisega. Õpetajatele toimusid igakuised ainesektsioonid.
Kõikide Eesti geograafide jaoks ilmus sügisel tõeline maiuspala – EGSi juhatuse liikme ja Tartu ülikooli
dotsendi Taavi Pae koostatud Eesti rahvusatlas.

EESTI KODU-UURIMISE SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 27.01.1998
Asutatud: 1939
Liikmeskond: 195
Aadress: Kohtu 6, 10130 Tallinn, ekus@ekus.ee
www.ekus.ee
Esimees: Andrus Ristkok, tel 644 0475
Eesti kodu-uurimise selts (EKUS) möödus mullu olulisest
verstapostist – täitus 80. tegevusaasta. Sestap oli tava
pärasest rohkem põhjust pilku heita möödunule.
EKUSi üks olulisemaid fookusi on olnud aidata kaasa
kodu-uurimuslike tööde avaldamisele, et ka harrastus
uurijate töövili jäädvustatud saaks. Teisalt on selts ikka
seisnud selle eest, et uuringutulemusi kajastavad trükised
oleksid metoodiliselt tõsiseltvõetavad ning neid saaksid
kasutada ka hilisemad uurijad. Juubeliaastal tasus eriti
EKUSi töö sellele aspektile tähelepanu pöörata.
Ilmus EKUSi „Aastaraamat 2018“. Kolme sõsarseltsi (EKUSi, Eesti muinsuskaitse seltsi ja Eesti
genealoogia seltsi) üle kümne aasta pikkuse ajalooga
ühisväljaandest lõime tänavu mitmel põhjusel lahku.
S eekordse a astaraamatu ilmumist toetas teaduste
akadeemia. Võisime jätkväljaande mahu ja kujunduse
osas end vabamalt tunda. Seetõttu sisaldas mullune
trükis varasemast märkimisväärselt rohkem materjale.
Kuna 2017. aastal teostunud haldusreform põhjustas
esialgu segadust aadresside määratlemisega, avaldasime
aastaraamatus põhjaliku ülevaate haldusreformijärgsest
asustuspildist. Lisaks sisaldas kogumik laiemat huvi
pakkuvaid aja- ja eluloolisi uurimusi, paiga- ja pärimuslugusid, raamatuarvustusi ning personaaliat.
Seitsmendat aastat on EKUS püüdnud hinnata ja ära
märkida parimaid seltsi liikmete poolt või nende kaas
osalusel ilmunud üllitisi. 2019. aastal väärisid esiletõstmist
ennekõike mullu G. Särekanno koostatud mahukas
400-leheküljeline kogumik „Jäneda Põllutöökeskkool
1918‒2000. II“ (Eesti esimene keskastme põllutöökool 100: Uurimusi, mälestusi, saatusi. Jäneda, 2018),
M. Schröderi koostatud „Lihula linnuse kaja“ (Tallinn,
2019) ning H. Staali koostatud „Kuijõe küla enne ja nüüd“
(2018). 2019. aasta parima väljaande auhinna saajaks
osutus viimati mainitud teos.
2019. aastal ilmus ka mitu silmatorkavalt sisukat
kodu-uurimuslikku raamatut, mis lähevad vaagimisele
tänavusel parima kodu-uurimusliku väljaande konkursil.
EKUSi liige M. Hirvlaane koostas järjekordse „Kanepi
kihelkonna kultuuriloolise kalendri 2020“, mis on hea
näide kodu-uurija põhjaliku töö tulemusi kajastavast
üldharivast üllitisest. See sisaldab lisaks kihelkonna enam

kui 300 aasta taguse tekkeloo lühikokkuvõttele ligemale
200 äramärkimist vääriva tähtpäeva kirjeldust möödunud
perioodi kohta.
26. aprillil oli teaduste akadeemia suures saalis koos
EKUSi üldkogu. Tavapärase aruandluse kõrval pikendati
juhatuse volitusi ühe aasta võrra.
Järvamaal tegutseva juhatuse liikme Georgi Särekanno
osavõtul leidis aset mitmeid tähelepanuväärseid s ündmusi
Jänedal: asjakohased fotonäitused, kohtumised, lossi
„tähetornis“ taas toimuma hakanud ja pärimuslugudega
vürtsitatud kontsertüritused jpt.
Agaralt tegutsesid Pärnumaa koduloolased. Nende
aasta tegevuste kavandamise koosolek toimus 5. jaanuaril.
Taas hakkas ilmuma S. Kasvandiku koostatud kohalikku
kultuurielu ja kodulugu kajastav ajaleht Häädemeeste Elu.
Korraldati lühiekskursioone Audru muuseumi, Järvamaa
mõisatesse, seminar Märjamaa looduslikest pühapaikadest
Haimres (kuu hiljem järgnes ka teemakohane ringreis),
M. Mandeli juhatusel külastati Läänemaa väljakaevamisi.
Sillaotsa muuseumis toimus 19. oktoobril suguvõsa
uurimise teabepäev.
Kohalike tähtpäevaürituste korraldamisel lõid
koduloolased kaasa nii Harju-, Rapla-, Lääne-Viru-, Tartukui Põlvamaal.
Õpilastest kodu-uurijatelgi oli mullu märkimisväärne tähtpäev: möödus 50 aastat esimesest suuremast
koolinoorte kodu-uurimiskonverentsist (24.–26. märts
1969 Tartus). Maakondlikud õpilaskonverentsid toimusid
kevadel Järvamaal ning Lääne-Virumaal. Ajalookonverentsiks oli põhjust kokku tulla ka Pärnus.
2. mail toimus Tallinna ülikooli Eesti pedagoogika
arhiivmuuseumis III õpilastööde konkursi „Kooliajalugu
uurima!“ tänuüritus parimate haridusteemaliste loov- ja
uurimistööde autoritele ja nende juhendajatele. Tava
päraselt toetas EKUS seda üritust raamatuauhindadega.

EMAKEELE SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 04.02.1998
Asutatud 1920
Liikmeskond: 381 tegevliiget ja 15 auliiget
Aadress: Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, es@eki.ee
www.emakeeleselts.ee
Esimees: Helle Metslang, 522 5074
Teadussekretär: Killu Mei, 644 9311
Raamatukoguhoidja: Annika Oherde, 644 9311
Emakeele selts (ES) korraldas ja kaaskorraldas 2019. aastal
10 konverentsi, kolm kõnekoosolekut, noorte keelelaagri,
viis keelepäeva koolides, 10 maakondlikku keelepäeva,
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12 väliskeelepäeva ning Riia–Tartu keeleretke. Ette
kandeid esitati aasta jooksul kokku 201.
Keeleseaduse vastuvõtmisest möödus 30 aastat. Selle
tähistamiseks korraldatud konverentsil 18. jaanuaril
meenutasid keeleseaduse vastuvõtmise aega president
Arnold Rüütel, Rein Veidemann ja Mart Nutt. Video
tervitusega esines peaminister Jüri Ratas. Ettekandeid oli
viis: Ülle Madise „Meie väärtuslik salakeel“, Urmas Sutropi
„Keeleseaduse väärtused“, Tõnu Tenderi „Keeleseadus
(1989): loits, manifest, õigusakt“, Mart Rannuti „Eesti
keeleseadus võrdluses“ ning Ilmar Tomuski „ENSV keeleseaduse sätted 30 aastat hiljem“. Järgnes erakondade
esindajate väitlus keelepoliitika küsimustes.
Eesti keele aasta 2019 avaüritusena korraldati koostöös
Eesti teaduste akadeemia ning haridus- ja teadus
ministeeriumi keeleosakonnaga konverents „Eesti
riigikeele sajand“ 24. jaanuaril. Tervituskõnega esinesid
vabariigi president Kersti Kaljulaid ning haridus- ja
teadusminister Mailis Reps. Ettekandeid oli neli:
Martin Ehala „Eesti keel kui hariduskeel“, Raimo Raagi
„Eesti keel kui rahvusvaheline rahvuskeel“,
Urmas Varblase „Eesti keel ja Eesti majandus“ ja
Ilmar Tomuski „Sajand Eesti Vabariigi riigikeelt“. Esitleti
sarjas „Eesti Vabariik 100“ ilmunud Karl Pajusalu
raamatut „Eesti keele sada aastat“ ning Raimo Raagi
raamatut „Välis-Eesti sada aastat“.
Eduard Ahrensi IV konverents „Meil oma sõna
k innita“ toimus 3. aprillil koostöös Tallinna toomkooli, Eesti keele instituudi, Laurentsiuse seltsi ning
haridus- ja teadusm inisteeriumiga. Ettekandeid oli
seitse: Heikki Haljasoru „Ahrens ja Tallinna toomkool
XIX sajandil“, õpilase Mikk Metsmägi „Kümme Eesti
keelemeest“, õpilase Sanne Sääri „Eesti rahva- ja alternatiivmeditsiin, selleteemaliste vanasõnade tundmine
kodukohas“, Sulev Valdmaa „Eduard Ahrens – Kuusalu
koguduse kroonikakirjutaja“, Kristiina Rossi „Eduard
Ahrensi panusest eesti keele arengusse ehk mida iga
haritud eestlane võiks sellest teada“, Aivar Põldvee „Külakeelest ja kirikukeelest“ ning Rasmus Puuri „Laulupidu
meie põhiväärtuste hoidjana“.
F. J. Wiedemanni keelepäev toimus koostöös haridus- ja
teadusministeeriumi ning Väike-Maarja vallavalitsusega
Väike-Maarjas 3. mail. Keeletammikusse istutas tamme
Wiedemanni keeleauhinna laureaat Krista Kerge.
Ettekande pidasid Reet Kasik, laureaat Krista Kerge ning
Katrin Aava, Andra Kütt, Riina Reinsalu ja Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilased.
16. mail toimus koostöös Eesti teaduste akadeemia ja
Eesti keele instituudiga teadusseltside terminoloogiapäev.
Avaettekande oskuskeele tulevikust tegi Sirli Zupping,
Jakob Kübarsepp ja Priit Kulu lahkasid inseneriteaduse
terminiarenduse küsimusi, Toomas Kukk avas uute
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e estikeelsete taimenimetuste sünnilugu ning Tiina Soon
rääkis terminikirjete osistest. Järgnes ümarlaud teemal
„Millist tõuget vajab eesti oskuskeel?“.
27. juunil toimus Tartus traditsiooniline J. V. Veski
päev (LII), seekord teemal „Eesti keele mitu nägu“
kuue ettekandega. Avaettekande „Allkeeled. 20 aastat
hiljem“ pidas Tiit Hennoste. Järgnesid Andriela Rääbise,
Tiit Hennoste, Andra Rummi ettekanne teemal „Jumala
värdjas mutt. Negatiivsete emotsioonide väljendamine
suulises argisuhtluses“, Kirsi Laaneso „omg:D:. Emotsioonide väljendamisest netikeeles“, Tõnu Tenderi „Etüüd
slängi näost: kriimus koon või klants sihverplaat?“,
Peep Nemvaltsi „Sõnakas või sõnatu eesti teaduskeel?“
ning Eva Velskri, Mart Velskri „Ilukirjanduse keel ja selle
enneolematud võimalused“.
10. augustil toimus koostöös Laurentsiuse seltsi ja
Kuusalu vallavalitsusega Kuusalus Eduard Ahrensi
V k
 onverents viie ettekandega. Avasõnad ütles
Sulev Valdmaa, kes rääkis ka Ahrensi kohta teada olevatest
andmetest. Ulvi Meier pidas ettekande „Kuusalulaste ja
soomlaste suhetest läbi aegade Kolga muuseumi pilgu
läbi“, Hannu Remes „Eduard Ahrensi grammatikast ja
soomlastest“, Jüri Valge „Lauri Kettunenist ja Emakeele
seltsist“, Auli Hakulinen teemal „Eesti keele grammatika
1993 – Iso suomen kielioppi 2004 – Eesti keele varamu
2017: kogemusi ja mälestusi grammatikatööst traditsiooni
ja innovatiivsuse vahel“.
Euroopa keelte päeva tähistati iga-aastase üli
õpilaskonverentsiga 27. septembril Tallinna ülikoolis.
Kokku peeti 10 ettekannet kahes teemaplokis.
21.–22. novembril toimus koostöös Tallinna ülikooli ja Eesti teaduste akadeemiaga Tallinnas VII eesti
teaduskeele konverents, kus peeti kaheksa ettekannet.
Kõneldi Eesti teaduse kujunemisest, reaalteadustest,
haridusteadustest, raamatupidamisteadusest, õpikutest,
rahvuse mõistestikust, oskuskeele loomisest Euroopa
Liidu institutsioonides.
Keeleaasta tähistamiseks korraldati 10 maakondlikku keelepäeva: 14. veebruaril Viljandis, 4. märtsil
Võrus, 29. märtsil Raplas, 29. märtsil Põltsamaal, 4. juunil Kuressaares, 26. septembril Paides, 17. oktoobril
Rakveres, 1. novembril Pärnus, 22. novembril Haapsalus
ja 3. detsembril Põlvas. Kõlas kokku 62 ettekannet, lisaks
luulekavu, tekstipõimikuid, videoklippe, viktoriine,
ühislaule, mõttevahetusi. Eiveres avati Elmar Muugi
infotahvel.
Samuti keeleaasta tähistamiseks korraldati 8.–15. juunil
Kristjan Jaak Petersoni jälgedes Riia–Tartu keeleretk kõigi
Tartu gümnaasiumide õpilastega. Retke avakonverents
toimus Riias 8. juunil ning lõppkonverents Tartu ülikooli
muuseumis 24. septembril. Retke vahepeatustes peeti
minikonverentse. Kokku kõlas 23 ettekannet, mille

teemad olid valitud vastavalt esinemiskoha seosele eesti
keele, ajaloo ja kultuuriga, samuti käsitleti eesti keele
probleeme üldisemalt.
Väljaspool Eestit peeti haridus- ja teadusministeeriumi,
kohapealsete eesti seltside ja eesti keele õpetuskeskuste
kaaskorraldusel 12 keelepäeva (Berliin, Peterburi,
Stockholm, Amsterdam, Soome eri linnad) 21 ettekandega.
Räägiti 2018. aastal ilmunud õigekeelsussõnaraamatust,
lauamängudest ja ristsõnadest, uuemast lastekirjandusest,
eesti keele õppest, õppimisest ja uurimisest, keelekümblusest, eestlaste elujõust võõrsil, rahvusmütoloogiast,
kogukondlikkusest ja üksteisemõistmisest, keelelisest
viisakusest, tõlkimisest.
Koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga korraldati
2018. aasta parima keeleteo valimine ning kaas
korraldati keeleteo lõppüritus 13. märtsil Miina Härma
gümnaasiumis.
Seltsi aastakoosolekul 22. märtsil Tallinnas pidas
Miina Norvik akadeemilise ettekande „Muutust
väljend avad predikaadid läänemeresoome keeltes“,
tegevusaruande esitas teadussekretär Killu Mei.
Toimus kolm kõnekoosolekut. 22. septembril t ähistati
Paul Kokla, Silvi Vare ja Väino Klausi juubeleid.
8. novembril tähistati seltsi kunagise pikaaegse teadussekretäri Heino Ahvena 100. sünniaastapäeva ning
korraldati näitus H. Ahvena elust ja tööst. 11. detsembril kõneldi fraseoloogiateemadel ning järgnes emakeele
seltsi toimetiste sarjas ilmunud Asta Õimu ja Katre Õimu
monograafia esitlus.
Korraldati viis keelepäeva koolides: Tartus Variku
koolis, Häädemeeste keskkoolis, Lilleküla gümnaasiumis,
Kristiine gümnaasiumis ja Vanalinna hariduskolleegiumis.
21.–23. oktoobril kohtusid Veneveres keelelaagris
„Meediakeelest“ 25 keelehuvilist gümnaasiuminoort ning
emakeele seltsi, Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli, Eesti
ajakirjanike liidu, arvamusfestivali, Eesti väitlusseltsi ja
haridus- ja teadusministeeriumi esindajad. Kõneldi heast
ajakirjanduskeelest, kultuurisündmustest, faktikontrollist,
artiklipealkirjadest, rääkimisest-mõtlemisest, Vikipeedia
artiklite kriitilisest lugemisest jm.
Jätkusid varasemad ettevõtmised: emakeelepäeva
etteütlus koostöös Tartu ülikooli ja Eesti rahvusring
häälinguga; kokkuvõttevõistlus Tuum koostöös Tartu
ülikooli ja Eesti emakeeleõpetajate seltsiga; Tartu ja
Tallinna ülikooli üliõpilaste vastastikused õppekäigud,
keelesäutsud Vikerraadios; noortesektsiooni keeleõhtud;
eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava üli
õpilastele mõeldud stipendiumid; ettevõttenimede võistlus
„Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“.
Uue algatusena toimus keeleajakirja Oma Keel
seminar, kus viimase kahe numbri autorid esitasid artiklitel
põhinevaid ettekandeid.

Seltsi liikmed esinesid Paide arvamusfestivalil
a ruteluringides „Kas peame keelerikkust sama vajalikuks kui elurikkust? Kas rahvusvahelisus tähendab inglise
ükskeelsust?“ ja „Teaduskeeled – kellele ja kuidas?“.
Osaleti Tallinnas 9.–11. septembril toimunud EFNILi
(European Federation of National Institutions for
Language) aastakonverentsi korraldamises.
Jätkuvalt toetati haridus- ja teadusministeeriumi
rahalisel abil eesti keele akadeemiliste tervikkäsitluste valmimist (murdegrammatika retsenseerimine ja
küljendamine, eesti keele ajaloo retsenseerimine, toimetamine ja küljendamine).
Seltsi keeletoimkond arutles järgmiste teemade üle:
tsitaatsõnade algustäht, riikide ja osariikide algustäht,
üld- ja oskuskeele algustähepruugi erinevused, suurtähtlühendite käänamine, õigekeele sõnaraamatu 7. tüübi
omadussõnade käänamine, kohanimede ümbernime
tamine jm.
2019. aastal on trükis ilmunud:
• Emakeele Seltsi aastaraamat 64 (2018). Pea
toimetaja Mati Erelt, toimetaja Riina Reinsalu.
Eesti teaduste akadeemia emakeele selts. Tallinn,
2019, 356 lk;
• Mati Erelt. Lause õigekeelsus. 4. täiendatud trükk.
Emakeele selts, 2019, 183 lk;
• Asta Õim, Katre Õim. Lähtekohti eesti fraseoloogia
käsitlemiseks. ESi toimetised, nr 76. Tallinn EKSA,
2019, 383 lk;
• keeleajakiri Oma Keel, nr 1, 112 lk;
• keeleajakiri Oma Keel, nr 2, 120 lk.
Valminud on 10 vaatmikku (kirjakeele ajalugu, eesti keele
uurimine, keeletehnoloogia, keelepoliitika, eesti keele
päritolu, eesti keel teise keelena, keelekorraldus, eesti
keele allkeeled, eesti keele murded, väliseestlased).
Raamatukogu täienes 49 trükisega, arvel on
6717 inventeeritud trükist. Jätkame varasemate välja
annete digiteerimist.

TEADUSAJALOO JA
TEADUSFILOSOOFIA EESTI
ÜHENDUS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 4.02.1998
Asutatud 1967
Liikmeskond: 64 tegevliiget, 7 auliiget, 6 kollektiivliiget
Aadress: Akadeemia tee 3, 12618 Tallinn
Esimees: Peeter Müürsepp, tel 620 4116,
peeter.muursepp@taltech.ee
Teadussekretär: Kaija-Liisa Koovit, tel 5341 1985,
kaija-liisa.koovit@ut.ee
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Teadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühendus (TTEÜ)
tegutseb nii Tallinnas kui ka Tartus ja on teadusajaloo ja
teadusfilosoofia Balti assotsiatsiooni ja ühtlasi teadusajaloo
ja teadusfilosoofia maailmaühenduse mõlema autonoomse
haru liige, millest üks hõlmab teaduse ja tehnika ajalugu
ning teine teaduse ja tehnika loogikat, metodoloogiat ja
filosoofiat.
Lõppenud aasta oli TTEÜle teguderohke. Ühenduse
üldkoosolek toimus 7. juunil Tartu ülikooli filosoofia ja
semiootika instituudi ruumes. Koosolek kinnitas TTEÜ
2018. aasta tegevus- ning majandusaruande ja 2019. aasta
tööplaani. Juhatuse liige Endla Lõhkivi pidas ettekande
interdistsiplinaarsuse uurimise filosoofilistest aspektidest.
Jätkus SCOPUS andmebaasi kuuluva ajakirja Acta
Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum väljaandmine. Lisaks ajakirja seitsmenda aastakäigu kahele
korralisele numbrile ilmus 2019. aasta suvel erinumber,
mis sisaldas Rein Vihalemma raamatu „Ühe teaduse
kujunemislugu: keemia arenguteest“ tõlget inglise keelde.
Erinumbri ilmumine oli ajastatud Rein Vihalemma
teadusfilosoofilisele pärandile pühendatud rahvus
vaheliseks konverentsiks, mis toimus 13.–14. augustil
Tartu ülikoolis. Kandvateks jõududeks konverentsi läbiviimisel olid TTEÜ liikmed eesotsas Endla Lõhkiviga.
Ilmus Epi Tohvri mahukas monograafia „Georges Frédéric Parrot: Tartu keiserliku ülikooli e simene rektor“.
Raamatu esitlus toimus 5. septembril Tartu ülikooli
muuseumis. Jätkus Eesti teaduse biograafilise leksikoni
digiteerimine, millega tegeleb TTEÜ liige Raul Veede.
Endla Lõhkivi ja teiste TTEÜ liikmetest teadusfilosoofide koostöös käivitus töö personaalse uurimistoetuse
rühmagrandi „Interdistsiplinaarse teadustöö filosoofiline
analüüs“ (PRG462) täitmisel.
Paljud TTEÜ liikmed avaldasid hulgaliselt rahvus
vaheliselt eelretsenseeritud publikatsioone ja esinesid
ettekannetega paljudel teadusfoorumitel. 2019. aastal
toimus korraline loogika, metodoloogia ning teadus- ja
tehnoloogiafilosoofia (Division of Logic, Methodology
and Philosophy of Science and Technology of the
International Union for History and Philosophy of Science
and Technology, DLMPST/IUHPST) ühenduse
maailmakongress Prahas. TTEÜ esimees Peeter Müürsepp
esindas TTEÜd DLMPSi peaassambleel, esines ette
kandega ja juhatas mitut sektsiooni, kuuludes kongressi
programmi osana peetud sümpoosioni korraldus
komiteesse. Kongressil esinesid ettekannetega veel mitu
TTEÜ liiget, sh Ave Mets, kes osales aktiivselt sektsioonide juhatamisel.
Vilniuses toimus XXIX Balti teadusajaloo
konverents, kus mitmed TTEÜ liikmed esinesid ettekannetega. Üks peaettekannetest oli Erki Tammiksaarelt
ja Ken Kallingult. Peeter Müürsepp kuulus konverentsi
programmitoimkonda.
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TTEÜ liikmed kandsid põhiraskust XV Eesti filosoofia
aastakonverentsi läbiviimisel Tallinna tehnikaülikoolis,
kus põhifookus oli digiühiskonna probleemidel, esinedes
ka ettekannetega.
Mitmed TTEÜ liikmed viibisid pikematel välislähetustel.
Peeter Müürsepp töötas kevadsemestril külalisprofessorina
al-Farabi nimelises Kasahhi rahvusülikoolis Almatõs (QS
World University Ranking edetabelis on ülikool 207. kohal).
Ave Mets viibis pikemalt Valgevene riiklikus majandus
ülikoolis, Kaunase ülikoolis ja Oulu ülikoolis.

EESTI TEADUSLIK SELTS
ROOTSIS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 19.03.1999
Asutatud 1945
Liikmeskond: 81 tegevliiget, sh kolm auliiget
Aadress: Wallingatan 32/34, c/o Eesti Maja, 11124
Stockholm, Sweden, teadusselts@gmail.com
www.etsr.se
Esimees: Evelin Tamm, tammevelin@gmail.com
Abiesimees ja sekretär: Piret Villo
Tegevusaasta lõpus oli Eesti teadusliku seltsi Rootsis
(ETSR) nimekirjas 81 liiget. Seltsil on kolm auliiget:
Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessor, akadeemik
Jüri Engelbrecht, Uppsala ülikooli professor, Eesti
teaduste akadeemia välisliige Raimo Raag ja Eesti teaduste
akadeemia president, Tallinna tehnikaülikooli professor
Tarmo Soomere. 2019. aastal võeti seltsi liikmeks vastu
Astrid Pajur ja Ivika Jäger.
Juhatusse kuulusid: Evelin Tamm (esimees), Sirle Sööt
(abiesimees), Piret Villo (abiesimees ja sekretär),
Anu Mai Kõll (laekur), Ants Anderson, Ruth Rajamaa,
Ivar Paljak, Helena Faust ja Tiit Pädam. Revisjoni
komisjon: Koidu Norén ja Ülo Kool. Valmiskomisjon:
Ants Lepp ja Thomas Niit.
2019. aastal toimus kuus ettekandekoosolekut, ühine
dokumentaalfilmi vaatamine ja väljasõit Tallinna. Pidulik
eestikeelse ülikooli 100. aastapäeva aktus korraldati
koostöös Tartu ülikooli ja Eesti Vabariigi saatkonnaga
Stockholmis.
Ürituste kronoloogia:
7. märts – Kristel Engmani ettekanne „Eesti välispoliitika
sõnas ja teos, minevikus ja täna“ ja ETSR aastakoosolek.
24. märts – Jaak Prozese ettekanne „Venemaa
soome-ugri rahvaste olukord, põhiprobleemid ja koostöö“. Dokumentaalfilm „Veelinnurahvas“ (1970),
režissöör Lennart Meri.

4. aprill – dr Virve Raagi ettekanne teemal „Nimed
avalikus ruumis poliitiliste muutuste tuules“.
9. mai – doktorant Andres Laane videoloeng
tehisintellektist.
7. september – väljasõit Tallinna: ekskursioon Pirita
kloostri varemetes Ruth Rajamaa juhatusel, uue Pirita
kloostri, Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali ja
Maarjamäe ajaloomuuseumi külastus.
10. oktoober – dr Liia Hänni ettekanne Eesti põhi
seaduse ja demokraatia teemal „Kas Eesti riigihoone vajab
remonti?“.
7. november – dr Kristina Kallase ettekanne „Lõimumine kui Eesti julgeoleku väljakutse?“.
11. detsember – eestikeelse ülikooli 100. aastapäeva aktus ja vastuvõtt koostöös Tartu ülikooli ja Eesti
Vabariigi saatkonnaga Stockholmis. Sõna võtsid ETSR
esimees Evelin Tamm, saatkonna asejuht Kristel Engman
ja Tartu ülikooli rektor Toomas Asser. Professor Birute
Klaas-Lang pidas loengu „Eestikeelse teaduse võimalikkusest ja v
 ajalikkusest“. Muusikaga esines Stockholmi
eesti naiskoor.

EESTI KIRJANDUSE SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 23.01.2001
Asutatud 1907
Liikmeskond: 270 liiget, sh 36 eluaegset liiget,
6 auliiget ja 21 usaldusliiget
Asukoht: Vanemuise 19, 51003 Tartu
www.tartu.kirjandus.ee
Esimees: Toomas Liivamägi, tel 515 3274,
toomas.liivamagi@gmail.com
Teadussekretär: Marja Unt, tel 742 079,
eks@kirjandus.ee
2019. aasta oli Eesti kirjanduse seltsis (EKS) mitmekülgne
ja tihe aasta. Sellesse mahtus nii traditsiooniliste tegevuste
ja projektide jätkamine kui ka uute tegevusliinide välja
töötamine ning järgmise viie aasta strateegia kavandamine.
Toimus kõnekoosolekuid ja muid kirjandusteaduslikke
sündmusi, nt kirjanduse aastaülevaadete kõnekoosolek
ja koostöös Tartu ülikooliga korraldatavad kirjandus
tudengite kevad- ja sügiskool.
Kevadhooajal toimus ka mitmesuguseid rahvusvahelise
haardega sündmusi. 21. märtsil tähistasid UNESCO kirjanduslinnad ühiselt ülemaailmset luulepäeva, mis Tartus
möödus EKSi eestvedamisel luulelugemistega erinevates
paikades üle terve linna. Selts on ka Tartu rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista üks peakorraldajaid.
2019. aastal toimus see festival 8.–11. maini ning kandis

alapealkirja „Naljast kaugel“. Programm hõlmas kohtumisi
kirjanikega, raamatuesitlusi ja luuleõhtuid, seminare,
loenguid ja töötubasid. Sügishooaja esimene suurem
sündmus oli kolmandat korda toimunud Tartu laste- ja
noortekirjanduse festival, mis korraldati koostöös Tartu
linnaraamatukogu ja Eesti emakeeleõpetajate seltsiga.
Samuti korraldab EKS jätkuvalt interdistsiplinaarset
rahvusvahelist festivali „Hullunud Tartu“, mis toimus 8.
ja 9. novembril, kandes alapealkirja „Konflikt“.
Lisaks seminaridele ja suursündmustele jätkus eesti
kirjandust avalikus ruumis populariseeriv projekt
„Bussiluule“, samuti hõlmas tegevus tööd kirjanike
mobiilsusvõimaluste avaramiseks: jätkus noorte autorite
mobiilsusprogramm Drop The Mic koostöös UNESCO
kirjanduslinnade Reykjavíki, Krakówi, Heidelbergi ja
Lillehammeriga ning Tartu rahvusvaheline residen
tuuriprogramm tõi aasta jooksul Eestisse kaks välisautorit.
Kevadel residentuuris viibinud ameerika luuletaja
Ron Whitehead astus üles mitme luulelugemisega ning
viis läbi vestlusõhtu biitkirjanduse teemal. Sügisene
resident, inglise kirjanik Andy Willoughby viis läbi mitu
loovkirjutamise töötuba ning astus üles ka festivalil
„Hullunud Tartu“. Residentuurid, mida korraldatakse
koostöös Karl Ristikivi seltsiga, kes pakub residentidele
majutusvõimalust Ristikivi majas, on aidanud kaasa ka
Ristikivi pärandi rahvusvahelisele tutvustamisele.
Ron Whitehead on majas viibimisest inspireerituna
kirjutanud luulekogu „Nights at the Museum“, mis ilmub
eestikeelsena 2020. aasta kevadel Doris Kareva tõlkes.
Tartu kui UNESCO kirjanduslinna koordinaatorina
jätkas selts rahvusvahelise koostöö arendamist, info
vahetust ja ühistegevusi mitmete kohalike asutuste ja
organisatsioonidega, osaleti kirjanduslinnade ühis
projektides ning mitmel rahvusvahelisel kohtumisel. Aasta
lõpuks esitati UNESCOle mahukas ülevaatearuanne Tartu
kui kirjanduslinna viimase nelja aasta tegevustest. Aasta
jooksul tehti koostööd Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna
taotlusmeeskonnaga, et kavandada kultuuripealinna-aasta
kirjandusprogrammi, mille e lluviimises selts ka edaspidi
osaleb.

ÕPETATUD EESTI SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 23.01.2001
Asutatud 1838
Liikmeskond: 107 tegevliiget ja 17 auliiget
Aadress: Jakobi 2, 51005 Tartu
www.ut.ee/OES
Esimees: Taavi Pae, taavi.pae@ut.ee
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Õpetatud Eesti seltsil (ÕES) oli 2019. aasta alguse seisuga 110 liiget ja 17 auliiget. Aastakoosolekul võeti seltsi
vastu neli uut liiget: Harry Liivrand, Priit Rohtmets,
Karin Visnapuu ja Maarja Hollo. Auliikmeks valiti
Kaur Alttoa. Seltsist astusid välja Art Leete ja Epp Lauk.
Seltsi esimees oli Taavi Pae, juhatusse kuulusid
aseesimehed Marju Luts-Sootak ja Heiki Valk ning
liikmed Tiit Rosenberg, Tõnu Tannberg, Kersti Taal,
Andres Andresen, Piret Õunapuu ja Brita Melts. Juhatus
pidas tegevusaasta vältel kolm koosolekut: 15. jaanuaril, 13. mail ja 28. novembril. Lisaks lahendati mitmed
konkreetsed päevaküsimused elektrooniliselt.
Tegevusaasta vältel korraldati 11 ettekandekoosolekut
ja aastakoosolek. Ettekandekoosolekul esinesid:
Aija Sakova („Kirjandus kui ajalooline dokument ja
tunnistus. Kuid milline?“); Hannes Vallikivi („Põhiõiguste
genees Eesti eelpõhiseadustes ja esimeses pärispõhi
seaduses“); Mihkel Truman („Arno Rafael Cederberg
– praostipojast Tartu ülikooli professoriks“); Tõnu Viik
(„Julius Kalkun (Kaljuvee), Ivan Reinwald ja Kaali järve
mõistatus“); Ragnar Kruusimaa („Grupiidentiteedi
tsüklilisus“); Dorothee Goeze („Majandus, perekond,
sõbrad ja kultuurilised kavatsused 1832. aasta Liivimaal.
Ühe Karl Eduard v. Lipharti (1808–1891) taasavastatud
testamendi põhjal“); Karmen Trasberg („Eesti õpetajate
seminarid 1919–1940“); Mihkel Mäesalu („Tartu piiskop
Dietrich Damerow (1378–1400) ja Saksa ordu“);
Madis Maasing („Reformatsioon, kirikuvarad ja võim –
tüli Riia peapiiskopi ja linna vahel 1520.–1550. aastatel“);
Martin Malve („Vanimatest koljuoperatsioonidest
Eestis“); Agnes Neier („Eesti kirjanikud fotoaparaadi ees
ja taga“). ÕES aastakoosolekul 23. jaanuaril esines
Marju Luts-Sootak ettekandega „Üks Balti õigusteaduse
unustatud korüfeid Carl Erdmann (1841–1898)“.
5. detsembril korraldati koostöös Tartu ülikooli
m uuseumiga konverents „100 aastaga pärisorjusest
emakeelse ülikoolini“. Kavas oli kümme ettekannet, mis
käsitlesid nii pärisorjuse kaotamist 19. sajandi alguses kui
rahvusülikooli algusaegu 20. sajandi alguses.
2019. aastal koostati ja toimetati ÕESi aastaraamat
2018. Peatoimetaja oli Kersti Taal, koostamist juhtis Freydis Ehrlich. Koostamisel on ÕESi aastaraamat
2019. Selts osales Eesti arheoloogia aastakirja Tutulus
2019. aasta numbri väljaandmises ning teostas Nõo
keskaegses kirikaias ja selle ümbruses tee-ehitustöödel
toimunud arheoloogilisi järelevalvetöid. 2019. aastal
jätkusid kaevamised Helme kabeli varemetes.
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EESTI MUUSIKATEADUSE SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 21.06.2004
Asutatud 1992
Liikmeskond: 94 tegevliiget (neist 4 väljaspool Eestit),
1 auliige (Lundi ülikooli prof em Folke Bohlin)
Aadress: Tatari 13, 10116 Tallinn,
kerri.kotta@gmail.com
www.muusikateadus.ee
Esimees: Kerri Kotta, tel 528 8781,
kerri.kotta@gmail.com
Eesti muusikateaduse selts (EMTS) ühendab muusikateadlasi
ja muusikateaduse vastu huvi tundvaid inimesi ning toetab
kõigi muusikateaduse valdkondade viljelemist Eestis.
2019. aastal valmistati ühes Eesti muusika- ja
teatriakadeemia (EMTA) muusikateaduse osakonnaga
ette muusikateadusliku aastaraamatu Res Musica 11. number, mis ilmus novembris. Peamiselt põhineb see
uurimustel, mida algselt esitleti 14. aprillil 2018 Tartus
EMTA professori Toomas Siitani 60. sünnipäevale
pühendatud sümpoosionil (EMTSi Tartu päev). Artiklite
teemadering (Eesti 16.–19. sajandi muusikaloo teemad,
muusika interpretatsioon, Arvo Pärt) on sama mitmekesine
nagu Toomas Siitani uurimis- ja tegevushaaregi. Res
Musica on rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga
perioodiline väljaanne, mis avaldab eelretsenseeritavaid
teadusartikleid muusikateaduse kõigist valdkondadest.
Aastaraamat on avatud rahvusvahelisele koostööle.
Väljaanne on valdavalt eestikeelne, kuid sisaldab mahukaid resümeesid inglise või saksa keeles. Ajakirja kümnes
number ilmus ingliskeelsena. Alates 2017. aastast on
aastaraamatul Res Musica ka oma kodulehekülg (https://
resmusica.ee).
Igal aastal toimub EMTSi korraldusel kaks ette
kandekoosolekut, kevadeti Tartus ja sügiseti Tallinnas.
EMTSi Tartu päev toimus 13. aprillil laulupeomuuseumis ja kandis pealkirja „150 aastat laulupeost ning
100 aastat eesti professionaalset muusikaharidust“. Kavas
oli üheksa ettekannet, millega esinesid Malle Salupere,
Tiiu Ernits, Anu Kõlar, Rein Veidemann, Marge Allandi,
Mai Levin, Aare Tool, Sten Lassmann, Äli-Ann Klooren
ja Saale Konsap.
Sügisesel Leichteri päeval 25. novembril Tallinnas
pidas ettekande Göttingeni ülikooli professor
A ndreas Waczkat, kelle ettekanne „Geophony –
Biophony – Anthrophony. Bernie Krause’s Great Animal
Orchestra and his Theory of the Origins of Music“ keskendus muusika päritolu kirjeldavatele teooriatele.
Leichteri päeval esitleti ka EMTSi ja EMTA muusika
teaduse osakonna aastaraamatu Res Musica
üheteistkümnendat numbrit.

EMTSi traditsioonilise kultuuriloolise matka raames
külastati 2019. aasta septembris Järvamaa kultuurilisi
vaatamisväärsusi.

EESTI FÜÜSIKA SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 21.06.2004
Asutatud 1989
Liikmeskond: 212 tegevliiget
Aadress: W. Ostwaldi 1, 50411 Tartu,
efs@fyysika.ee
www.fyysika.ee/efs
Esimees: Kaido Reivelt, tel 737 4623,
kaido.reivelt@ut.ee
Eesti füüsika seltsi (EFS) tegevuse eesmärgiks on f üüsika
ja sellega seotud valdkondade tutvustamine laiemale
avalikkusele, füüsikute kogukonna ühendamine ja
füüsikahariduse arendamine ja toetamine Eesti haridus
süsteemis, korraldades selleks muu hulgas f üüsikaõpetajate
võrgustiku tööd.
EFSis on kaks osakonda: füüsikaõpetajate osakond
(juhatuse esimees Siim Oks) ja füüsikatudengite osakond
(EFS füüsikaüliõpilaste selts (FÜS), juhatuse esimees
Hans Hubert Sams). Seltsi juures tegutseb Teadusbuss
(pealik Kenneth Tuul). EFSi juhatusse k
 uulusid
2019. aastal Kaido Reivelt, Andi Hektor, Moorits Mihkel
Muru ja Riina Murulaid.
Seltsi tähtsamaid tegevusi 2019. aastal:
• XLIX Eesti füüsikapäevad ja XXXXI füüsika
õpetajate päevad toimusid 26.–27. aprillil Tallinnas,
Eesti teaduste akadeemia hoones ja Tartu ülikooli
Füüsikumis;
• korraldasime järjekorras 12. Tartu ülikooli
t eaduslaagri Viljandimaal Karksi-Nuias
August Kitzbergi nimelises gümnaasiumis
9.–14. juulil. Osales 80 põhikooli vanemate k lasside
(6.–8. klassi) õpilast;
• jätkus füüsika e-õpikute arendus;
Teadusbuss jätkas endise hooga – koolitati välja ja käivitati järjekordne lend noori teaduse populariseerijaid.
Selts on korralduslikult ja moraalselt toetanud mitmeid
partnerorganisatsioonide ettevõtmisi.
Füüsikaõpetajate osakond
• Jätkusid füüsikaõpetajate koolitused CERNis.
• 26.–27. augustil toimus Voore puhkekeskuses kõigi
loodusainete õpetajatele suunatud koolitusseminar
„Taastuvenergiast ilma udujututa“.

• Korraldasime füüsikaõpetajate sügisseminari
koostöös Tartu ülikooli koolifüüsika keskusega
15.–16. novembril Voore puhkekeskuses.
• Füüsikaõpetajate osakond koostas füüsikaõpetajaid
esindava organisatsioonina õppematerjale ja nende
retsensioone ning osales Eesti hariduse kompetentsikeskuse Innove erinevate projektide läbiviimisel.
EFS füüsikaüliõpilaste selts FÜS
• EFS loodus- ja täppisteaduste sügiskool toimus
25.–27.10 Elvas Tartumaa tervisespordikeskuses.
• Jätkus programm „Tudeng koolitundi“, kus
füüsika- ja materjaliteaduse üliõpilased annavad
Eesti koolides füüsikatunde.
• FÜS korraldas 2019. aastal arvukalt üritusi: persooniõhtud, maleturniir, pinksiturniir, teadusseminarid
ja väljasõidud.
• 17. mail toimus FÜSi kevadpidu koostöös TÜ keemiaüliõpilaste seltsiga korraldati 17. detsembril
jõulupidu.

EESTI INSENERIDE LIIT
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 23.09.2008
Asutatud 1921 kui Eesti inseneride ühing
Taasasutatud 10.12.1998 kui Eesti inseneride liit
Liikmeskond: 19 juriidilist liiget
Aadress: Liivalaia 9, 10110 Tallinn,
inseneronlooja@hot.ee
www.insener.ee
President: Arvi Hamburg, tel 516 2026,
arvi hamburg@taltech.ee
Eesti inseneride liit (EIL) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab inseneride
erialaorganisatsioone, insenerikoolitajaid ja innovatiivsed tööandjaid – kõiki kes on huvitatud insenerluse
ja tehnoloogia arendamisest. EILi missioon on Eesti
tehnikateaduste ja arendustegevuse, innovatsiooni ja
sellekohase hariduspoliitika edendamine. EILi visioon
on teadmiste- ja innovatsioonipõhine ühiskond. EILi
liikmeskonna moodustavad 11 inseneride valdkondlikku
organisatsiooni, kaks ülikooli, üks kõrgkool, üks kutseõppeasutus ning neli tunnustatud ettevõtet.
2019. aasta prioriteet oli teadus- ja tehnoloogiapakti
tegevuste edasiarendus. Peame oluliseks, et loodus- ja
täppisteadused, tehnoloogia ning inseneeria on ühiskonnas
väärtustatud ja tagavad Eesti riigi tasakaalustatud ning
jätkusuutliku arengu. Kõnesolev pakt erinevate sektorite inimesi, organisatsioone, ideid ja ressursse ühendava
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koostöövõrgustikuna suurendab loodus- ja täppisteaduste,
tehnoloogia ja inseneeria valdkonda edendavate tegevuste
koosmõju.
2019. aastal toimus üks üldkoosolek ja seitse juhatuse
koosolekut.
Aruandeaastal arendati edasi 2018. aastal EILi
algatatud projekti „Restart“, mille mõte on suunata
spetsialistid tagasi erialasele tööle. Projekti sisuks on
edendada ja v
 ärskendada kõrgkoolis või tehnikumis
omandatud teoreetilisi teadmisi tänapäevaste õppekavade
alusel ja omandada praktilisi kogemusi kaasaegse tehnoloogia kasutamisel.
Jaanuaris korraldas EIL koos ettevõtluse arendamise
sihtasutusega (EAS) tööstuse digiteerimise teemalise
ümarlaua. EASi eksperdid selgitasid riigi võimalusi ja tuge
tööstuse digiteerimisel. Tallinna tehnikaülikooli teadlased,
EASi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
spetsialistid käsitlesid tööstuse seisundit ja tuleviku
vajadusi. Digilahendusi edukalt kasutavad ettevõtjad
jagasid positiivseid kogemusi.
EIL koostöös EASiga tunnustas ja tutvustas auhinnaga
„Tark tööstur“ Eesti innovaatilisemaid tööstusettevõtteid,
kes on viimase aasta jooksul tootmise efektiivistamiseks
automatiseerinud ja digiteerinud ettevõtte protsesse.
25–26. aprillil osaleti karjäärispetsialistide kevad
koolis ,,Kes on insener?“, kus EILi president Arvi Hamburg
esines ettekandega erinevatest inseneeria valdkondadest
ja inseneri töö muutumisest ajas. Järgnes küsimuste-
vastuste ümarlaud ja ettevõtluses edukat karjääri tegevate
inseneride paneeldiskusioon. 30. märtsil tähistati Moostes
pidulikult Põlva inseneride liidu 30. aastapäeva. 31. mail
toimus EILi ja Narva inseneride liidu ühine koosolek, kus
põhiteemaks oli kutsekvalifikatsioon. 12. juunil külastati
koos teaduste akadeemia energeetikakomisjoniga Eesti
Gaasi päikeseelektrijaama Pärnus. 2.–4. oktoobrini osaleti
rahvuslike inseneride liitude Euroopa föderatsiooni
(Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs / European Federation of National Engineering
Associations, FEANI) peaassambleel Reykjavíkis, kus
põhiteemadeks olid inseneri kvalifikatsioon, insener ja
ühiskond. 6. detsembril tähistati Eesti teaduste akadeemia
saalis EILi aastapäeva, tehti kokkuvõtteid, ettekandega
esines aasta insener 2019 Arno Kütt.
Jätkus koostöö Vanalinna hariduskolleegiumiga,
kus gümnaasiumiastme jaoks on välja töötatud läbiv
tehnoloogia õppekava. Eesmärgiks on populariseerida a kadeemilist inseneri- ja tehnoloogiaharidust ning
tutvustada õpilastele inseneeriaga seotud erialasid. Koostati tehnoloogia õppekava valdkondlikud moodulid, mille
läbimisel omandab õpilane ülevaate, mida endast kujutavad konkreetsed inseneeria valdkonnad ja milliseid
võimalusi need pakuvad. Ehituse valdkonna moodul
11. klassi õpilastele läbiti Tallinna tehnikakõrgkoolis.
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Aasta jooksul ühtlustati insenerikutsete nõudeid
ja kutse omistamise protseduure, st kutsestandardite
nõuete ajakohastamist, esmakutse otstarbekuse ja insenerikutse kehtivusaja kooskõlastamist valdkondlike
insenerühendustega. Ühtlustati elukestva õppe arves
tamine insenerikutses vajaliku täiendõppe mahu tagamisel.
Täpsustati seni kehtinud täiendõppe ja nõutava iseseisva
töö mahtu. Eestvedajaks on ehitusinseneride liit.
EILi aunimetuste konkursid:
aasta insener 2019 – Arno Kütt, Cleveroni juhatuse
esimees, Eesti ettevõtja ja veebikaubanduse-logistika
innovaatiliste tehnoloogiate arendaja;
aasta tehnikaüliõpilane 2019 – Kerdo Kütt, Tallinna
tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi ehituse eriala cum laude
lõpetanud üliõpilane.

EESTI BIOKEEMIA SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 13.11.2009
Asutatud 1959
Liikmeskond: 96 liiget, sh 71 tegevliiget ja 25 noorliiget
Aadress: Akadeemia 15, 12618 Tallinn,
katrina.laks@taltech.ee,
www.biokeemiaselts.ee
President: Tiit Lukk, tel 5677 6321,
tiit.lukk@taltech.ee
Teadussekretär: Katrina Laks, tel 529 6923,
katrina.laks@taltech.ee
Eesti biokeemia seltsi (EBS) tegevuse eesmärk on uurimis- ja õppetöö toetamine ja arendamine biokeemias
ja biokeemiaga seotud teoreetilistel ja rakenduslikel
teadusaladel, üldsuse huvi äratamine nende teadusalade
vastu ning seltsi liikmete erialaste huvide toetamine ja
kaitse.
Eesti biokeemikutel on pikaajaline traditsioon
korraldada seltsi liikmetele ja teemast huvitatud külalistele kevadkoole. Käesoleval aastal toimus kevadkool
„ Valgus biokeemias“ 9. ja 10. mail Viljandimaal,
Veldemani p uhkemajas. Kevadkooli kuraator oli professor
Ago Rinken ja peakorraldaja Reet Link Tartu ülikoolist.
Samas toimus ka seltsi aastakoosolek, mille päevakorras oli majandusaasta aruande ja revidendi aruande
kinnitamine ning uue juhatuse valimine. Eesti biokeemia
seltsi presidendiks kinnitati Tallinna tehnikaülikooli
vanemteadur dr Tiit Lukk.
Eesti biokeemia seltsi juhatus võttis osa Eesti-LätiLeedu ühise biokeemia fookusega konverentsi FEBS3+
korraldamisest Riias 17.–19. juunil, kutsudes konve
rentsile plenaarettekandega esinema Astoni ülikooli

professori Roslyn Billi. Osales kokku ligi 30 Eesti teadlast,
neist 17 suulise ja 4 posterettekandega. Lisaks toimus Balti
riikide biokeemia seltside juhatuste ümarlaud, kus arutati
biokeemia alast koostööd ning edasiste ühiskonverentside korraldamist. EBS korraldab FEBS3+ konverentsi
aastal 2021.
Iga-aastane Euroopa biokeemia seltside föderatsiooni
(Federation of European Biochemical Societies, FEBS)
44. kongress toimus Krakówis 6.–11. juulil. Selle raames
toimunud FEBSi nõukogu istungist võttis Eesti esindajana
osa seltsi president dr Tiit Lukk.
22. novembril tähistas EBS oma 60. juubelitähtpäeva
rahvusvahelise konverentsiga Eesti teaduste akadeemias.
Konverentsil oli mitmekülgne teadusprogramm, teiste
hulgas tegid ettekande ka FEBSi täitevkomitee liige,
Horvaatia biokeemia seltsi president Jerka Dumic ning
Venemaa teaduste akadeemia liige, Venemaa biokeemia
seltsi president Aleksandr Gabibov. Plenaarettekandega
esines akadeemik Mart Saarma. Eraldi sessioonil võtsid
sõna noored Eesti biokeemikud. Konverentsi korraldamist
toetasid Eesti teaduste akadeemia, Eesti biokeemia selts
ja Quantum Eesti AS.

EESTI SEMIOOTIKA SELTS

Suvel oldi Tartu ülikooli semiootika osakonnale
 oostööpartneriks Tartu semiootika suvekooli korralk
damisel. Neljapäevane kolme plenaaresinejaga üritus
keskendus seekord ruumisemiootikale ja ruumilisuse
rollile teadmiste korrastamisel, vt tsss.ut.ee.
Sügis algas ka sel aastal teatriaineliselt. Tegime
19. oktoobril seltsi liikmetega meeleoluka ühiskülastuse
Tallinna Von Krahli teatrisse etendusele „JAIK“. Vt selle
ettevõtmise kohta „Sõnas ja pildis 2019“, lk 90–93.
Ka sel aastal aitas selts korraldada Tartu ülikooli
semiootika osakonna tudengitel XX semiootika sügiskooli „Mundus ludens“ (Mängiv maailm). See toimus
2.–3. novembril ning esinesid mängude loomise ja
uurimisega tegelevad inimesed. Juubeli puhul valmis
sügiskoolide uus koduleht sygiskool.semiootika.ee.
Uue projektina algatasime semiootiliste päevikute
sarja „Märkmik“, kus semiootikud saavad sõnas ja/või
pildis esitada tähelepanekuid ja mõtteid oma tegemiste
ja ümbritseva maailma kohta. Projekti esimeseks kaasautoriks oli Aleksandra Miljakina.
Ilmus ESSi ajakirja Acta Semiotica Estica XVI number,
mis sisaldab kuut teadusartiklit, sealhulgas Mati Hindilt, ja
„Märkamiste“ rubriigis veel paari kirjutist, kahte intervjuud (Linnar Priimäe ja Jaan Unduskiga). Tõlkeartiklina
ilmus Tim Ingoldi „Semiofoobi pihtimused“. Ajakiri on
kättesaadav www.semiootika.ee/acta/.

Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 15.12.2009
Asutatud 1998
Liikmeid: 66
www.semiootika.ee
Esimees: Katre Pärn, tel 5661 9492, katre.parn@ut.ee
Aseesimees: Eva Lepik, tel 737 5413, eva.lepik@ut.ee
Eesti semiootika selts (ESS) jätkas 2019. aastal nii
e rinevate teaduslike ja populaarteaduslike ürituste
korraldamise kui ka seltsielu edendamisega.
Kevadel alustasime semiootika populariseerimisele
suunatud semiosalongi kevadhooajaga, mille teemaks
olid looduse ja inimese suhted. Kahel salongiõhtul astus
üles seitse esinejat viie ettekandega. Neist teine salongiõhtu oli pühendatud Kalevi Kulli raamatu „Teoreetilisest
bioloogiast“ ilmumisele. Semiosalongi sügishooaja teema
oli konfliktisemiootika. Kolmel salongiõhtul oli kaheksa
esinejat kuue ettekandega.
13. juunil toimus ESSi üldkoosolek, kus ametlike ja organisatoorsete teemade kõrval anti välja ka
„Semiootilise jälje“ auhind, mille seekord sai Peet
Lepik aastakümnetepikkuse töö eest semiootilise mõtte
arendamisel ning Andres Luure viljaka panuse eest
Vikipeedias teadmiste populariseerimisel. Ettekande
pidasid Andres Luure, Peet Lepik ja Kalevi Kull.

EESTI INIMESEGENEETIKA
ÜHING
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 5.04.2011
Asutatud 2000. aastal
Liikmeskond: 173 tegevliiget ja 1 juriidiline liige
(Asper Biogene)
Postiaadress: Maarja Kõiv, Eesti inimesegeneetika
ühing, Riia 23b, 51010 Tartu, estshg@ebc.ee
www.estshg.ee
President: Neeme Tõnisson, tel 5668 4694,
neeme.tonisson@ut.ee
Sekretär: Maarja Kõiv, tel 522 9126,
maarjakoiv@gmail.com
Eesti inimesegeneetika ühing (EstSHG) kaasab laiapõhjaliselt inimese geneetika, geneetiliste haiguste ja
genoomi uurimisega seotud spetsialiste, üliõpilasi ning
kraadiõppureid, osaleb genoomika-alases teavitustöös
ning püüab igakülgselt soodustada oma liikmete vahel
interdistsiplinaarset koostööd.
2019. aasta lõpu seisuga on ühingul 173 aktiivset füüsilisest isikust liiget ning üks juriidiline liige
67

(Asper Biogene). 2019 valisime ühingule uue juhatuse
ja presidendi. 2017. aastast inimesegeneetika ühingut
vedanud Tartu ülikooli inimesegeneetika professori
Maris Laane asemel on alates 2019. a novembrist ühingu
president Tartu ülikooli genoomika instituudi vanemteadur, meditsiinigeneetiku ja laboriarsti haridusega
dr Neeme Tõnisson. Juhatusse kuuluvad veel Tõnis Org
(asepresident), Mari Palgi, Lili Milani, Ana Rebane,
Kristi Tael, Andres Männik.
Uuendasime oma kodulehte (www.estshg.ee) ja
korrastasime liikmete nimistu.
Euroopa inimesegeneetika ühing annab igal aastal
noorteadlastele piirkondlikke stipendiume. Euroopa
ühingu 2019. a Eesti piirkondliku stipendiaadina e sitasime
Tartu ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi d oktorandi
Rain Inno. Eesti inimesegeneetika ühingu kaudu oleme
igal aastal korraldanud üleeuroopalise DNA päeva
teavituse. Ühingu juures tegutseb alaliselt geneetika-alane
terminoloogia komisjon, mida juhib Tallinna tehnika
ülikooli vanemspetsialist Mari Palgi.
Meie suurim regulaarne üritus on ühingu aasta
konverents. 2019. aasta ligi 250 osalejaga konverents
toimus 21.–22. novembril Pärnus Estonia Resort Hotel
& SPA hotellis. 2018. aastast on ühing oma tegevusse
senisest aktiivsemalt kaasanud välismaal töötavaid eesti
päritolu tippteadlasi. Ühest küljest jagavad nad seltsi
liikmetele emakeeles kõige uuemaid teadusuudiseid ning
teisalt on Eesti geeniteaduse kõrgelt hinnatud esindajateks ning vahendajateks välisriikides. Kava koostamisel
oleme eeskätt lähtunud teaduslikust tipptasemest, aga ka
uudsusest, laiapõhjalisusest, interdistsiplinaarsusest ning
põhimõttest, et ükski esineja pole EstSHG aastakonverentsil vähemalt kaks aastat üles astunud.
Programmi esimesel päeval olid teemadeks kasvajate
geneetilised uuringud, innovaatilised uurimismeetodid
inimesegeneetikas ja üldisemad tervise ning geenidega
seotud küsimused. Teisel päeval jätkasime populatsioonigeneetika ja geenide ning keskkonna teemadel.
Välismaistest eesti päritolu tippteadlastest olid esinejate
seas prof Jüri Reimand (University of Toronto, Ontario
Institute for Cancer Research, Kanada), dr Kärt Tomberg
(University of Cambridge, Wellcome Sanger Institute,
Suurbritannia), dr Leopold Parts (University of Cambridge,
Wellcome Sanger Institute, Suurbritannia / Tartu ülikooli
(TÜ) arvutiteaduse instituut) ja dr Gaspar Epro (London
South Bank University, Suurbritannia). Teaduste akadeemia lisatoetust kasutati nende nelja teadlase
kutsumiseks.
Teistest teadlastest esinesid aastakonverentsil akad
Toomas Asser (TÜ kliinilise meditsiini instituut / sihtasutuse Tartu ülikooli kliinik (SA TÜK) närvikliinik), prof
Tambet Teesalu (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut),
prof Andres Merits (TÜ tehnoloogiainstituut),
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prof Irja Lutsar (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut),
akad Anne Kahru (keemilise ja bioloogilise füüsika
instituut), prof Külli Kingo (TÜ kliinilise meditsiini
instituut / SA TÜK nahahaiguste kliinik),

dr Neeme Tõnisson (Eesti Geenivaramu / TÜ genoomika
Instituut / SA TÜK kliinilise geneetika keskus),
dr Marko Vendelin ( Tallinna tehnikaülikooli küberneetika
instituut), dr Kessy Abarenkov (TÜ loodusmuuseum),
dr Urmas Saarma (TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut,
riigi teaduspreemia laureaat 2019), dr Lehti Saag
(TÜ genoomika instituut). Konverentsile esitatud teeside
põhjal kutsus programmikomitee esinema noorteadlased
Elo Madissooni (Euroopa molekulaarbioloogia laboratoorium EMBL, Wellcome Sanger Institute) ja
Laura Kasaku (TÜ). Lisaks esines toetajate poolt
dr Michael Hansen (QIAGEN), kes tutvustas uue põlvkonna sekveneerimismetoodikate u udiseid. Konverentsi
kajastasid ajaleht Postimees 26.11.2019 artiklis „Geenide
muutmine võib haigustest päästa“ (https://leht.postimees.
ee/6834857/geenide-muutmine-voib-haigustest-paasta)
ning Pärnu Estonia Resort Hotel & Spa ajakiri.
Eesti inimesegeneetika ühing on aktiivselt tegutsev
interdistsiplinaarne teadus- ja haridussuunitlusega väärika
ajalooga organisatsioon. Vaadates meie liikmeskonda,
oleme tuleviku suhtes igati optimistlikud.

EESTI KEEMIASELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 5.04.2011
Eesti keemia seltsi (asutatud 21.07.1919) õigusjärglane
Liikmeskond: 72 tegevliiget
Aadress: Akadeemia tee 15, 12618 Tallinn,
info@keemiaselts.ee
www.keemiaselts.ee
President: Margus Lopp, tel 620 2808,
margus.lopp@taltech.ee
2019. aasta oli Eesti keemiaseltsi sajas tegevusaasta. Seltsi
eesmärk on keemikute koondamine ühiseks kutsealaseks
tööks Eesti majanduse arendamiseks keemiateaduse, tööstuskeemia, keemiahariduse, teadus-tehnilise
informatsiooni ja keskkonnakeemia alal. Edukaks
kommunikatsiooniks uuendati ja rakendati keemiaseltsi
kodulehekülg www.keemiaselts.ee.
18. aprillil toimus Tallinnas traditsiooniline Eesti
keemiaseltsi üritus – XXXIV Eesti keemiapäevade
konverents. Konverents oli pühendatud seltsi 100. aastapäevale. 115 keemikut kuulasid Tallinna tehnikaülikooli
aulas 15 ettekannet uutest teadustulemustest. Lisaks
arutasid teadlased, doktorandid ja magistrandid viimaseid

saavutusi stendiettekannete sessioonil (kokku 34 ettekannet; https://www.keemiaselts.ee/sites/default/files/
inline-files/konverentsi_teesid.pdf).
26. aprillil osales Eesti keemiaseltsi juhatus (aka
deemikud Margus Lopp ja Jaak Järv) Soome keemia
seltsi (Suomalaisten Kemistien Seura) 100. aastapäevale
pühendatud üritustel Helsingis.
11. septembril toimus Eesti teaduste akadeemias
seminar „Keemia peegeldused elus ja elu peegeldused
keemias“, kus kõnelesid akadeemik Margus Lopi õpilased professorid Allan Niidu, Riina Aav ja Tõnis Kanger.
Akadeemik Tarmo Soomere rääkis teaduse kohast ühiskonnas ja akadeemik Jaak Aaviksoo hindas Margus Lopi
panust Tallinna tehnikaülikooli arengusse. Üritusel osales
üle 80 inimese. Esitleti Margus Lopi raamatut „Peegeldus“.
7. oktoobril külastasid 27 Soome keemiaseltsi liiget
Eestit eesmärgiga tutvuda keemia- ja materjaliteaduse alase
uurimistööga Tartu ülikoolis. Kohtumisel pidas e ttekande
Tartu ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan,
keemilise füüsika professor, Eesti keemiaseltsi volikogu liige Peeter Burk. Loengule järgnes elav arutelu,
kus v õrreldi keemia õpetamist Eestis ja Soomes, samuti
noorte huvi nende erialade vastu ja õppetöö arengusuundi.
Tutvuti keemia instituudi ja füüsika instituudi õppetoolide
ja laboritega.
15. novembril toimus rahvusvaheline teadusseminar
„Frontiers in Organic Synthesis“, kus osales üle 50 teadlase. Ettekannetega esinesid tuntud teadlased Rootsist,
Kanadast, Ühendkuningriigist ja doktorandid Tartu
ülikoolist ning Tallinna tehnikaülikoolist. Seminar oli
pühendatud akadeemik Margus Lopi 70. sünnipäevale
(https://www.keemiaselts.ee/sites/default/files/inline-files/
Booklet.pdf).

EESTI AKADEEMILINE
USUNDILOO SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 16.06.2011
Asutatud 2006
Liikmeskond: 66 tegevliiget, 1 auliige,
1 kirjavahetajaliige
www.eaus.ee
Aadress: Ülikooli 16, 50090 Tartu
President: Madis Arukask, tel 737 5227,
madis.arukask@ut.ee
Teadussekretär: Piret Koosa, tel 735 0414,
piret.koosa@erm.ee
Eri teadusaladel akadeemiliste religiooniuuringutega tegelejaid ühendav Eesti akadeemiline usundiloo selts (EAUS)

on eriala juhtivate katusorganisatsioonide – International
Association for the History of Religions (IAHR) ja
Euroopa religiooniuuringute assotsiatsiooni (European
Association for the Study of Religions, EASR) – liige.
EAUSi põhiline töövorm on ettekandekoosolekute ja konverentside läbiviimine. Seltsi tegevus toimub p eamiselt
Tartu ülikooli juures.
2019. aastal keskendus selts EASRi 17. aasta
konverentsi „Religion – Continuations and Disruptions“
(„Religioon – järjepidevused ja katkestused“, https://
easr2019.org/) korraldamisele koostöös Tartu ülikooliga.
Tartus 25.–29. juunil toimunud konverentsil oli enam kui
600 osalejat 49st riigist. Plenaarettekanded pidasid
David Thurfjell, Lotte Tarkka, Michael Stausberg,
Sonja Luehrmann, Timothy Insoll ja Zvi Bekerman.
Tagasiside selle suurürituse korraldamisele on olnud väga
positiivne. Eesti ja Tartu kirjutasid end selle konverentsiga
väga hästi maailma usundiuurijate teadvusse.
Atko Remmel pidas 6. juunil ettekande mittereli
gioossusest Eesti religioossel maastikul. Ettekandele
järgnes seltsi aastakoosolek, kus juhatus andis aru viimase
tegevusaasta jooksul toimunust ning kinnitati eelneva
aasta finantsaruanne.
6. detsembril toimus konverents „Uurija ja andmed“,
mis valgustas erinevaid uurimismeetodeid usundiuurimise
põllul. Ettekannetega esinesid Helen Haas („Uurimisandmed kui uurija ja uuritava koostöö tulemus“), Ain Riistan
(„Uurimisandmete metamorfoosid Uue Testamendi
tekstikriitikas“), Merili Metsvahi („Abielu 18. sajandi
Eestis. Kuidas põimida erinevat päritolu andmeid?“),
Tõnno Jonuks („Arheoloogia ja religioon – kas ainult
anekdoot?“), Vladimir Sazonov („Kiilkiri ja uurija: andmete analüüs ühe Kesk-Assüüria dokumendi näitel“),
Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov („Lapsepõlve hirmud
ja lastehirmutised. Muutused perioodil 1920–2018“).
Samal päeval toimunud EAUSi üldkoosolekul andis
juhatus ülevaate seltsi tegevusest 2019. aastal, keskendudes juunis toimunud EASRi aastakonverentsi
korraldamisele ja saadud tagasisidele.
Ühiskondlikus plaanis osales EAUS kaaskorraldajana
kontserdisarja HELIjaKEEL usunditele ja maailma
vaadetele pühendatud avalikel kontsertsalvestustel Eesti
Raadio 1. stuudios / Klassikaraadios, http://kammermuusikud.ee/helijakeel-2019-2020/. Kontsertidega liitunud
vestlusringe juhtis EAUSi president Madis Arukask.
Toimus kolm kontsert-vestlust: 9. märtsil „Igatsus kui tuli
tungija. Teosoofia ning Ernst Enno luulele kirjutatud
teosed“, 21. oktoobril „Taevapõdra rahvaste lood.
Uku Masing ja elektrooniline nüüdismuusika. Keel kui
maailmavaade“ ning 4. detsembril „Põhjatuul, lõunatuul.
Mõtisklusi sufismist“.
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EESTI MAJANDUSTEADUSE
SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 16.06.2011
Asutatud 1930
Taasasutatud 2002
Liikmeskond: 121 eraisikut ja 4 juriidilist isikut;
auliige: professor Jüri Sepp, Tartu ülikool
Aadress: Tallinna tehnikaülikool, Akadeemia tee 3,
12618 Tallinn
www.emselts.ee
https://www.facebook.com/EMS-219560925131732/
President: Erkki Karo, tel 620 2661,
erkki.karo@taltech.ee
2002. aastal taasasutatud Eesti majandusteaduse selts
(EMS) on Eesti majandusteadlasi ühendav mittetulunduslik teadusselts, mille eesmärk on edendada kaasaegse
majandusteaduse levikut ja diskussiooni aktuaalsete
majandusteemade üle. Selts aitab kaasa majandus
hariduse taseme tõstmisele ning toetab majandusuuringute
ja -õppega seotud institutsioonide koostööd. EMS
toetab d
 oktoritööde ja juhendamise kvaliteedi tõusu
ning p
 anustab majanduse ja innovatsiooni doktorikooli
(MIKDOK) seminaridesse.
2019. aastal jätkas EMS aastakonverentside korraldamise traditsiooni. Eesti majandusteaduse seltsi
14. aastakonverents toimus Pühajärvel 31. jaanuarist
1. veebruarini 2019. Konverentsi esimese päeva peaettekande Eesti majanduse olukorrast tegi Eesti Panga
asepresident ja Eesti majandusteaduse seltsi endine
president Ülo Kaasik.
Järgnes paneelarutelu pensionisüsteemi reformi üle,
mida juhtis Tallinna tehnikaülikooli doktorant ja
arenguseire keskuse ekspert Johanna Vallistu. Paneelis
tegid ettekande endine Soome riikliku pensionifondi nõukogu aseesimees ja EBSi (Estonian Business School)
õppejõud Hannu Kahra, Tartu ülikooli doktorant ja
mõttekoja Praxis analüütik Magnus Piirits ning Tartu
ülikooli doktorant ja Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.
Pensionireformi arutelul tõdeti, et fondihaldurite
kehtestatud kõrgete tasumäärade tõttu ei ole pensioni
süsteem täitnud paljude inimeste jaoks seatud ootusi.
Samas ei saa lahenduseks olla lihtsalt teise samba vabatahtlikuks tegemine, kuna see vähendab veelgi
motivatsiooni säästmiseks.
Aastakonverentsi esimesel päeval toimus ka seltsi
üldkoosolek. Kinnitati 2018. aasta aruanne. Regulaarse
rotatsiooni korras läks seltsi juhtimine üle EBSilt (kes
on juhtinud seltsi ettenähtud kolm aastat) Tallinna

70

t ehnikaülikoolile. Valiti uus juhatus kooseisus Erkki Karo,
Enn Listra ja Karin Jõeveer.
Teisel päeval tegi peaettekande Pariisi majanduskooli
ja New Yorgi ülikooli professor Gilles Saint-Paul, kes
käsitles majandusteoreetilisest perspektiivist seoseid
majandusekspertide, neutraalsuse ja sotsiaalse heaolu
vahel. Saint-Paul leidis, et eeldus, kus valitsus maksimeerib sotsiaalset heaolu, kasutades oskuslikult ekspertide
nõu, on naiivne. Eksperdid ei paku neutraalset nõu ja seega
ei pruugi panustada ka sotsiaalse heaolu suurendamisse.
Saint-Pauli sõnul on ekspertiis sisendiks poliitilisse
protsessi. Selle kasutamine sõltub erinevatest osapooltest.
Kui ekspert mõistab poliitilist protsessi hästi, siis võib
ta seda ära kasutada enda eesmärkide saavutamiseks. Ta
tõi näite Prantsuse tööhõive süsteemi reformidest, mis
võtsid eeskujuks Skandinaavia „flexisecurity“. See ei
viinud soovitud tulemusteni, kuna süsteemi monitooring
jäeti sotsiaaltöötajate kätte, kes arvestasid pigem töötute
kui teiste osapoolte huve.
2019. aastal jätkati professor Vello Venseli nimelise
Eesti majandusteaduse seltsi teaduspreemia väljaandmise
traditsiooni. Preemia on mõeldud doktoriõppes õppivale
üliõpilasele, kes teeb oma uurimistöö põhjal ettekande
majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli raames
korraldatavas rahvusvahelises suvekoolis ja tema
uurimistöö tunnistatakse preemiakomisjoni poolt p reemia
vääriliseks. Kõnesolev preemia anti välja seitsmendat
korda. Tartu ülikooli, Tallinna tehnikaülikooli, Eesti Panga
ja EBSi esindajatest koosnev komisjon valis preemia
laureaadiks Laura Helena Kivi.
Pandi alus seltsi uuele kodulehele, millel esialgu sisuks
konverentsi temaatika.
Olulise osa 2019. aasta tegevustest hõlmas ettevalmistus seltsi 15. aastakonverentsiks, mis toimub Laulasmaal
23.–24. jaanuaril 2020 ning mille peamiseks teemaks on
„Jätkusuutlik/Kestlik Eesti“. Konverentsi peaettekande
teeb Aalto ülikooli professor Matti Liski, kes käsitleb
Soome kogemusi kestliku arengumudeli väljatöötamisel.

EESTI TOKSIKOLOOG IA SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 31.05.2017
Asutatud 17.10.1997
Liikmeskond: 66 tegevliiget
Aadress: Akadeemia 23, 12618 Tallinn, ets@kbfi.ee
www.kbfi.ee/ets
Esimees: Villem Aruoja, tel 639 8382,
villem.aruoja@kbfi.ee
Sekretär: Angela Ivask, tel 5398 2998,
angela.ivask@kbfi.ee

Eesti toksikoloogia seltsi (ETS) juhatusse kuuluvad
Villem Aruoja (esimees), Angela Ivask, Reet Pruul,
Arvo Tuvikene, Anne Kahru, Mailis Laht. Seltsi
liikmeskond moodustub teadlastest ja üliõpilastest
kas Tartu ülikoolist (TÜ), Tallinna tehnikaülikoolist
(Taltech), Eesti maaülikoolist (EMÜ) või keemilise ja
bioloogilise füüsika instituudist (KBFI), töötervishoiuga
seotud arstidest, ministeeriumide ja nende allasutuste või
keskkonnaseirega tegelevate asutuste töötajatest.
ETSi eesmärgid on arendada ja populariseerida
toksikoloogia suunitlusega uurimistööd, täiendkoolitust
ja rahvaharidust. Selleks tehakse koostööd teiste riikide
toksikoloogia seltsidega, vahendatakse teavet liikmete
vahel, korraldatakse teaduskonverentse, kursusi ja
koolitusi. Selts loeb oma kohuseks ka Eesti loodusvarade
säästlikule kasutamisele ja keskkonnakaitse probleemide
lahendamisele kaasa aitamist.
ETS kuulub 1998. aastast Euroopa toksikoloogide
ühendusse EUROTOX ning 2004. aastast rahvusvahelisse toksikoloogia ühendusse IUTOX.
Seltsi korraldusel toimus 2019. aastal konverents
„Kemikaalid keskkonnas ja inimese biomonitooring“
7.–8. juunil Nelijärvel koos seltsi üldkoosolekuga.
Sellest võtsid lisaks seltsi liikmetele osa mitmed sotsiaal
ministeeriumi, tööinspektsiooni, Tartu ülikooli ja
terviseameti töötajad ning mõned doktorandid v äljastpoolt
seltsi. Esinejate hulgas oli nii seltsi liikmeid kui ka
külalislektoreid.
Marike Kolossa-Gehring (Saksa keskkonnaagentuur)
andis (videoülekande vahendusel) ülevaate võrgustikust HBM4EU, mis on peamiselt Euroopa Liidu riike
ühendav partnerlus ja mille eesmärgiks on luua ühtne
süsteem inimese biomonitooringu läbiviimiseks, sh
proovide kogumise süsteem, proovianalüüsi metoodika,
samuti andmeplatvorm ning andmevahetuse mehhanism.
Tänaseks on projekti raames kogutud enamasti võrgustiku liikmesriikides juba käimasolevate või lõppenud
projektide tulemusi ning paika on pandud ka proovide
kogumise ja analüüsimise plaan tulevikuks.
Toomas Veidebaum (tervise arengu instituut) andis
ülevaate biomonitooringu põhimõtetest, olulistest
aspektidest, mida biomonitooringu läbiviimise puhul
jälgida ning millele eelnevat mõelda, sh andmete
tõlgendamise küsimustest.
Kai Klein (Balti keskkonnafoorum) tutvustas
2015. aastal valminud uuringut võimalike saasteainete
(ftalaadid, polübroomitud difenüüleetrid, perfluoro
ühendid) sisaldusest veres, õhus, kodutolmus ja toodetes.
Näiteks leiti selge seos ftalaatide kehavedelikes esineva kontsentratsiooni ning plasttoodete kasutamise
vahel. Vaadeldi ka formaldehüüdi sisaldust toodetes.
Mitmest lastele mõeldud tootest leiti lubatust rohkem

formaldehüüdi. Tegemist oli pilootuuringuga, mis vaatles
nn tavakeskkonnas olevate saasteainete kontsentratsioone
lisaks keskkonnale endale ka inimese organismis.
Hans Orru (TÜ) andis ülevaate uuringust, mille
eesmärgiks on selgitada välja metoodika biomonitooringu
läbiviimiseks põlevkivisektoriga kokku puutuvate
inimeste seas. Hetkel tegeletakse sobivate biomarkerite tuvastamisega. Projekti lõpuks peaksid v almima
soovitused biomarkerite valikuks ja kasutamiseks
rahvastikupõhises biomonitooringus.
Mailis Laht (keskkonnauuringute keskus) andis
ülevaate Euroopa merendus- ja kalandusfondi rakenduskava raames kalades uuritavatest saasteainetest
(raskmetallid, dioksiinid, PCB-d). Vaadeldi seitset kalaliiki,
mis enamasti püütud Soome lahest, ent ka j õesuudmetest
(jõesilm) ja Liivi lahest. Senised analüüsid näitavad, et
plii, dioksiinide ja elavhõbeda kontsentratsioonid kalades
ei ületa piirnorme, samas oli Läänemere seisund elav
hõbeda sisalduse mõttes üldiselt halb. Sama võib öelda ka
uuritud Purtse ja Rannapungerja jõgede kohta. Viimases
oli ka kaadmiumi kontsentratsioon oluliselt üle piirnormi.
Mare Oder (terviseamet) tõi praktilisi näiteid tava
kasutuses olevatest ohtlikumatest kemikaalidest. Suurem
osa mürgistusjuhte on seotud tavakasutuses olevate
kemikaalidega, mille ohtlikkust inimesed ei taju, või siis
tulenevad need lihtsalt toodete segiajamisest.
Maarika Haidak (sotsiaalministeerium) rääkis
kemikaalidest töökeskkonna-alases õiguses.
Viive Pille (Põhja-Eesti regionaalhaigla) tõi elulise
näite pestitsiididega seotud töötervishoiu juhtumist,
millest selgus, et sageli ei oma tööandjad ülevaadet
oma valdk onnas kasutatavatest kemikaalidest ning
nende ohtlikkusest. Enamasti on ka töötajad selles osas
juhendamata.
Galina Zemtsovskaja (Põhja-Eesti regionaalhaigla)
rääkis plii biomonitooringust töötervishoius ning
vastavatest juhendmaterjalidest.
Taltechi vanemteaduri Anna Goi ettekanne puudutas
kvaliteedinäitajate poolest ebasobiva joogivee puhas
tamise võimalusi.
Ettekannetele järgnes arutelu „Lähituleviku plaanid ja
võimalused Eestis seoses biomonitooringuga“. Arutleti,
milline on biomonitooringu võimekus Eestis, missuguseid
võimalusi pakub see eri osapooltele (avalikkus, teadlased,
poliitikakujundajad jne) ning milline potentsiaal on biomonitooringul tulevikus Eesti, Euroopa ning g lobaalsel
tasemel. Jõuti järeldusele, et Eestil oleks kindlasti kasulik
osa võtta Euroopa biomonitooringu-alastest tegevustest, ent tuleks tegutseda läbimõeldult. Soovitati ellu
kutsuda biomonitooringu programm, mille raames toimuks koordineeritult proovide kogumine. Ühe mõttena
pakuti biomonitooringuks kasutada juba olemasolevaid
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biopankade proove. Selle idee puudusena toodi välja, et
iga proovi jaoks oleks tarvis spetsiifilist kogumismetoodikat. Diskuteeriti ka biomonitooringu termini üle ning
soovitati võimalusel kasutada „bioloogilist seiret“.
Jooksvalt on ETS vahendanud teateid nii EUROTOXilt, IUTOXilt kui ka mujalt, et informeerida oma
liikmeid erialase täiendamise võimalustest ja üliõpilastele
suunatud üritustest.
Doktorikraadi kaitsesid ETSi liikmed Marge Muna,
Anna-Liisa Kubo ja Meeri Visnapuu. Nende doktoritööd
olid seotud nanoosakeste temaatikaga. Marge Muna käsitles
metalliliste nanoosakeste ja lantaniidide mõju magevee
pisivähkidele, Anna-Liisa Kubo ja Meeri Visnapuu uurisid
nanoosakeste antimikroobseid omadusi.

AKADEEMILINE
PÕLLUMAJANDUSE SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 6.03.2018
Asutatud 1920
Liikmeskond: 216 tegevliiget, 31 auliiget
(sh 3 aupresidenti)
Aadress: Fr. R. Kreutzwaldi 1, 50114 Tartu
www.aps.emu.ee
President: Marko Kass, tel 731 3412,
marko.kass@emu.ee
Sekretär: Heli Kiiman, tel 731 3454,
heli.kiiman@emu.ee
Akadeemilise põllumajanduse seltsi (APS) liikmeteks
on põhiliselt teaduskraadiga põllumajandusteadlased.
Seltsi tegevuse põhieesmärk on oma ettevõtmistega kaasa
aidata Eesti maaelu, põllumajanduse ja eriti põllumajandusteaduste arengule. Selts korraldab teaduskonverentse,
ettekandekoosolekuid, õppereise ja arendab rahvusvahelisi
teadussidemeid. Jõudumööda osaletakse rahvusvahelistes
projektides, antakse välja teadusajakirja ja kirjastatakse
muid trükiseid. Seltsi kui MTÜ tegevust korraldab
kolmeteistliikmeline eestseisus (juhatus).
2019. aastal toimus neli ettekandekoosolekut (kaheksa
ettekannet). Neli taimekasvatuse teemat k äsitlesid sordi
aretust kaunviljanduses (mag Lea Narits) ja
teraviljakasvatuses (PhD Ülle Tamm) ning efektiivsete
mikroorganismide (DSc Margit Olle) ja vahekultuuride
(doktorant Merili Toom) osa taimekasvatuses. Kolmes
loomakasvatuse (ja vesiviljeluse) ettekandes selgitati
kaera lisasöötmise mõju väikemäletsejaliste jõudlus
näitajatele (põllumajandusteaduste kandidaat
Peep Piirsalu), m erereostuse mõju kaladele (PhD
Randel Kreitsberg) ja searümpade hindamise põhimõtteid
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(põllumajandusdoktor Alo Tänavots). Põllumajandusajaloo teema käsitles Constance Kalmu rolli Sangaste rukki
hoidjana (Ellen Pärn).
Toimusid mitmed traditsioonilised üritused. 9. jaanuaril võeti seltsi aasta kokku väljasõiduga Räpina
aianduskooli tutvumaks õppeasutuse tegevusega. Samas
toimunud pidulikul õhtusöögil anti põllumajandusdoktor
Ants Benderile üle Aasta Tegija 2018 tiitel koos seltsi
presidendi rändkarikaga. 20. veebruaril toimus K. E. von
Baeri majas Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud
aktus.
6. mail peeti Tartus APSi aastakonverents „Riik
ja teadus. Inimene ja teadus“, millele järgnes seltsi
üldkoosolek, kus tehti kokkuvõtteid eelnenud tegevus
aastast. Üldkogu otsusega valiti seltsi aupresidendiks
tehnikateaduste doktor Arvo Leola.
17.–18. mail toimus väljasõit Läti Vabariiki. Selle
raames külastati sealset taimekasvatuse uuringute keskust
Priekulis, Läti agronoomide seltsi liikmeid Riias ning
P. Upītise muuseumi koos sealse sireliaiaga Dobeles.
Lisaks tehti lühemaid ja pikemaid peatusi teistes põnevates kohtades.
Seltsi suvine väljasõit toimus 28. augustil, mil külastati Jõgevamaad. Käidi Luua metsanduskoolis, Palamuse
O. Lutsu kihelkonnamuuseumis, tehti peatus J. Poska
sünnikohas Mõisakülas, C. R. Jakobsoni tubamuuseumis
Tormas ja Kalevipoja muuseumis Kääpal.
18. septembril väisas seltsi eestseisuse delegatsioon Eesti taimekasvatuse instituuti Jõgeval, kus avati
aretuskeskuse uus hoone ning kingiti instituudile harilik
pihlakas „Sunshine“.
Seltsi teadusajakirja Agraarteadus (Journal of
Agricultural Sciences, kajastatud andmebaasis SCOPUS®) kahele erinumbrile ilmus 2019. aastal lisaks ka kaks
põhinumbrit, vastavalt juunis ja detsembris. 18. oktoobril toimus Eesti rahva muuseumis emakeelse ülikooli
juubelile pühendatud visioonikonverents „100 aastat
emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust“. Lisaks
esitleti tähtpäevale pühendatud Agraarteaduse erinumbrit.
Juba 29. novembril ilmus Agraarteaduse teine erinumber,
mis oli pühendatud põllundustehnika õpetamise 100ndale
aastapäevale Eestis.
Aasta jooksul toimus kuus eestseisuse koosolekut.
Kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks kasutatakse
e-koosolekute formaati. APSi eestseisus tegeleb jooksvate küsimuste kõrval ka seltsi 100. juubeli tähistamisega
seonduvaga, milleks loodi kaks töörühma. Selts kasutab
uudiste ja asjakohase info edastamiseks meililisti ning
sotsiaalmeediavõrgustikku.

EESTI AKADEEMILINE
ORIENTAALSELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 12.06.2018
Asutatud 1935; taasasutatud 1988
Tegevliikmeid 69, auliikmeid 6, kirjavahetajaliikmeid 29
Aadress: Ülikooli 18–226, 50090 Tartu
www.eao.ee
President: Märt Läänemets, tel 551 8847,
mart_laanemets@yahoo.com
Teadussekretär: Mart Tšernjuk, tel 513 2660,
mtsernjuk@gmail.com
Aupresident: Tarmo Kulmar, tel 552 0301,
tarmo.kulmar@ut.ee
Eesti akadeemiline orientaalselts (EAO) on akadeemiline
selts, mis ühendab Eesti orientalistikateadlasi ning teiste
alade inimesi, kes ühel või teisel viisil on mõne Aasiaga
seotud valdkonna asjatundjad, nt tõlkijaid, k unstnikke,
muusikuid ja heliloojaid, ajakirjanikke, poliitika ja
sõjanduse asjatundjaid. EAO korraldab r egulaarselt
k onverentse, seminare, avalikke loenguid ja muid
üritusi, et jagada asjatundlikku teavet Aasia kultuuride
ja ühiskondade kohta ning populariseerida orientaal
teadusi ja Ida keelte õppimist. Alates 2006. aastast annab
selts välja aastaraamatut, mis alates 2011. aastast kannab
pealkirja Idakiri. Paljud EAO liikmed on aasta jooksul
laialdaselt publitseerinud Eesti ja välismaa erialastes
teadusväljaannetes.
23.–24. märtsil toimusid Tartus XXXI orientalistika
päevad (www.eao.ee/xxxi-orientalistikapaevad).
Kahepäevasel konverentsil peeti kokku 11 ettekannet
teemadel, mis varieerusid ajaloost ja kirjandusteadusest
Aasia maade poliitika ja majanduseni. Esinejad olid
EAO liikmed arabist Kadri Jõgi, sinoloogid Frank Jüris,
Märt L äänemets ja Mart Tšernjuk, usundiuurijad
Tarmo Kulmar ja Jaan Lahe, sotsioloog ja ajaloolane
Henn Käärik, iranist Lidia Leontjeva, religioonisotsioloog Heidi Maiberg, assürioloog ja julgeolekuekspert
Vladimir Sazonov ning indoloog Teet Toome. Esitleti
kaht Idamaade-teemalist raamatut:
• Linnart Mäll. Tõe tee: mõtteid ja mälestusi ( koostaja
Ivar Tröner, toimetaja-konsultandid Märt Läänemets ja Teet Toome). SE & EJ kirjastus, 2018;
• Chögyam Trungpa. Naerata hirmule vastu: tõeliselt vapra südame ärataja (tõlkija Kerti Tergem,
toimetaja Märt Läänemets). Sabatäht, 2019.
Juuni algul ilmus trükist EAO aastaraamat Idakiri 2018, mis
sisaldab 11 akadeemilist artiklit ja kommenteeritud tõlget
eesti autoritelt ning tavakohaselt viimase aasta jooksul eesti

keeles ilmunud Idamaade-teemalise kirjanduse ülevaate,
samuti kõikide varasemate aastaraamatute koondsisu:
www.eao.ee/ilmunud-on-idakiri-2018. Aastaraamatut
esitleti 20. juunil Tartu ülikooli orientalistikakeskuses.
Sügissemestril alustati koostöös Tartu ülikooli
orientalistikakeskusega uue avaliku loengusarjaga
„Orientalistikaring“. Sarja nimetus meenutab 1 970ndatel
ja 1980ndatel Tartu riiklikus ülikoolis tegutsenud üliõpilaste teadusliku ühingu orientalistikaringi, mis tol
ajal sai oma haridusliku ja valgustusliku tegevusega
populaarseks nii üliõpilaste kui ka kogu Eesti haritlaste seas. Orientalistikaringis peeti kokku 8 loengut;
kuulajaid oli kokku ligi 200 (www.facebook.com/
Orientalistikaring-107677207277581).
EAO liige Andreas Johandi kaitses 28. oktoobril Tartu
ülikooli usuteaduskonnas doktorikraadi väitekirjaga
„Jumal Asar/Asalluhi varases Mesopotaamia panteonis“.

EESTI MATEMAATIKA SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 26.02.2019
Asutatud 23. veebruaril 1926 Akadeemilise mate
maatika seltsina.
Taasasutatud 17. septembril 1987 kui Eesti mate
maatika selts
Liikmeskond: 333 tegevliiget
Aadress: Narva mnt 18, 51009 Tartu
https://matemaatika.eu/
President: Rainis Haller, tel 512 2386,
rainis.haller@ut.ee
Eesti matemaatika selts (EMS) on vabatahtlik ühendus,
Euroopa matemaatika seltsi liige, mis aitab igakülgselt
kaasa matemaatiliste teaduste ja matemaatilise hariduse
arengule Eesti Vabariigis, samuti matemaatika saavutuste
ja matemaatiliste meetodite rakendamisele erinevates
valdkondades. Seltsi juhatus tegutses 2019. aastal j ärgmises
koosseisus: president Rainis Haller, asepresidendid
Hele Kiisel ja Valdis Laan, liikmed Anne Aasamets,
Hannes Jukk, Kalle Kaarli, Helen Kaasik, Raul Kangro,
Anna Šeletski, Indrek Zolk, Gert Tamberg, Tõnu Tõnso,
Raili Vilt.
Traditsioonilised matemaatikaõpetajate infopäevad
toimusid 4. jaanuaril Tallinnas ja 12. jaanuaril Tartus.
Koolituse ettekanded olid järgmised: Jüri Kurvits „3. kooliastme digimaterjalidest“, Piret Simmo „Põhikooli
eksamist ja 6. klassi tasemetööst“, Deivi Taal „Matemaatika riigieksami hindamisest (2018. a eksamitöö
näitel)“, Sirje Sild „E-koolikott, digimaterjalide kasu
tamisest, EISi muudatused“, Hannes Jukk „Hindamisest
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PISA ja TIMMSi näitel“, Kerli Orav-Puurand „Mõtisklusi
matemaatikast ja matemaatika õpetamisest“, Hele Kiisel
„Mida eeldab gümnaasiumi õpetaja põhikooli lõpetajalt?“,
Anastassia Šipova „EISi arendustest ja uutest ülesannete
kogudest“ ning Birgit Hansson „Õpilaste Euroopa statistikavõistlus: Eesti noorte võimalus Euroopa eakaaslastega
mõõtu võtta“.
Nuputa võistluse piirkondlikud eelvoorud ühiste
ülesannetega toimusid 31. jaanuaril ja 1. veebruaril. Nuputa
on võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistlus, mis toimub kahes vanuserühmas. Matemaatikaalaseid
teadmisi panevad proovile 5.–6. klasside neljaliikmelised
võistkonnad ja 7. klasside kolmeliikmelised võistkonnad.
Võistlust korraldab EMS koostöös Tartu ülikooli teaduskooliga. Ülesanded ja lahendused saab kätte seltsi
kodulehelt. Nuputa v
 õistluse lõppvoor toimus 4. mail
Jõgevamaal Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis.
Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor 7.–12. klassile toimus 6. veebruaril ning 4.–6. klassidele 8. märtsil.
Olümpiaadi lõppvoor toimus 13.–14. aprillil Tartus.
EMS aitab läbi viia maailma populaarseimat mate
maatikavõistlust Känguru, mille eesmärgiks on mänguliste
ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel
osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.–12. klassini,
kui kool on avaldanud eelnevalt soovi oma õpilastega
võistlusest osa võtta. Ülesannete lahendamiseks on aega
1 tund ja 15 min. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste
kohta individuaalselt. Võistlus toimus 8. märtsil.
Seltsi üldkoosolek toimus 6. aprillil Tartus
J. Liivi 2. Seltsi president esitas tegevus- ja finantsaruande.
K uulati ära revisjonikomisjoni aruanne ning kooli
matemaatika ühenduse esimehe aruanne. Peeti järgmised
ettekanded: Hele Kiisel „Matemaatikaõpetajate
tegemistest“, Anu Palu ja Inge Vestrik „Ainekava
muudatusettepanekute arutamine“, Kristel Mikkor „Tartu
ülikooli matemaatika didaktikakeskusest“, Krista Fischer
„Matemaatika ja geeniteadus“ ning Peeter Oja
„Matemaatikast, mis võlus keskkoolis“. Anti üle seltsi
olulised preemiad. Iga võidutöö sisu tutvustati ette
kandega. A. Humala preemia sai Ülo Reimaa doktoritöö
„Non-unital Morita equivalence in a bicategorical setting“
(Tartu ülikool, juhendaja Valdis Laan). Üliõpilaspreemia
sai Kadri Sügise bakalaureusetöö „Algarvuvalemitest“
(Tartu ülikoolis 2018, juhendaja Lauri Tart). Publikat
siooniauhinna sai Tartu ülikooli doktorant Mikk Vikerpuur
artikli „Two Collocation Type Methods for Fractional
Differential Equations with Non-Local Boundary
Conditions“ eest. Laureaadi juhendaja on Arvet Pedas.
G. Kangro nimelise eestikeelse kõrgkooliõpiku auhinna
pälvisid Alar Leibak õpikuga „Kompleksmuutuja funktsioonid“ ja Kalev Pärna õpikuga „Tõenäosusteooria
algkursus“.
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Matemaatikaõpetajate täiendkoolitusreis Minskisse
toimus 24.–27. aprillil. Saadi ülevaade Valgevene
haridussüsteemist ning õpetajate elust, nt on seal õpetajatel 2–5-aastane suunamine, kusjuures õpetajate palk
on u 390 eurot.
28. juunil toimus Tartus konverents seltsi taas
asutaja ja pikaajalise presidendi akadeemik Ülo Lumiste
(30.06.1929–20.11.2017) mälestuseks. Ettekanded olid
järgmised: Kaarin Riives-Kaagjärv „Geomeetriaalasest
teadustööst Tartu ülikoolis läbi aegade“, Rein Kolde
„Geomeetria õpetamisest Eesti koolides ja ülikoolides“,
Viktor Abramov „Ülo Lumiste kui õppejõud ja j uhendaja“
ning Mati Abel „Ülo Lumiste – EMSi taasasutaja ja
esimene president“.
EMSi koolimatemaatika ühenduse suvised täiend
koolituspäevad toimusid Pedase puhkekeskuses Harjumaal
14.–16. augustil. Pikemate ettekannetega e sinesid
ajuteadlane Jaan Aru, Eesti geenivaramu keskuse asedirektor Tõnu Esko („Geenid, matemaatika ja
personaalmeditsiin“), Kaspar ja Kristjan Korjus (e-residentsus, „Õhtuõpik“ jne), Sije Sild („E-koolikoti ja
digimaterjalide uudised“), Igor Kaasik („Kuidas läheb
emakeele õpetajal matemaatika õpetamisega?“) ja
Maie Itse („Matemaatikaõpetaja Albert Julius Borkvell“).
Ainekava arendusest andsid ülevaate vastava töörühma
liikmed. Mälestati professor Olaf Prinitsat (3.09.1924–
14.04.2006). Toimus koolimatemaatika ühenduse aktiivi
liikmete koosolek ja kinnitati aktiivi uue õppeaasta
töökava.
20.–22. septembril toimus Tartus X Põhja- ja
Baltimaade GeoGebra konverents. Konverentsi eesmärk
oli tuua kokku Põhjamaade ja Balti riikide õpetajad ja
teadlased, kes on huvitatud GeoGebra kasutamisest
matemaatikaõppes.
Matemaatika lahtised võistlused toimusid 28. septembril ja 14. detsembril. Võistlusel lahendatakse
matemaatikaülesandeid kahes vanuserühmas ning sellest
on võimalik osa võtta kaheksas paigas üle Eesti. Viie tunni
jooksul lahendatakse kuus arutlusoskust ja koolis õpitu
loomingulist rakendamist nõudvat ülesannet. Võistlus
toimub kaks korda aastas üle Eesti. Osalema oodatakse
kõiki matemaatikahuvilisi noori, kes ei ole veel sisse
astunud kõrgkooli.
10. oktoobril toimus Tartus akadeemik Eve Oja
(10.10.1948–27.01.2019) mälestuskonverents.
8.–9. novembril toimusid XLVI vabariiklikud
matemaatikaõpetajate päevad Kuressaares. Ettekanded
olid järgmised: Jüri Kurvits „Instrumentaalne vs
mõtestatud matemaatikaõpe“, Anne Tõru „Olaf Prinits
95“, Karin Täht „Tartu ülikooli matemaatikahariduse
keskusest“, Helika Toikka, Kerli Orav-Puurand „Esimest
korda statistikavõistlusel“, Anu Ots „Euroopa statistikavõistlus 2020“, Kristel Mikkor „I–II kooliastme e-testide

arendamisest“, Kristel Tamm „Põhikooli lõpueksamist“,
Andi Kivinukk „Kuidas matemaatikud ennustavad“,
Tõnu Tõnso „Kuidas Lewis Carroll determinante arvutas?“, Dmitri Rozgonjuk ja Karin Täht „Õppimisest ja
õpilaste heaolust tehnoloogiarikkal ajal“. Toimusid
järgmised õpitoad: „GeoGebra dünaamilised ülesanded
põhikooli statistikas ja tõenäosuses“, juhendaja
Rita Postov; „Õpik ja opiq, vastandumine või täiendamine“, juhendajad Kärt Matiisen ja Elo Reinik; „Maailma
parim kool?“ ja „Mõtlemisülesanded multilink kuubikutega“, juhendajad Tiina Kraav ja Hannes Jukk; „Ideid
viimastelt Põhja- ja Baltimaade GeoGebra konverentsidelt“, juhendaja Sirje Pihlap.
7. detsembil anti pidulikult üle professor Gerhard Rägo
nimelised mälestusmedalid. Medali pälvisid: GeoGebra
eestindaja Jane Albre-Andersen, Türi põhikooli mate
maatika- ja informaatikaõpetaja ja haridustehnoloog
Laine Aluoja, Jüri gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Anneli Kontson, Haapsalu põhikooli matemaatikaõpetaja
Margit Nerman, Viljandi gümnaasiumi matemaatika
õpetaja Margit Nuija ning Tallinna tehnikaülikooli lektor
Mati Väljas. Professor Gerhard Rägo nimeline mälestusmedal on Tartu ülikooli ja EMSi poolt 1990. aastal
asutatud autasu. Medal antakse silmapaistvate teenete eest
õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse,
programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa
kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise
täiustamisele Eesti koolides.
Novembris valmis kogumik „Koolimatemaatika 46“. Valmimas on 2018. a aastaraamat (toimetaja
Toivo Leiger). Koostamisel on 2019. a aastaraamat (toimetajad Andi Kivinukk ja Kaido Lätt).

EESTI SOTSIOLOOG IDE LIIT
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 18.06.2019
Asutatud 1999 (1990. a asutatud Eesti akadeemilise
sotsioloogide liidu õigusjärglane)
Liikmeid: 103
Postiaadress: Lossi 36, 51003 Tartu
https://sotsioloogia.ee
President: Mai Beilmann, tel 737 6156,
mai.beilmann@ut.ee
Asepresidendid: Airi-Alina Allaste, airi-alina.allaste@
tlu.ee; Veronika Kalmus, tel 737 6591,
veronika.kalmus@ut.ee
Eesti sotsioloogide liit (ESL) on professionaalselt
sotsioloogiaga tegelevaid isikuid ja sotsioloogiaüliõpilasi
ühendav mittetulunduslik ühendus, mille eesmärk on

korraldada infovahetust Eesti sotsioloogide vahel, aidata
kaasa sotsioloogilise harituse edendamisele Eestis, kaitsta
Eesti sotsioloogide professionaalseid huve ning hoida Eesti
sotsioloogiliste uuringute korraldamise põhireeglistikku
vastavuses rahvusvaheliselt heakskiidetud nõuetega. ESL
seisab oma tegevuses selle eest, et sotsiaalsete protsesside
teaduslik uurimine Eestis oleks kõrgel teaduslikul tasemel
ning sotsioloogilisi uuringuid viidaks läbi kvaliteetselt.
2019. aastal oli ESLi tähtsaimaks sündmuseks iga
paari-kolme aasta tagant toimuv Eesti sotsiaalteadlaste
aastakonverents (ESAK), mida ESL korraldas seekord
koostöös Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudiga.
26.–27. aprillil Tartus toimunud 11. aastakonverentsi
fookuses oli ühiskonna ja ühiskonnauurijate toime
tamine erinevates keskkondades ning meie tegutsemise
jätkusuutlikkus tulevikus. Konverents tõi kokku ligi
150 sotsiaalteadlast ja doktoranti nii Eesti kui välis
ülikoolidest ning nende töö tulemusi kasutavat ametnikku
riigiametitest.
Konverentsi avamisel jagas ESLi endine president
professor Marju Lauristin mõtteid Eesti sotsiaalteaduste
olukorrast. Eesti inimarengu aruande 2019/2020 pea
toimetaja professor Helen Sooväli-Sepping rääkis
valmivale aruandele tuginedes avaliku ruumiga seotud
arengutest Eestis. Rohket tähelepanu pälvis väliskülalise
professor Petr Jehlička (Open University, UK) plenaar
ettekanne geograafilisest ebavõrdsusest teadusmaailmas.
Leedsi ülikooli (UK) ärikooli professor Wändi Bruine de
Bruin keskendus plenaarettekandes eelkõige küsimustele,
kuidas tajuvad inimesed keskkonnaga seotud riske, millest
lähtuvalt tehakse oma ökoloogilist jalajälge kujundavaid
otsuseid ning millised sekkumised võimaldavad suunata
inimesi tegema jätkusuutlikumaid tarbimisvalikuid. Kõik
plenaarettekanded on järelvaadatavad Tartu ülikooli
kodulehel.
ESAKil peeti ühtekokku üle 80 ettekande, mille
teemad varieerusid sündimusest ja perepoliitikast eakate
üksinduseni ning ühiskonna andmestumisest metsanduspoliitikani. Sellel interdistsiplinaarsel üritusel osalesid
lisaks sotsioloogidele andmeteadlased, haridusteadlased,
inimgeograafid, keeleuurijad, majandusteadlased,
m eediauurijad, politoloogid, psühholoogid, õigus
teadlased. Esimest korda ESAKite ajaloos toimus
konverentsi eelüritusena doktorantide töötuba, kus õpiti
oma teadustöö tulemusi avalikkusele esitlema.
Konverentsil toimus ka ESLi üldkoosolek, kus vaadati
tagasi eelneva aasta tegevustele ning seati sihte tulevikuks.
Üldkoosolekul valiti liidule ka uus 9-liikmeline juhatus.
Presidendi ja asepresidentidena jätkavad Mai Beilmann
(Tartu ülikool, TÜ), Airi-Alina Allaste (Tallinna ülikool,
TLÜ) ja Veronika Kalmus (TÜ). Juhatuse liikmetena valiti
tagasi Kadri Aavik (TLÜ), Rein Murakas (TÜ) ja
Triin Vihalemm (TÜ). Juhatusega liitusid Aare Kasemets
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(maaeluministeerium), Anu Masso (Tallinna tehnika
ülikool) ja Oliver Nahkur (TÜ).

AKADEEMILINE TEOLOOG IA
SELTS
Assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga 15.10.2019
Asutatud: 1921 (taastatud 1999)
Liikmeskond: 63 liiget, 2 auliiget.
Aadress: Ülikooli 18–310, 50090 Tartu
www.usuteadus.ee
Esimees: Urmas Nõmmik, tel 503 6326,
urmasn@hotmail.com
Sekretär: Priit Rohtmets, tel 521 4966,
priit.rohtmets@ut.ee
Akadeemiline teoloogia selts (ATS) on usuteadlaste
erialaorganisatsioon, mis taastati 1999. aastal ja t egutseb
1921. aastal asutatud, kuid 1940. aastal võõrvõimu suletud
akadeemilise usuteadlaste seltsi õiglusjärglasena. Selts
on vähemalt teoloogiamagistri kraadi omavate isikute
vabatahtlik mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on evangeelse teoloogia arendamine, kõrgema
evangeelse teoloogilise hariduse toetamine ning teo
loogiaüliõpilaste kultuuritegevuse edendamine. Liikmed
tegutsevad nii Eesti kui ka välismaa kõrgkoolides kui ka
muudes institutsioonides.
Selts annab välja Usuteaduslikku Ajakirja, mis on Eesti
ainus kõrgetasemeline eelretsenseeritav usuteaduse
distsipliini ajakiri. Koos eelkäijaga sõdadevahelisest
perioodist on jõutud välja anda 76 numbrit. Ajakiri on
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rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ning seda
indekseeritakse andmebaasides EBSCO, CEEOL ja SCOPUS. Kord aastas ilmub ajakirja eestikeelne põhinumber.
Viimastel aastatel on välja antud inglis- või saksakeelseid
erinumbreid. Ajakirja artiklid kuuluvad nii teoloogia kui
ka religiooniuuringute valdkonda. Ajakiri on vabalt
kättesaadav seltsi kodulehel www.usuteadus.ee.
2019. aastal peeti ATSi tavapärane üldkoosolek.
Kannatusnädalale eelneval reedel, 12. aprillil, kohtuti
EELK usuteaduse instituudis. Avaliku ettekande „ Elades
ja kasvades erinevustega kirikus“ pidas Minna M. E. Hietamäki Helsingi ülikoolist ning tema ettekande juhatas
pikema referaadiga sisse Anne Burghardt Tallinnast.
Järgnes arutelu eriarvamustega toimetulemise võimaluste
üle kirikus. Anti ülevaated seltsi ja ajakirja edenemisest
ning arutati seltsi eelarvet.
Suur hulk seltsi liikmeid osales aktiivselt Euroopa
religiooniuurijate suursündmusel, Euroopa religiooni
uuringute assotsiatsiooni (EASR) aastakonverentsil
25.–29. juunil Tartus (vt lk 69). Selle mitmes sektsioonis
arutleti teoloogiliste küsimuste ja fenomenide üle. Kuna
konverents oli 2019. aastal akadeemilise elu k eskpunktis,
siis ei toimunud tavapärast sügisest ettekandekoosolekut.
Seltsi põhitegevuseks on Usuteadusliku Ajakirja
väljaandmine. Korraline number 2/2019 (75) sisaldab
kaht piibliteaduslikku (U. Nõmmik, A. Vijard), üht
religiooniloolist (P. Espak), kirikuloolist (T. Pilli), religioonipedagoogika alast (O. Schihalejev, S. Härm) ja
religiooniantropoloogilist artiklit (H. Kaasik). Rooma
keisririigi ajajärgu religiooni uurimisele pühendatud
erinumbri 1/2019 (74) artiklid on saksa- ja ingliskeelsed.
Selle Eesti-poolne koostaja on Jaan Lahe. Esimest korda
seltsi uuemas ajaloos ilmub ühe aasta jooksul ka teine
erinumber 3/2019 (76) „Eesti usk“.

ETTEKANDED ÜLDKOG U
ISTUNG ITEL
ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEK
24. APRILLIL 2019
AVASÕNA
President Tarmo Soomere
Austatud külalised, head kolleegid!
Akadeemia kevadine üldkogu koosneb enamuses traditsioonilistest asjadest. Meie seadus ütleb, et
akadeemia üldkogu kuulab teadusettekandeid. Selles
mõttes täidame seadust täna kahe ettekande kuulamise
kaudu. Traditsiooniliselt on nende ettekannete pidajad
riigi teaduspreemiate laureaadid. Sama traditsiooniliselt
teeme ühispilti. Loodetavasti püsib päike selle ajani ja
pöörab ennast õigesse suunda. Samuti traditsiooniliselt
on kevadine üldkogu tagasivaade eelmisele tööaastale ja
küsimustele-vastustele nende kohta. Akadeemial on ka
komme jagada tunnustusi.
Akadeemial on veel üks seadusjärgne ülesanne, mida
ei ole rohkem kui kümme aastat täidetud: võtta seisukohti ja anda soovitusi Eesti teaduskorralduse ja teaduse
finantseerimise osas. Täna teeme ühe harjutuse. Ehk
jõuame soovituste formuleerimiseni, mida võiks täna
ametisse kinnitatav valitsus võtta arvesse teadusleppe
alusel lisanduvate vahendite realiseerimisel. Arvata võib,
et see dokument kutsub esile hulga küsimusi, a rvamusi
ja soovitusi, nii et valmistume pikaks ja huvitavaks
tööpäevaks.
Kui me ise oma tööd ei hinda, siis ei hinda seda ka
teised. Täna on mul meeldiv võimalus välja kuulutada
mõned akadeemia tunnustused ja tänuformuleeringud.
Alustan sellest, et akadeemial on akadeemia medal ja kuus
nimelist medalit. Nimelisi medaleid antakse välja päris
harva. Statuudi järgselt mitte sagedamini kui üks kord
nelja aasta kohta eesti teadlasele, kellel on väljapaistvaid
saavutusi oma teadusvaldkonnas. Medal on akadeemia
kõrgeimaks autasuks antud valdkonnas, kui on olemas
sobiv kandidaat.
Meenutuseks, need kuus medalit on järgmised: Nikolai Alumäe medal antakse informaatika ja

tehnikateaduste alal, Paul Ariste medal sotsiaal- ja
h umanitaarteaduste alal, Karl Ernst von Baeri medal elu- ja
maateaduste erialadel, Harald Kerese medal astronoomia,
füüsika ja matemaatika alal, Wilhelm Ostwaldi medal
keemias ja sellega seotud erialadel, Karl Schlossmanni
medal arstiteaduses ja sellega seotud erialadel.
Selle aasta Nikolai Alumäe medali laureaadi nimi on
avalikustatud. Sellegipoolest tuletaksin meelde, miks
just tema on selle medali saaja. Tema stiihia on aasta
kümneid olnud tehnoloogiliste protsesside modelleerimine
ja optimeerimine erinevatel tasemetel. Arvutipõhise
projekteerimistarkvara arendamise kallale asus ta juba
siis, kui AutoCadi taolistest tarkvarakompleksidest veel
undki ei nähtud. Tema vahetul osalemisel ja juhendamisel
on Eestis välja kujunenud tugev rahvusvaheliselt tuntud
masinaehitusliku raalprojekteerimise koolkond. Suure
osa oma elust ja tööst on ta investeerinud kogu Eesti
mehaanikateaduse arengut kindlustavasse, kuid paljudele
nähtamatusse taustatöösse.
Mul on au teatada, et Eesti teaduste akadeemia on
otsustanud autasustada informaatika ja tehnikateaduste
osakonna ettepanekul Nikolai Alumäe medaliga aka
deemik Rein Küttnerit. Ta ise ei saa ootamatu õnnetuse
tõttu täna medalit vastu võtta, aga küllap ta teab, et medali
statuudi hulka kuulub kohustus lähema poole aasta jooksul
pidada oma valdkonnas sütitav ettekanne Eesti teaduste
akadeemia üldkogul. Nii et me juba teame, millega on
sisustatud osaliselt 25. septembri üldkogu.
Akadeemial on veel tänusõnu öelda. Need on seotud pikaajalise panusega akadeemia töö teatavate osade
mitte ainult elus hoidmise, vaid ka viimisega maailmas
aktsepteeritavale tasemele. Me kõik teame, et veidi ülelihtsustatult koosneb ju teadus kahest komponendist.
Üks neist on uute oluliste teadmiste saamine ja teine
on nende kommunikeerimine teistele. Lõviosa sellest
k ommunikeerimisest toimub praegu klassikaliseks
saanud eelretsenseeritavate teadusartiklite kaudu soliidsetes teadusajakirjades. S
 eetõttu on teaduste akadeemiate
üks tuumikülesanne kogu maailmas teadusajakirjade
kirjastamine.
See on küll kulukas, aga suur ja kõrvalseisjatele sageli
nägematu töö. Selle teeb võimalikuks teadlaste tasuta
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panus retsensentide ja toimetajatena. Toimetaja teaduslik kvalifikatsioon, soov panustada sellesse töösse, tema
kontaktide võrgustik, reputatsioon ja ka isiklik sarm on
enamasti ajakirjade edu (või nende läbikukkumise) kesksed komponendid.
Eesti teaduste akadeemia kirjastuse kahel lipulaeval
vahetusid viimastel kuudel peatoimetajad. Üks on Oil
Shale, mis on oma valdkonnas maailmas ainulaadne
põlevkivi-alaste uuringute häälekandja. Teine on Estonian
Journal of Earth Sciences ehk Eesti teaduste akadeemia
toimetiste maateaduste seeria, mis on esitlenud Eesti
maateaduse ja varem eelkõige geoloogia saavutusi. See
on valdkond, kus keegi teine meie eest uuringuid ei tee
ja kus meil on imperatiiv olla oma looduse ja maapõue
parimad spetsialistid.
Eesti teaduste akadeemia soovib tänada nende kahe
ajakirja pikaaegseid peatoimetajaid Anto Raukast ja
Dimitri Kaljot, kes on olnud nende sünni juures, neid
a astakümneid edendanud, hoidnud nende kvaliteeti
maailma parimatega võrreldavana ja andnud need üle
n-ö mantlipärijatele heas korras süsteemidena.

AKAD JAAK AAVIKSOO
astronoomia ja füüsika osakonna juhataja
Austatud president, head kolleegid! Juba üsna mitu aastat
vaatame me igal kevadel aprillikuus möödunud aastale
tagasi ja ootame osakondade juhatajatelt ülevaadet tehtust.
Ometigi on kõik need teod ilusti meie aastaraamatusse
kirja saanud ja pean tunnistama, et ma ei oska sellele
kõigele midagi lisada. Kui, siis vahest seda, et möödunud 2018. aasta oma 365 päevaga oli nii osakonnale kui
osakonna valdkonnale astronoomiale ja füüsikale tegus ja
tulemuslik ja kõik see töö aitas kaasa sellele, et nii, nagu
hea kolleeg akadeemik Jüri Allik on näidanud, jõuame
me lähiaastatel järele ka nendele maailma tippteadus
riikidele, kes meist veel mõnda aega eespool on. Sellega
ma piirduksin [astronoomia ja füüsika] osakonna tegude
kokkuvõtmisel.
See ei tähenda kaugeltki seda, et mul teile, head
kolleegid, midagi öelda ei oleks, kui ma mõtlen möödunud
aasta peale ja selle peale, mida teaduste akadeemia peaks
sellest aastast arvama, sellest aastast kaasa võtma ja võibolla jooksvalt või eelseisval aastal järele mõeldes teisiti
tegema. Teaduste akadeemia on loomulikult teaduse tempel. Aga nii nagu kõik teisedki templid, ei seisa ta püsti
mitte aprioorsete tõdede najal, vaid usul oma meetodi
õigsusesse. Seepärast on meie, nagu iga usu kõige suurem
ülesanne seista nende väärtuste eest, kaitsta neid väärtusi
üha keerulisemaks muutuvas ühiskonnas, mis parata
matult õõnestavad ka teaduse vundamenti. Seepärast
arvan, et me ei saa üle ega ümber, olgu siis esimeses,
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teises, kolmandas, neljandas või mõnes muus osakonnas,
sellest, et möödunud aastal olime tunnistajaks tõsiasjale,
et peale jäid need jõud ja mõtlejad, kes ütlesid, et pole
siin midagi uurida. Iseenesest pole selles midagi uut. Ma
arvan, ka teadlastel on mõistlik mõista, et ratsionaalne
mõtlemine, loogika, tõestused ja tõendipõhisus ei ole
inimestele antud õieti mitte jumala, vaid omaenda huvide
teenimiseks – ja nii on ka juhtunud. Mis ei tähenda seda,
et sellele ei võiks ja peaks vastu seisma teaduste aka
deemia kui teaduse eest seisev organisatsioon. Õieti siis
teema teaduse piiridest, õigustest, kohast tänapäevases
tõejärgseks kippuvas ühiskonnas.
Olgu selle möödunud aastaga, kuidas oli. Muidugi oli
ebamugav vaadata meie enda akadeemia liiget tuleriidal
põlemas ja ametikaaslasi seda kõrvalt jälgimas. Aga see
selleks, võib-olla oskame me sellest mingeid järeldusi
teha.
On ka teine risk, mida ma arvan, me võiksime silmas
pidada ja see on justkui selle esimese tähelepanu juhtimise
vastaspoolus. Ohtlik on usk teaduse kõikvõimsusesse.
Ohtlik on ettekujutus, et keerulistel küsimustel on olemas
teaduse meetodil põhinev õige vastus. Võib isegi veelgi
radikaalsemalt väita ja öelda, et tõelistel küsimustel,
tõelistel valikutel ei ole kunagi teaduslikult õiget vastust.
See on põhimõtteliselt erinev lähenemine sellest, kui
öelda, et meil valitseb tõdede paljusus. Olulised küsi
mused langetavad ka teadlased, nende hulgas akadeemikud
ikka pigem tuginedes usule, lootusele ja armastusele, kui
teaduslikule tõestusele, olgu tegemist siis elukaaslase
valikuga või mõne muu päris küsimusega.
Miks ma sellel peatun? Aga sellepärast, et me peaksime
olema mõistlikult tagasihoidlikud, lubades teaduslikke
lahendusi keerulistele küsimustele. Inimeste elukogemus,
ka siis, kui nad on teadusest kaugel, on neid õpetanud
olema skeptiline kõikide nõuannete suhtes, mis ületavad nende võimu piire, ja ilmselt on kogemus andnud
inimestele ka oskuse niisuguseid pädevuse piire ületavaid
nõuandeid mitte kuulda võtta. See aga omakorda sillutab
teed usaldamatusele, mida ühiskonnas on niigi palju ehk
siis mõningane üleskutse selleks, et olla oma nõuannetes
tagasihoidlikum, tajudes, mis on teaduslik nõu ja mis on
hoiakutest ja huvidest kantud soovitus.
Lõpetuseks veel üks keeruline küsimus, millele mul
ei ole õiget vastust, küll aga on aeg-ajalt üles kerkinud
ebamugavustunne, mis on ajendatud sellest, et soovist
populariseerida teadust, teaduslikku mõtlemist ja meetodit
laiemate seltskondade hulgas kui võib-olla tavapäraselt
teaduse juurde jõuab, tundub mulle, et me kohati heidame kokku kahtlase seltskonnaga. Võib-olla tasuks
mõelda, kui kaugele võiks minna kompromissidega teemal „Elu pärast Googlet“, kus kõrvuti teadusega vohab
esoteerika, pseudoteadus ja spekulatiivne käsitlus maailma korrast. Tõenäoliselt mõistlik sallimatus, just nagu

immuunsüsteem, võiks olla omane ka teadlaskogukonnale
ja teaduste akadeemiale, kõlagu ta pealegi meie tolerantsuse retoorikastiilses ühiskonnas ketserlikuna.
Head kolleegid, ma loodan, et ei kuritarvitanud teie
aega, mis oli antud [astronoomia ja füüsika] osakonna
möödunudaastase tegevuse tutvustamiseks. Aga nagu juba
öeldud, seda tegevust oli nii palju, et selle tutvustamisega
ma selle lühikese aja sisse ei oleks kuidagi ära
mahtunud.
Tänan tähelepanu eest!

AKAD JAKOB KÜBARSEPP
informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja
Head akadeemikud! Eelkõnelejal on muidugi õigus,
et osakondade aruanded on kättesaadavad. Ma siiski
kommenteeriksin, miks meie osakonna tegevus just s elline
oli ja milliste valikute ees me seisime.
Aasta tagasi ma rääkisin sellistest teemadest nagu
kaasaegse tööstuse trendid (Tööstus 4.0), arenguseire
keskuse tegevuskava, riigi teaduspõhine energiapoliitika
ja nende teemadega seonduvad aspektid, mis kuuluvad
kahtlemata informaatika ja tehnikateaduste osakonna
huvivaldkonda. Möödunud 2018. aastal, mis oli aka
deemia juubeliaasta, me tegelesime muu hulgas teemadega,
millega kõik osakonnad tegelesid. Näiteks akadeemikute
valimine (eri osakonnad lähtusid erinevatest a sjaoludest)
või akadeemia medal (meie osakonnas Nikolai Alumäe
medal).
Osakonna fookuses oli teaduse ühiskondlik mõjukus,
mis oli oluline möödunud 2018. aastal ja on seda jätkuvalt
ka järgnevatel aastatel. Meil olid teaduse ühiskondliku
mõjukusega fookuses kaks teemat: üks on doktoriõpe ja
teine on teadustegevuse tulemuste tutvustamine laiemale
avalikkusele. Doktoriõppe küsimus ei ole üheski ülikoolis
uus teema. 15 aastat tagasi oli eraldi arutelu teemal, et
mitte ainult tehnika valdkonnas, vaid üldse on doktoriõppe
tulemuslikkus Eesti ülikoolides vähene. Kui mälu mind
ei peta, siis oli see oli ca 40%. 10 aastat tagasi (aastal
2009) tellis Tallinna tehnikaülikooli rektor ka vastava
uuringu, mille nimetus oli „Doktoriõppe efektiivsuse
analüüs Tallinna tehnikaülikoolis ja soovitusi efektiivsuse
tõstmiseks“. Selle analüüsi viis läbi akadeemik
Raimund Ubar.
Üheksa aastat hiljem (aastal 2018) teostati tehnika
ülikoolis analoogne analüüs (fookusega tehnika valdkonna
doktoriõppe tulemuslikkusele). Selle analüüsi „Doktoriõppe korraldus ja tulemuslikkus. Ülevaade ja ettepanekud“
koostamist koordineeris teadusprorektor Renno Veinthal.
Oli väga huvitav võrrelda pärast kümne aasta pikkust
ajavahemikku, mis on vahepeal hästi või paremini läinud
ja millised teemad olid fookuses eri aastakümnetel. Aastal

2009 olid põhiliselt kõne all efektiivsus (ca 40%) ja seda
mõjutavad aspektid. Muide, ka maailma parimates ülikoolides ei ole see suurem kui 75%, vaatamata ülisuurele
konkursile doktoriõppesse.
Aastal 2018 oli uute teemadena ja analüüsi objektidena
laual (Renno Veinthal oli palutud osakonnakogus ettekandega esinema paar päeva enne Tallinna tehnikaülikooli
kuratooriumi koosolekut) doktoriõppega seonduvalt
sellised teemad nagu doktoriõppe eesmärgid, vastuvõtt,
mobiilsus ja täiesti uue teemana oli doktoriõppe väljund
ehk mõjukus (õppe seos ühiskonna sotsiaalmajandusliku
arenguga). Doktorandid tunnevad üha enam huvi mitte
ainult selle vastu, et saada doktorikraad, vaid mis on
doktoriõppe tulemus, doktoritöö rakenduslik väärtus
ü hiskonnale või majandusele. Arutati ka tööstus
doktorantuuriga seonduvat, mis on vähemalt
tehnikaülikoolis ja ilmselt ka Tartu ülikoolis väga
aktuaalne teema. Juhendamine ja selle kvaliteet ning
doktoriõppe tulemuslikkus on igikestvad teemad.
Kommenteerin lühidalt ka teist teemat, mis seondub
ühiskonna teenimisega. See on, kuidas teadlased peaksid
populariseerima teadust laiemale ühiskonnale. Eesmärgiks
laiemas mõttes on teadusuuringute tähenduse ja olulisuse
mõistmise parendamine ühiskonnas. Kui varem oli see
aspekt võib-olla vähe tähtsustatud, isegi teadusprojektide
taotluste hindamisel, siis nüüd on see muutumas üha
olulisemaks aspektiks. Muutust suhtumises illustreerib
muu hulgas ka see, et kui osakonna eestvedamisel
otsustasime, et võiks välja anda järjekordse eestikeelse
kogumiku sarjas „Teadusmõte Eestis. Tehnikateadused“,
siis autorite leidmisega probleeme ei olnud. Kaks tehnikateadustele pühendatud kogumikku on varem juba
ilmunud. Meenutuseks, et 2002. aastal oli eestvedaja osakonna juhataja Rein Küttner, tänane Nikolai Alumäe
medali laureaat. Tema eestvedamisel ilmus teine kogumik
ka aastal 2007.
Nüüd, kümmekond aastat hiljem, otsustasime kogumike sarja jätkata. Mul oli esialgu teatud hirm, kas leian
piisavalt tugevatest teadlastest kirjutajaid. Rein Küttner
rääkis, et oli suur veenmistöö, et leida kirjutama keegi
äärmiselt hõivatud tippteadlastest. Minu üllatuseks nende
inimeste, kes valmis kirjutama (ma rääkisin 24 või
25 teadlasega), leidmisega probleeme ei olnud. Positiivne
tagasiside eestikeelsete artiklitena tuli 21lt autorilt. See
on väga hea tulemus. Praegu küsivad praktiliselt kõik
autorid üha sagedamini, millal kogumik lõpuks valmis
saab. Ilmub õige varsti, lähema kuu-paari jooksul. Selles
sisalduvad eestikeelseid populaarteaduslikud (kõrg
haridusega inimestele mõistetavad) artiklid teadustöödest,
mida tehakse Eesti kahes ülikoolis – tehnikaülikoolis ja
Tartu ülikoolis tehnikateaduste alal ja seotud
valdkondades.
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Lõpetuseks, inimesi tuleb aeg-ajalt tunnustada.
 elmine aastal oli juubeliaasta. Avaldan tunnustust või
E
teen kummarduse kahele osakonna üliaktiivsele liikmele,
kes olid seotud akadeemia 80 üritustega – Tarmo Soomere,
Jüri Engelbrecht. Silmapaistev panus juubeli tähistamisse!
Igal aastal olen tänanud osakonna parimaid ja viljakamaid teadlasi. Seekord nimetan nelja nime: Jaak Vilo,
Tarmo Uustalu, Maarja Kruusmaa, Jarek Kurnitski. Aitäh
teile väga tubli töö eest! Ka mitmed teised andsid suure
panuse teadusesse.
Aitäh tähelepanu eest!

AKAD TOOMAS ASSER
bioloogia, geoloogia ja keemia osakonna juhataja
Head kolleegid! Päris mitme aasta vältel igal kevadel
enne siia tulekut tekib taas mõte, et millest seekord.
Alati on vähemalt osa eelmise aasta mõtetest, millest me
oleme r ääkinud, kordusesse läinud igal järgneval aastal – osakonna tööle vaadates, et kuidas see on toiminud
ja mismoodi me oleme seda näinud. Loomulikult on
osakonna liikmed igaüks individuaalselt palju teinud ja
panustanud, aga minu enda jaoks on olnud osakonna töös
olulised komisjonid. Nende töö on mitmel varasemalgi
korral kõne all olnud. Need võiks olla oma olemuselt
akadeemia põhistruktuuri tööüksused.
Meie puhul siis [bioloogia, geoloogia ja keemia]
osakonnas on tegelikult reaalne töö tehtud looduskaitse
komisjonis, meteoriitikakomisjonis, arstiteaduse ja
tervishoiustrateegia alalises komisjonis ning fülogeneetika
ja süstemaatika komisjonis. Ei hakka ma neid tegevusi
siin üksipulgi üles korjama. Miks mitte siis, kui juba,
tõesti tänada osasid inimesi, kes on väljaspool neid
komisjone või ka nende sees teinud asju hingega ja
p ühendumusega. Tahaksin esile tuua hea kolleegi
Margus Lopi tööd, kes on praegu tegelenud keemia seltsi
tegevuse taasalustamisega. See on kindlasti suur panus.
Möödunud aasta lõpust värske kolleeg Kalle Kirsimäe on
Eesti geoloogia rahvuskomiteed juhtimas. See on samuti
üks tegevus, mis on järjepideva väärika juhi saanud. Palju
on asju, mis on ühe või teise poolt tehtud.
Meie osakonnas on viis inimest, kes on maailma
tsiteeritavamate teadlaste hulgas. Nad väärivad nimetamist: Anne Kahru, Andres Metspalu, Urmas Kõljalg,
M artin Zobel (kahes eraldi ainevaldkonnas) ja
Ülo Niinemets. Huvitav, et täpselt samad kolleegid on
veel ühes teises koosluses, mis on veel elitaarsem – 0,1%
viimase kümne aasta jooksul maailmas enim tsiteeritavate
6000 teadlase hulgas. See on tunnustus, mis näitab taset.
Osakond on soovinud teha koostööd ka teiste osa
kondadega. Tartus oleme hoidnud kontakti [humanitaar- ja
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sotsiaalteaduste] osakonnaga. Meil on olnud mitmeid
ühisplaane, millest osa on ka teostunud. See näitab s ellist
sisesuhte hoidmist ja arendamist, mis on ka vajalik.
Omaette eesmärk on olnud viimastel aastatel suhelda
noortega. Nimetamata ühekaupa neid nimesid, on meil
olnud Lõuna-Eesti koolidega väga tihe kontakt, Tartu linna
koolidega ka. See on oluline. Mul on põhjust seda öelda,
sest ma näen, kes tulevad pärast ülikooli. See on otseside – suhtled ja tulevad andekad ja motiveeritud noored.
Igal kevadüritusel tekib taas mõte, et võib-olla teaduste akadeemia vääriks sügavamat analüüsi oma edasiste
sammude kohta. Sammude eelduseks on struktuur. Võibolla oleks vaja arutelusid oma sisemise struktuuri osas. Ma
arvan, et mingil hetkel, võib-olla ka eeloleval aastal, on see
temaatika, mis tuleks sisulisemalt esile tõsta ja läbi käia.
Tänan kõiki osakonna kolleege. Me oleme möödunud
aasta jooksul kahel korral ka füüsiliselt koos käinud. Kes
on saanud osaleda, teavad, et need on sisukad arutelud
olnud. Osakond on minu arvates suhteliselt hea terve
olekuga ja hea terve sättumusega.
Aitäh kõigile!

AKAD URMAS VARBLANE
humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja
Austatud kuulajad! Püüan anda lühikese ülevaate sellest, mida eelmisel aastal tegime ja milline on meie
osakond. Meie osakonnas on praegu 18 akadeemikut.
Meie osakond on see, kus on kolm väga tublit kaunite
kunstide a kadeemikut üle kogu akadeemia. Meie osakond on p ingutanud tublisti akadeemikute noorenemise
poole. Praegu on meie osakonna 15st akadeemikust vaid
4 pensionieas. See on päris kõva tulemus. Oleme tükk
aega näinud vaeva et valida uusi tublisid akadeemikuid.
Sellel aastal liitusid meiega kolm tublit akadeemikut –
Anu Realo, Tiit Tammaru ja Tiina Randma-Liiv. Ma arvan,
et nendest on meile väga palju abi tulevikus.
Hoolimata ajanappusest ma siiski ütleksin mõne sõna
kaunite kunstide akadeemikute kohta, sest see on oluline
kogu akadeemiale. Arvo Pärdi kohta on lihtne üldistus –
iga kord, kui tulen, räägin jälle sama juttu. Nüüd on ta
Bachtracki järgi kaheksandat korda järjest enim esitatud
elav helilooja. Maailmas ühtegi teist sellist ei ole. Eelmisel
aastal sai ta Poolas „Gloria Artise“ kuldmedali ja seega
tema tunnustuste rida läheb aina edasi.
Väga tubli on meie teine kaunite kunstide esindaja,
akadeemik Anu Raud. Ta sai eelmisel aastal kultuuri
elutööpreemia. See oli tore saavutus ja on väga õiglane,
et ta selle sai. Meie osakond on selles mõttes õnnelikus
seisus, et meil on oma osakonna baastalu – Kääriku
talu Heimtalis, kus me oleme alati teretulnud ja kus me

oleme ka sageli käinud. Eelmisel aastal oli seal ka akadeemia kolme minuti loengute seltskonna talvekool. Kogu
akadeemia on seal olnud teretulnud.
Meil on nüüd ka osakonna baaskeskus. See on Arvo Pärdi
keskus Laulasmaal, kus me käisime ja mis on väga tore ja
võimas monument eesti kultuuri tuleviku mõttes.
Meie kolmas kaunite kunstide akadeemik
Hando Runnel omakorda on meie osakonna täiendava
kirjastuse mees. Ilmamaa kirjastus on oma „Mõtteloo“
sarjaga väga võimas tükk eesti kultuuri. Eelmisel a astal,
kui me akadeemia aastapäeva tähistasime, tutvustati
Hando Runneli elutööd – „Mõtteloo“ sarja – väga toredasti. Kokkuvõttes, meie kolm kaunite kunstide esindajat
on igati väärikad kogu akadeemia esindajad.
Mõned sõnad meie tegevustest, mida oleme käivitanud ja milles kogu akadeemia kaasa lööb. See on
esmajoones muidugi Poska akadeemia, mille kohta on
kirjutatud ka artikkel praeguses akadeemia tööd kokku
võtvas v äljaandes. Poska akadeemia on mõeldud nendele
Tartu gümnaasiumide õpilastele, keda huvitavad erinevad teadusteemad. See on tõesti väga suurte huviliste
seltskond, kes loenguid kuulamas käib. Nüüdseks on juba
paljud akadeemikud seal esinemas käinud. Ma ei hakka
neid üles lugemagi. Oleme seal väga oodatud ja kogu see
õhkkond on väga meeldiv. Akadeemikute ettekanded on
ka olnud alati esitatud mingisuguse huvitava nüansiga.
Peale selle oleme käinud Võrus ja Kilingi-Nõmmel. Eri
kohtades on käinud erinevate osakondade inimesed. Seda
saab kokku võtta minekuna noorte juurde.
Mõne sõnaga veel sellest, mis tulevikus võiks olla
oluline. Kui praegu panna tähele, mis ühiskonnas toimub,
siis käib suur arutelu avaliku sektori poolse 1% teaduse
rahastamise üle [sisemajanduse kogutoodangust]. Kuid
lisaks on kaasnenud ka teine pool ehk räägitakse, et
teaduse rahastamine ei saa olla ainult teadusasutuste
alusteaduse rahastamine. Vajalik oleks ka see komponent,
mis puudutab ettevõtluse paremaks muutmist ja inno
vatsiooniprotsessi edendamist. Ettevõtluse arendamise
sihtasutuse juures arutatakse innovatsiooniüksuse loomist.
Need arengud viivad paratamatult mõttele, et me peame
nüüd siiski võtma ette ja ära tegema selle sammu, et
akadeemia juures käima panna majanduse arengu ja
innovatsiooni komisjon. Ühelt poolt on meil osakonnas
inimesi juurde tulnud, kes selle komisjoni jaoks oleks
vajalikud, samuti on meil suurepärased akadeemikud-
ettevõtjad, nagu tänagi siin akadeemik Ustavi ettekandes
nägime. Peale selle on vaja, et akadeemial oleks sidemed
erinevate asutustega, mis tegelevad innovatsiooni
arendamise ja juhtimisega. Selle komisjoni kaudu oleks
neid sidemeid võimalik arendada. Majanduse arengu
temaatika on väga oluline. Näiteks praegu näeme, kuidas
ühiskonnas käib suur arutelu selle üle, kas meil on vaja

juhitud rändepoliitikat. See ei ole ainult emotsioonide
küsimus, see on ka argumentide küsimus, see on teadusliku uurimistöö küsimus ja selles osas me võime panustada
diskussiooni ühiskonnas. See on üks tegevus, mille võtame
nüüd lähemas tulevikus ka ette.

AKADEEMIA 2018. AASTA
ARUANNE
President Tarmo Soomere
Head kolleegid! Igal aastal juba vähemalt kaksteist
aastat järjest mõtleme, et kindlasti peaks modifitseerima
kevadise üldkogu tagasivaadete formaati. Aga kui ü ldkogu
läheneb, siis ei kangastu kuidagi see uus ja parem f ormaat
ja käivitub ikka seesama vana. Osakonnajuhatajad on
selle õnneks igaüks omal moel, kuid väga meeldivalt ja
tuumakalt sisuga täitnud.
Siiski meenutus või pigem tagasivaade eelnevatele
aastatele on alati kasulik tuleviku planeerimisel, uute
küsimuste küsimisel ja uute väljakutsete seadmisel.
Eelmine aasta kujunes ebatavaliselt tihedaks „tänu“
kahekordsele juubelile. Tähistasime oma riigi sajandat
juubelit ja teaduste akadeemia loomise 80. sünnipäeva.
Seetõttu oli ka meie logo eelmisel aastal teistsugune. Sellel
paiknev ja tavaliselt pikali lesiv lõpmatuse märk (ehk
pikali kaheksa) tõusis püsti ja moodustas poole arvust 80.
Teise liigutuse tegi ta veel. Ta roomas Läti 100 logole.
Oleme selget mõju avaldanud naaberriikidele, ka sellele
riigile, kustpoolt meile päike paistab.
Akadeemia juubelit tähistasime kolme sündmusega, mis kõik ulatusid kõrgemale ja kaugemale meie
tavapärastest üritustest.
• Aasta algas konverentsiga riigikogu konverentsisaalis ja piduliku vastuvõtuga akadeemia hoones,
tähistamaks akadeemia seaduse allkirjastamist
ja jõustumist. Meid manitses vabariigi president
järgmiselt: „Ma tänan teid tehtu eest, aga ootan
senisest efektiivsemat maailma päästmist.“
Vastusena kuulutasime välja esimesed akadeemia sõbrad.
See nimetus tähendab mingit väga sisulist sidet. See oli
juhatuse ja juhtkonna otsus, et seda tüüpi tunnustus võiks
olla üks akadeemia poolametlike või vähem ametlike
tunnustuste seas inimestele, kes panustavad akadeemia
töösse nõnda, et nad ei ole selleks mingil moel kohustatud.
Kolm konkreetset näidet olid: akadeemiliste väärtuste
väsimatu esindamise ja tutvustamise eest (Krista Aru),
toreda panuse eest akadeemia uutesse töövormidesse ning
suurepäraste ideede eest teadlaste piiriülese liikumise
kergendamiseks (Ruth Annus, kelle osakond tegi teoks
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mõtte, et teadlased ei käi migratsioonikvoodi piirarvu
alla), Marti Aavik selle eest, et ta on arendanud akadeemias
sündinud ideed löövateks ja populaarseteks avalikeks
üritusteks (Postimehe trehvunksid said alguse akadeemia
teaduspärastlõunatest, aga meie ruumi- ja ka väärtus
piirangute tõttu ei saanud me neid suureks arendada.
Postimees tegi selle töö meie eest ära).
• Kevadine üldkogu oli Eesti rahva muuseumis, valel
nädalapäeval (reedel), kuid „õigel“ kuupäeval, mil
80 aasta eest toimus Eesti teaduste akadeemia täiskogu esimene koosolek. Päeva nael oli konverents
Eesti mõtteloost, mis on üks monumentaalne asi,
mille akadeemik Hando Runnel on käima pannud
ja mis on ulatunud praegu kõrgemale kui kaks ja
pool meetrit.
• Oktoobris toimus rahvusvaheline konverents
„Akadeemiate nõuandev roll infoühiskonnas“
meie saalis, meenutamaks akadeemia esimest
üldkoosolekut 22. oktoobril 1938. Saime palju
targemaks, kuidas võiks akadeemia nõu olla kasulik
kogu riigile. Vastavate sündmuste sari jätkus juba
sellel aastal.
Neid ettevõtmisi toetasid mõned vähem glamuursed, aga
märksa sisulisemad ja laiemale ringkonnale suunatud
ettevõtmised:
• Näitus „Akadeemikud monograafiast säutsuni“
Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu, endise
teaduste akadeemia raamatukogu fuajees. Igalt
akadeemikult üks teos. Esindatud olid isegi v aibad
(Anu Raud) ja muusikasalvestised (Arvo Pärt).
• Oluline verstapost oli kogumik „Teadusmõte
Eestis“, mille vedajaks väsimatu Jüri Engelbrecht.
Kogumiku sisulist taset näitab see, et esimest korda
(minu akadeemiku-elu vältel) pidas haridus- ja
teadusministeerium üht akadeemia üllitist väga
väärtuslikuks sisendmaterjaliks. Võib-olla on seda
ka varem juhtunud, aga keegi ei ole sellest julgenud
piuksatadagi – aga seekord tuli selline formuleering
ametlikus kirjas.
• Natuke muutus aastaraamatu formaat juba e elmisel
aastal. Kaasajal ei ole mingit põhjust, miks peaks
ülevaade akadeemia töödest ja tegemistest olema
must-valge ja klassikaliselt-akadeemiliselt sõnastatud ehk teisisõnu huvitav vaid suhteliselt kitsale
lugejaskonnale. Juba eelmised kaks aastaraamatut sisaldasid hulga lugusid, mis olid põnevad nt
Postimehe lugejatele. Sealt tuli idee lahutada need
sõnumid, mis võivad kõnetada laia lugejaskonda,
sellest tehnilisest ja peamiselt arhiiviväärtusega
informatsioonist, mida me igal juhul peame
talletama ja mis on olnud osa akadeemia identiteedist kogu akadeemia eksisteerimise vältel.
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Tulemuseks sai tore kontrast erinevat tüüpi informatsiooni
vahel ja lisaväärtusena faktide ja arvude märksa täpsem
eristamine sõnadest ja piltidest (ehk interpretatsioonist).
Uus pildirikas formaat ja veidi eneseirooniline põnevate
asjade esitlus ei olnud kaugeltki täiuslik. Siiski osutusid nii
eesti- kui ka ingliskeelne väljaanne ootamatult populaarseks. Sealt tuli mõte, et kutsume igal aastal e rineva, kuid
hea sulega inimese, üldjuhul professionaalse ajakirjaniku
koostama värvilist, laiemale lugejaskonnale mõeldud osa.
Mõte on selles, et akadeemia kuvand võiks jõuda igal
aastal ehk veidi erinevale lugejaskonnale, aga summas
märksa suurema arvu inimesteni.
Ingliskeelne valge aastaraamatu versioon hilineb sel
aastal mõne nädala võrra. Planeeritud tõlkija haigestus ja
asenduse leidmine võttis aega. Järgmise kuu sees ilmub
ka ingliskeelne värviline aastaraamat.
• Võtsime laiemalt kasutusele „meie oma“ kirjatüübi.
Selle komponeeris kunstnik Maria Muuk. Tema on
koostanud ka akadeemia uue visuaalse identiteedi,
sh nii klassikalise kui ka aastapäevalogo digitaalse
versiooni, kirjaplangi ja kutsete vormistuse. Kirjatüübi nimi „solum verba“ ehk paljad sõnad on osa
meie tunnuslausest; tähistamaks seda, et tähtedele
annavad tähenduse ja sõnadele mõtte neid kirju
tavad ja lugevad inimesed.
• Selle aasta saavutuste sekka kuulub see, et
juubelist inspireerituna on nüüd digiteeritud ja
meie k
 odulehele paigutatud või paigutamisel
dokumendid, mis katavad perioodi akadeemia
asutamisest kuni ajutise likvideerimiseni 1940.
Need valmistas ette akad Tannberg. Akadeemia
mineviku digiteerimise töö on siiski sisuliselt alles
algstaadiumis. Neid dokumente on väga palju, mis
pakuvad tõenäoliselt tõsist huvi.
Sündmusi ja arenguid oli eelmisel aastal palju. Teen
mõneti meelevaldse valiku neist, mis tunduvad pikas
perspektiivis olulistena, aga lisades paar mõtet nende
kohta, mida on juba täna märgitud. Mõnda aega a ktuaalsed
olnud märksõnad on: noorteadlased, akadeemia sõnum
ühiskonnale. Eelmisel aastal lisandusid: teaduslepe,
riigiõiguse sihtkapital.
Väljaspool Eestit töötavate eesti noorteadlaste
konverents hakkab kujunema traditsiooniks. See on hea
võimalus hoida sidet meie parimate (ajudega) noormeeste
ja neidudega, aga ka rakendada noorte teaduste akadeemia
potentsiaali selle sideme materialiseerimiseks.
Olime ise aktiivsed ja kasutasime ära võimalused
rõhutada akadeemia ja akadeemilise mõtlemismalli
olulisust ühiskonnas. Tartus käivitus akad Varblase
mainitud „Tee Poska akadeemiani“ ehk akadeemikute
loengusari Tartu Poska gümnaasiumis ja teistes güm
naasiumides üle Lõuna-Eesti.

Akad Jaak Aaviksoo võttis jutuks selle, et Tallinnas
osalesime Von Krahli Teatri ja Vikerraadio ühises ette
võtmises „Elu pärast Googlet“. See tähendas kahtteist
loengut teatrilaval täissaalile sellest, kuidas võiks välja
näha maailm või ühiskond 25 aasta pärast. Kogu üritus
meenutas omaaegset ööülikooli loengute seeriat. Iga
loengut kommenteeris kohapeal akadeemik, kelle ü lesanne
oli panna loengu materjal adekvaatsesse konteksti. Edasi
sündisid vestlusraadiosaated loengu teemadel. Akadeemiku kommentaar läks sinna täies mahus. Mõõdukalt
toimetatud loengud jõudsid ka Vikerraadio eetrisse.
Nagu Jaak Aaviksoo märkis, saime sellega seonduvalt
ka teatavas mõttes tagasilööke. Mõned Von Krahli teatris
esitatud loengud kompasid teadusliku maailmavaate
piire ja kippusid neist isegi üle astuma. See oli tunda ka
Vikerraadios transleeritud loengutest. Küsimusele, kas
akadeemial on mõistlik osaleda taolistes konsortsiumites,
on äärmiselt raske vastata ühemõtteliselt. Need konsortsiumi kaks liiget, kes kutsusid akadeemiat osalema, olid
Von Krahli teater, mis on Eesti üks kõige andekamaid ja
mõjukamaid mitteriiklikke teatreid, mis saab praegu kõige
suuremat toetust riigi rahadest. Teine konsortsiumi liige
on Vikerraadio ehk rahvusringhääling.
Otsustades selles osaleda ei olnud küll mingit põhjust
arvata, et rahvusringhääling võiks endast kujutada kahtlast
seltskonda. Ma tegin selle otsuse hea meelega, pidades
silmas võimalust, et me jõuame Von Krahli teatri väga
lojaalse, väga vastuvõtliku ja väga huvitava seltskonnani,
kes ise siia akadeemia saali ei tule, aga kellele oleks vaja
tutvustada arusaama sellest, kuidas maailm tegelikult käib
ja milline on akadeemiline mõtlemine samade teemade
üle, milles peeti loengut.
Meie maailm on selline, et teeme oma otsused üks
kord. Pärast on meil raske taastada algne situatsioon ja
hinnata võimalikke kahjusid. Ma küll arvan, et rahvusringhäälinguga koos tehtud ühisettevõtmistest ka tulevikus
on mainekahju riskid päris väikesed ja pikemalt mõt
lemata arvan, et akadeemia võib anda nõusoleku nendes
osalemiseks.
Selle teema jutuks võtmine viitab küll olemuslikule
muutusele akadeemia toimimises. Kui veel mõne aasta
eest kritiseeriti akadeemiat või selle juhtkonda selle eest,
mis oli tegemata, siis nüüd selle eest, mis on tehtud. Mu
meelest on see üks väga hea muutus. See näitab, et oleme
tõsiselt edasi liikunud ja kompamas ka neid piire, kuhu
meil sobib minna ja oma arvamusega esineda.
Natuke puudutas Urmas Varblane 19. detsembril alla
kirjutatud teaduslepet. Mõtlen siin juhtivate poliitikute
(pea kõigi parteijuhtide), ülikoolide ning teadusasutuste,
teadlaste, tööandjate ja tööstuse esindusorganisatsioonide
ühiselt allkirjastatud dokumenti, mille kohaselt peaks
tõstetama teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
rahastamine 1% peale sisemajanduse kogutoodangust

aastaks 2022. Selle üle tuleb meil täna üsna varsti juttu
ja mõtlemist. Tahaksime anda värskelt loodud või
loodavale valitsusele soovitusi, kuidas seda lepet võiks
täitma hakata.
Otse aasta lõpul sõlmiti leping justiitsministeeriumiga
riigiõiguse sihtkapitali loomise kohta akadeemia juures.
Ka see on vastuoluline sündmus. Trügime ju valdkonda,
kus meil ei ole otsest kompetentsi. See on teatav usalduse
märk riigi poolt. See on üle hulga aja esimene kord, mil
akadeemiale usaldati ühe teadusvaldkonna teatava osa
korraldamine ja selleks ka rahaliste vahendite jagamine.
Mingis mõttes saab seda vaadelda proovitööna. Oleme
leidnud ühisosa ühe ministeeriumi soovidega. Nüüd
on meil väljakutse tagada, et riigiõiguse arendamiseks
mõeldud vahendid saaksid ka korralikult materialiseeritud.
Miks akadeemia ja mitte näiteks teadusagentuur?
Taoline sihtkapital annab võimaluse toetada nii head
teadust kui ka selle vundamendiks olevate asjade tegemist,
nagu nt riigiõiguse õpiku väljaandmist, mida teadus
agentuuri raames on suhteliselt keerukas teha.
Hulk preemiaid ja tunnustusi akadeemikutele on
midagi, millega oleme vist üsna ära harjunud, nii et
pigem tunnustuste voo katkemine oleks uudis. Sel aastal on tunnustuste nimistus kolm teaduspreemiat ja kolm
audoktorit eri ülikoolides. Arvo Pärdi keskuse avamine ei
ole muidugi akadeemia tegu, aga üks äärmiselt rõõmustav
sündmus.
Formaadi muutuste kohta. Ühe asja tegime eelmisel
aastal ära, võib-olla natuke vastuolulisena, aga siiski
olulisena. Üsna pikka aega on olnud traditsiooniks, et
akadeemikukandidaatide kohta kujundatakse arvamus
osakonna tasemel. Sellel protsessil on oma head küljed,
saab minna süvitsi, kuid nõrkuseks on see, et kandi
daatide sära ja tugevus ei pruugi paista üle osakonna
piiride. Eelmistel valimistel, kolme aasta eest, korraldasid
teine (informaatika ja tehnikateaduste) ja kolmas (bioloogia, geoloogia ja keemia) osakond ühise kandidaatide
kuulamise. Tundus, et sellest ei sündinud piisavat sünergiat, sest tookord jäi kaks vakantsi täitmata.
Seekord valisime seitse uut akadeemikut, täites kõik
väljakuulutatud vakantsid. On üsna tõenäoline, et sellele
aitas kaasa suhteliselt radikaalne lahendus, mida mõne
kolleegi sõnul pole aastakümneid rakendatud. Nimelt
pakkusime akadeemikukandidaatidele võimalust teha
avalikud ja hiljem internetis vaadatavad esitlused meie
saalis toimunud konverentsil. Sinna juurde lisati nende
kandidaatide endi salvestatud esitlused, kellel polnud
võimalik konverentsil osaleda. Ma arvan, et see oli päris
oluline muutus, mingis mõttes tagasipöördumine praktika
juurde, mis olevat toiminud umbes 40 aastat tagasi. Kuigi
seda tüüpi üritusel on omad puudused, on sel ka hea külg
ja oluline lisaväärtus. Ühiskond sai sõnumi selle kohta,
kui tugevad kandidaadid meile esitati, kelle seast me
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pidime valima. Laiemalt: võidi veenduda, kui kange on
Eesti teadus nendes valdkondades, kus vakantsid avatakse.
Tulevikus võiks see formaat jäädagi kasutusele, kuni
oskame välja mõelda veel uuema või vanema ja parema.
Tasapisi on suurenenud akadeemia eelarve. Ise oleme
ka juurde teeninud. Osa sellest suurenemisest kasutasime
hoovifassaadi põhjalikuks uuendamiseks. Esmapilgul
pole muutused kuigi märgatavad, aga see ongi asja mõte,
sest meie maja sisemust ja välimust peame küll korrastama, aga muutusi teha ei tohi. Nüüd on aknad ja vuugid
veekindlad, paekivi puhas ja mõnda aega paaris kohas
võimutsenud hallitus kadumas.
Eelmise aasta pingeline töö tähendas ebatavaliselt
suurt koormust nii juhtkonnale kui ka kantselei personalile. Koormust lisas see, et kaks vanema põlvkonna
töötajat otsustasid sügisel siirduda pensionile. Olen
südamest tänulik neile töötajatele, kes pensioneerunud
kolleegide ülesanded enda peale võtsid ja tegid seda nii
efektiivselt, et väljast vaadates pole mingeid lünki näha
olnud. Nemad väärivad üht kõva ja südamlikku aplausi.

AKADEEMIA SOOVITUSED
TEADUSLEPPE
REALISEERIMISEKS
President Tarmo Soomere
Head kolleegid! Akadeemia seadus ja põhikiri ei ole
omavahel otseses vastuolus. Nad ütlevad meile lihtsalt
erinevaid asju. Kui põhikirja kohaselt üldkogu kuulab
teadusettekandeid ja kujundab seisukohti, siis seaduse
kohaselt akadeemia esitab arvamusi Eesti teaduse
korralduse ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimise kohta. Seda seadust oleme umbes kümme aastat
rikkunud, nüüd on aeg täita.
Meenutuseks neile, kes ei ole väga tihedalt meedia
infoväljas olnud, et mis teaduslepe on.
Juba rohkem kui kümme aastat on kõne all olnud
avaliku sektori teadusrahastuse suurendamine 1%ni
sisemajanduse kogutoodangust (SKT). See protsess näis
kenasti käivituvat 7–8 aasta eest, aga sai kõva tagasilöögi
kolmel viimasel aastal, kui eelmise raamprogrammi nn
Euroopa rahad otsa said ja otse riigieelarvest teadusele
minevad summad kukkusid 0,51% tasemele SKTst, mis
oli päris skandaalne. Opereeriti ka teise arvuga, mis oli
ligikaudu 0,7, aga see 0,51 esile tulek oli valus
paljudele.
Teadusagentuuri eestvedamisel jõuti möödunud
aasta 19. detsembril ühe olulise dokumendini. Pea kõigi
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juhtivate erakondade esimehed, ülikoolid, teadusasutused,
tööandjate esindajad ja teadlased kirjutasid Kadriorus
alla deklaratsioonile toetada teadus- ja arendustegevuse
ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamise tõstmist
1%ni sisemajanduse koguproduktist ning edasist h oidmist
vähemalt samal tasemel. Väike kuradike siin on sõna
„innovatsioon“, mida varem ei ole teaduse finantseerimise retoorikas palju kasutatud. Varem oleme rääkinud
teadus-arendustegevusest, lühendiga T&A. Nüüd on
lisandunud sinna täht I. See on ebatavaline, aga väga
kena, et sellega liitusid ka Eesti suurimad tööandjate ja
ettevõtlusorganisatsioonid.
Kui see dokument sai alla kirjutatud, tekkis hetk
jõuluvaikust. Siis läks vaidluseks selle üle, kuidas peaks
jaotama lisanduvat raha. Mõned osapooled arvasid, et see
peaks kõik minema ettevõtluses toimuva innovatsiooni
rahastamiseks. Mida iganes see peaks tähendama.
Õnnestus veenda teadus- ja arendusnõukogu, et mõistlik
on lisanduvast rahast 40% suunata olemasolevasse teaduse
finantseerimise süsteemi, 20% teadussüsteemi sellistesse
vältimatutesse kuludesse nagu raamatukogud, teadus
kirjanduse tellimine ja muu sarnane (sh teaduste akadeemia
finantseerimine) ja ülejäänud 40% erasektorisse sihiga,
et seal tekiks tugev teadus- ja arendustegevus ning
innovatsioon.
Esimese 40+20 protsendi jaotamiseks on olemas
mõistlik süsteem, mis lausa januneb lisaraha järele.
Teadusagentuuri grandikonkursid on ju peaaegu loteriid.
Teaduskirjandust on kindlasti vaja osta. Probleem on aga
selles, kuidas sisustada see 40%, mis praeguse plaani järgi
liiguks peamiselt erasektori teadustegevuse ärgitamiseks.
See on koht, kus akadeemia arvamus ja soovitused on
olulised just praegu, kui uus valitsus on kinnitamisel ja
asub pea esimese asjana riigieelarve strateegiaga t egelema.
Seetõttu on mul küll tunne, et ajastus teadusleppe osas
just praegu arvamuse avaldamiseks on adekvaatne.
Sellel, et täna arutusele tulev arvamus on akadee
mikuile arutamiseks esitatud alles täna hommikul, on rida
põhjusi. Juhatus arutas selle peamisi seisukohti 19. märtsil.
Tahtsime kindlasti kooskõlastada meie soovitused teiste
institutsioonidega, kes selles protsessis osalevad, ennekõike ettevõtluse arendamise sihtasutusega, kellel väga
tõenäoliselt saab olema arvestatav roll teadusleppe
realiseerimisel ja kes vähemalt osaliselt esindab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vaatekohta kogu
protsessis. Samuti tahtsime konsulteerida haridus- ja
teadusministeeriumi spetsialistidega, aga ka kindlasti
kuulata nende akadeemikute arvamust, kellel on arves
tatav ettevõtluskogemus. Vastav nõupidamine õnnestus
kokku saada alles eile, mistõttu teie käes olev dokument
võib sisaldada üksikuid stiililisi apsakaid ja võib-olla
vajaks sõna või kahe võrra täiendamist.

Nende sissejuhatavate sõnade järel ma läheksin
selle dokumendi sisu juurde. Selle kirjutajate ja sinna
panustajate ühine arvamus oli, et see peaks ennekõike
metatasemel andma põhimõttelisi soovitusi ja vältima
üksikasjadesse minekut. Küll me saame üksikasjadesse
minna, kui see vajalik peaks olema. Praegu aga meil ei
ole analüütilist baasi ei konkreetsete suundade, asutuste,
ega valdkondade identifitseerimiseks. Meil ei sobi anda
soovitusi, mille kohta meil ei ole kaljukindlat alust.
Dokument algab konstateeriva osaga, öeldes, et
sisuliselt on teaduse finantseerimine üks võtmekomponente Eesti konkurentsivõime tagamisel. Oluline
aspekt siin on, et seda tüüpi rahastamine, kus riigi raha
liigub erasektorisse, tähendab teaduse ja innovatsiooni
finantseerimise paradigma muutust. See on seemneraha
erasektorisse, et seal tekiks tugev teadus-arendustegevus
ja et erasektor hakkaks tulevikus panustama märksa
rohkem teadus-arendustegevusse kogu riigis. Taolisi asju
on p
 roovitud mitmes riigis. Austraalias on selleks olemas omaette grantide süsteem. Mitmed riigid vaatavad
lootusrikkalt meie peale, et kas meil õnnestub seemne
rahast kasvatada päris taim. Kui see õnnestuks, oleksime
maailmas ikka väga tõsised tegijad. Eesti väiksuse tõttu
on meil head šansid seda teha.
Teile aruteluks, kohendamiseks ja aktsepteerimiseks esitatud dokumenti on panustanud praktiliselt kogu
juhatus. Mitmed tsitaadid on võetud konkreetsete juhatuse
liikmete poolt esitatud arvamustest ja visioonidoku
mentidest, aga nad ei ole seotud inimeste nimedega.
Esimese soovituse või arvamusena peaksime hästi
oluliseks, et teaduslepe saaks kohe kajastatud täies mahus
riigieelarve strateegias. Kui seda ei sünni, siis on tõe
näosus, et see rahavoog tegelikult realiseerub, päris väike.
Samuti oleks tarvis ka sõnastada ja veel parem kokku
leppida teadusleppe eesmärgid. Üht neist ma märkisin,
mis on järgmises punktis 2: et kogu Eesti konkurentsivõime jaoks on oluline, et erasektoris tekiks tugev teadus.
Ebatavaline on siin väide akadeemia poolt, et tugev
erasektori teadusvõimekus on ka akadeemilise teaduse
pikaajalistes huvides. On küll. Meil on vaja töökohti
v ärskelt lõpetanud noortele doktoritele ja headele
magistrantidele, mida praegu eksisteerib hästi vähe. Meil
on vaja, et tekiks liikumine akadeemilise maailma ja
tootmissektori vahel. Meil on vaja, et tekiks kompetentsi
siire. See saab eksisteerida ainult siis, kui erasektoris tekib
tugev teadusvõimekus. Haridus- ja teadusministeeriumi
kommentaar selle punkti juurde oli: rõhutada, kui võimalik, et kui räägime investeeringutest, siis peaks olema
prioriteet inimressursi arendamine. Seetõttu palun kohe
üldkogult aktsepteeringut lisada sellesse teksti kaks või
kolm sõna – prioriteediga inimressursi arendamisele. See
on üks asi, mis jäi meil endil kahe silma vahele ja mida
ministeerium heatahtlikult arvas, et võiksime markeerida.

Eesmärk on tekitada seemneraha jämedalt 0,12% sise
majanduse kogutoodangust, mis realiseeruks 5–10 aasta
pärast 1,3%-na, mida erasektor peaks lisama, et jõuda 2%
sihttasemeni. Me loodame raha kordistamist erasektori
teadusvõimekuse arendamise kaudu. Sinna juurde
sektorite vaheline kompetentsi siire ja spetsialistide liikumine. Kui siin on midagi, mis tundub valesti olevat või
on ilmselt puudu, siis oleks küll hea kohe märku anda.
Punkt 3. See, mis võib kergesti juhtuda, kui raha juurde
tuleb, on, et parimad spetsialistid liiguvad lihtsalt ülikoolidest
ja teadusasutustest ära tootmisse. Siis ei jätku ülikoolides
võimekust järgmise põlvkonna inimvara v äljaarendamiseks.
See on asi, mis on juhtunud natukene Eestis, kui Viru keemia
grupp tõmbas ära osa spetsialiste ja Taltech jäi selles valdkonnas kuivale. Äärmiselt oluline on planeerimisel, et me ei
teeks rumalaid liigutusi, ei paneks raha põlema, vaid näeksime, kus on inimvara, tehnilised vahendid, infrastruktuur ja
samuti eksisteeriv kõrgharidusõpe. Kui hakata midagi looma
tühjale kohale, siis kahe-kolme aastaga see lihtsalt ei õnnestu.
Selleks, et tekiks ja jääks püsima hea teadus erasektoris, peab
seda kogu aeg toetama tugev avalik-õigusliku sektori kõrg
haridus ja teadus.
Punkt 4 on see, kus me ütleme midagi väga kriitilist.
Kuna see raha nagunii liigub väljapoole haridus- ja
teadusministeeriumi, liigub ta kohta, kus ei ole sellise
raha jaotamise kompetentsi ega haldusvõimekust. See
sõnum on praegu maskeeritud viisakate sõnadega „toetada
ja kasvatada“. Aga see on kõige valusam sõnum, mida
me minu meelest julgeksime üldse välja öelda. Teadusraha
jagamise mehhanism võib meile meeldida või mitte, aga
see toimib, tõrgetega ja ragisedes. Aga selle 40% jagamine, millest me praegu räägime, läheb kohta, kus ei ole
mingit võimekust seda jagada. See on nende inimeste
arvates, kes on akadeemias tegelenud ettevõtlusega, kõige
valusam koht. See oli ka juhatuse arutelus laual. Me
leidsime, et see on delikaatne, aga tuleb ära öelda, et head
kolleegid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis
ja mujal – te ei tohiks seda hakata ise tegema.
Punkt 5 on see, millele Tiit Tammaru viitas. Me teame,
et vajalik haldusvõimekus on Eesti teadusagentuuris ja seda
peab kaasama. Kui seda mitte kaasata, siis laseme inimestel
hakata mängima liivakastis mängu, mida nad ei oska. Siin
ütleb sõnastus, et seda võimekust „saab rakendada“. Me ei
tahtnud kasutada tugevat sõnastust, et „peab rakendama“.
Me ei saa riigile öelda, kuidas ta peab tegema. Me saame
öelda, et see võimekus on olemas, kasutage. Haridus- ja
teadusministeerium soovitas, et kui räägime, et seda saab
rakendada, siis alustada konkreetsest nimistust: teaduste
akadeemia, tippteadlased jne. Me a rvasime, et me ei märgi
akadeemiat selles dokumendis aktiivse poolena, kuigi see
oli haridus- ja teadusministeeriumist tulnud kommentaari
sõbralik soovitus, et pange ennast kirja. Nüüd on siin sees
üks viitsütikuga värk – kaasata teadlasi ja
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teadusadministraatoreid. Arenenud riikide praktika on, et
riigiettevõtete nõukogudes on t ippteadlasi. Eestis ei ole seda
praktikat. Me ei saa suruda tippteadlasi eraettevõtete nõukogudesse, kui nad ei taha seda, aga riigiettevõtete
nõukogudesse me saame ja peame. See ei pruugi õnnestuda,
aga see on selle punkti tegelik mõte. Siia punkti lisanduksid
siis sõnad „teaduste akadeemia“.
Eesti teaduste akadeemia arvamust investeeringutest
teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni teadusleppe kontekstis vt „Sõnas ja pildis 2019“ lk 78.

ÜLDKOGU
25. SEPTEMBRIL 2019
Akad Jaak Aaviksoo sõnavõtt
Ma arvan, et teaduste akadeemial on vaja presidenti ja
akadeemik Soomere on olnud hea president ja teinud
seda tööd nii hästi, kui ta on suutnud ja osanud. See, mis
ma ütlen, ei ole mõeldud mitte kriitikana, aga võib-olla
selleks, et me mõtleksime.
Tänane otsus tõenäoliselt määrab viieks aastaks selle
kammertooni või põhihäälestuse ja seetõttu on oluline.
Viis aastat on pikk aeg, viie aastaga sünnib maailmas
palju, eriti praegusel turbulentsel ajal. Ma arvan, et üks
kesksemaid probleeme kõikide teaduste akadeemiate ees,
kes minu paremat arusaamist mööda selleks kutsutud ja
seatud, on seista, kui soovite, siis kirikuna, selle ilmavaatamise, usu eest teadusliku teadmise objektiivsusesse,
headusesse või progressiivsusesse.
Selline valgustusajast pärit arusaamine on esimest
korda võib-olla niisuguste riskide keerises, nagu me täna
tajume. Kindlasti Eesti teaduste akadeemia ei saa seda
väljakutset lahendada globaalsel tasandil, aga kõik need
ilmingud, mida me näeme globaalsel tasandil, on täpselt
samuti olemas ka siin Eestis. Just nende väärtuste ja nende
põhimõtete eest seismine, põhimõttekindel seismine on
minu jaoks kindlasti akadeemia üks peamisi ülesandeid.
Selle järel tulevad teised, ka teaduse materiaalse o lukorra,
akadeemia liikmete staatuse eest seismine. Need on
sekundaarsed. Kõige kesksem küsimus on sellel keeru
lisel ajal näidata selgroogu, seista nende väärtuste eest ja
teha seda minu arvates kompromissitumalt, kui me seda
oleme suutnud teha. Ebateaduste vastu võitlemises on
Merlis Nõgene3 üksinda võib-olla rohkem suutnud korda
3 Merlis Nõgene (snd 23.04.1976) on kommunikatsiooniekspert ja
ajakirjanik. Eesti Päevalehe paljastatud nn MMSi skandaali ajal
(vt näiteks https://epl.delfi.ee/eesti/imeravimi-usku-vanemadjoodavad-lastele-murgist-kloordioksiidi?id=72470031) tegeles
Nõgene aktiivselt inimeste hoiatamisega kloordioksiidi eest.
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saata, kui teaduste akadeemia. Ma arvan, et see on midagi,
mille üle võib mõelda, isegi kui see on provokatiivne
väide ja tehnilises mõttes tõele ei vasta. Arvan, et see on
üks väga oluline asi.
Teine teema, mida ma tahaksin kindlasti puudutada,
on nähtavus ja teaduse n-ö viimine inimestele lähemale,
et kuidas ja mil määral seda teha. Kas seal on ka mingid
piirid, mida teadus ei tee, mida teadlased ja akadeemikud
ei tee. Mulle tundub, et need piirid on olemas. Mulle
tundub, et kohati me oleme neid piire liiga jõuliselt
kombanud, kui mitte enamat öelda. Arusaadavalt ja
avalikkuses tugeva esoteerilise mainega seltskondades
enda eksponeerimine ei ole kindlasti päris probleemitu.
Selles küsimuses võiks siiski mingi arusaamine ja s eisukoht
olla. Tõsi, kui me ei ole seal, kus on inimesed ja tähelepanu,
siis on meil probleem nähtavusega ehk see on kompromisside ja tasakaalu otsimise punkt, aga t unnistan, et mind
on see kohati häirinud. Kes võib-olla sellest sisust vähem
teab, siis see on seotud Von Krahli akadeemiaga või mis
iganes on selle täpsem nimetus. Mulle tundub, et seal on
midagi, mille üle võiksime mõelda.
Üheks keskseks kohaks teaduste akadeemia jaoks
akadeemik Soomere juhtimisel on olnud teadusnõustamine
eelkõige poliitiliste otsuste juures. See on tõsi – paljude
akadeemiate jaoks oluline roll ja eeskuju võtmine Ameerika
akadeemiast on asjakohane, aga mulle tundub, et niisuguses
vormis, nagu seda on tehtud viimaste a egadeni, on see
nõustamine, n-ö institutsionaliseeritud ja võimule lähedale
pürgiv nõustamine, tegelikult muutumas, kui mitte muutunud, omaenda vastandiks. Arutelud erinevatel tasemetel
on viinud inimesed arusaamiseni, minu jaoks kahetsusväärse arusaamiseni, et keeruliste poliitiliste valikute juures
leidub alati teadlasi, kes on valmis kaitsma mõlemat seisukohta. Ilmselt on neil selleks omad põhjused, kuigi minu
paremat arusaamist pidi teadlane, jäädes eksperdiks, ei
tohiks poliitilistes valikutes pooli võtta, sest poliitiliste
otsuste tegemisel on teadus tegelikult võimetu. Poliitilised
valikud ei ole tõestatavad valikud ranges teaduslikus
mõttes. Seetõttu me näeme üha rohkem ka Eestis, kuidas
teadlasi üksteise vastu välja mängitakse, ehk siis teadlased
muutuvad poliitiliste e esmärkide saavutamisel manipulatiivseteks objektideks, mitte enam subjektideks. Kui me
seda vahet ei suuda teha, siis ma kardan, et teadusel ja
teaduste akadeemial on probleeme.
On veel probleeme ja meil on sellest hiljutine väga
õpetlik näide. Tõenäoliselt olin ma tunnistajaks ühe
oma kolleegi akadeemilistest arusaamistest kantud
seisukohtade materdamisele ja tema poliitilisele mahategemisele, suutmata astuda ühtegi sammu ega esitada
ühtegi argumenti selle kolleegi kaitseks4. Ma arvan, et
4 Akadeemik Aaviksoo mõtleb tõenäoliselt akadeemik
Urmas Varblase inetut ründamist 7. aprillil 2018 puidurafinee
rimistehase problemaatika käsitlemisel Tartu linnavolikogu
avalikul istungil – toim.

see oli häbiväärne, mitte pelgalt kahetsusväärne. Nii
suguseid juhtumeid tuleb meil tõenäoliselt veel. Me peame
akadeemiana suutma sellistes olukordades kujundada oma
seisukoha veidi laiemal baasil kui ainult olla nähtav ja olla
teadusnõustaja ja nõustada seda, mida meilt oodatakse. Ka
vastuseismine poliitilisele, tasakaalustamata hüsteeriale
on midagi, mida tuleks teadlaste puhul pigem toetada kui
häbeneda või maha vaikida.
On veel üks asi, milles, ma arvan, me võiksime r ohkem
kui siiamaani ühendada jõud ja vältida võimalikke pingeid
juba eos. See puudutab teaduste akadeemiat ja ülikoole,
eelkõige suuremaid ülikoole, vähemal määral võib-olla
kunsti- ja muusikaakadeemiat. Usun, et põhilistes
püüdlustes, nii akadeemilistes püüdlustes kui ka teadus- ja
hariduspoliitilistes püüdlustes, on meie ühisosa äärmiselt
suur. Ühendades jõud ja seisukohad ja argumendid oleks
meie hääl ilmselgelt tugevam, kui ta on üksikult või kohati
ka, mulle tundub, hierarhiliselt kujundatud maastikul.
Seepärast arvan, et niisugused vastasseisud, mis jäävad
viimase viie aasta sisse, neid võiks püüda sel määral, kui
vähegi võimalik, vältida läbi kommunikatsiooni, mitte
formaalsete otsuste ja seaduse või põhikirja või muu
formaalse raamistikust tuge otsides. Kommunikatsioon
akadeemilises kogukonnas horisontaalselt ka institut
sioonide vahel vääriks edendamist mitmes mõttes.
Võib-olla veel midagi, mille üle võiks mõelda. Ma
arvan, et erinevad katsed läbi aastate, olgu nad siis
süvauuringute instituudi, uurija-professorite või mõne
muu institutsionaliseeritud instrumendi moel mõjutada
olulisel määral Eesti akadeemilist arengut, on kindlasti
kantud õigetest ja arusaadavatest soovidest. Aga tõe
näoliselt on aus väita, et me ei ole suutnud saavutada
olukorda, kus see oleks olulisel määral mõjutanud Eesti
teadust või akadeemilist elu laiemalt. Mitte et see oleks
kriitika nende püüdluste osas või nende inimeste osas,
kes on sellesse panustanud, aga ma arvan, et see järeldus
on hästi lihtne, küüniline ja pragmaatiline – no money, no
funny. Kui meil ei ole vahendeid ja ressursse oma
e esmärkide s aavutamiseks, siis on ausam jätta see
e ttevõtmine tegemata, selmet püüda olematute ala
kriitiliste vahenditega astuda samme, mille tulemusi ei
ole võimalik saavutada ratsionaalselt asjale lähenedes.
See tähendab, et peaksime tõsiselt otsa vaatama välja
kutsele, et kui seda raha hetkel ei ole, aga teistpidi Eesti
riik ei ole kaugeltki nii vaene, et oma teaduste akadeemiale
niisugust asja võimaldada, kui teaduste akadeemial on
argumendid ja soov seda teha, siis tuleks sellele pöörata
tähelepanu uuel juhatusel, uuel presidendil ja teha seda
natukene pikema sihikuga, võib-olla jõulisemalt, aga
selles mõttes ausamalt, et kui see ei õnnestu, siis kuulutame selle ettevõtmise nurjunuks ja teeme midagi muud.
Isegi selle väikese rahaga võib-olla on võimalik teha
midagi muud, midagi vähem ambitsioonikat kuni

sinnamaani välja, et vaatamata sellele, et riiklikul tasemel
on akadeemikutasu külmutatud ja on ilmselt poliitiline
soov seda tüüpi personaalpensionina käsitletav raha üldse
ära kaotada või lasta tal inflatsiooniga ära surra. Võib-olla
on mõistlik siis sellisel juhul otsustada need vahendid
suunata selle probleemi lahendamisele, millele me siin
tehnilisel tasemel kahetsusväärselt sageli oleme pidanud
tähelepanu pöörama, et meil ei ole justnagu võimalik
a kadeemikutele nende õiglastele ootustele vastavat
a kadeemikutasu maksta ja seetõttu järjest ja järjest
tõstatatakse küsimusi mingitest kunstlikest liigutustest,
kellegi loobumisest kas siis otsuse alusel või vaba
tahtlikkuse alusel kellegi kasuks, mis minu arvates ei ole
konstruktiivsed, mis diskrediteerivad organisatsiooni, mis
panevad inimesed ebamõistlike valikute ette, selmet
tõsiselt otsa vaadata sellele, mida on meie arvates mõistlik
ja õiglane antud olukorras akadeemikutasusid puudutavalt
ette võtta, ja teha see teoks.
See oli kõik, mis ma tahtsin uuele valitavale presidendile tee peale kaasa anda. Võib-olla vähem lahendusi, aga
võib-olla mõned rõhuasetused, mis minu arvates võiksid
olla olulised ja mis aitaksid kaasa teaduse rolli tugev
damisele funktsionaalses, mitte pelgalt näivuse, nähtavuse
või muus sekundaarses mõttes.
Aitäh tähelepanu eest.

PRESIDENDIKANDIDAAT
TARMO SOOMERE
PROGRAMMILINE ETTEKANNE
25. SEPTEMBRI ÜLDKOGUL
Austatud kolleegid!
2014. a uue juhtkonna valimisel sõnastati neli eesmärki või töösuunda, mida teaduste akadeemia üldkogu
aktsepteeris: (i) akadeemia kui terviku hääl tugevamaks
ja akadeemia ühiskonnas nähtavamaks, (ii) täpsustada ja
väärikalt kanda akadeemia rolli teadusmaastikul (arendada
ja esindada teadusmaastikku tervikuna), (iii) täita väärikalt oma rolli Eesti riigis ning (iv) esindada Eesti teadust
rahvusvahelisel areenil, eelkõige informatsioonivahetuse
korraldamisel ja teadussaadiku rollis.
Lisaks sellele oli plaanis hulk väiksemaid samme
akadeemia kui terviku ja selle kantselei kaasajastamiseks.
Neli seatud eesmärki tundusid suurte väljakutsetena,
aga osutusid tänu akadeemia reputatsioonile ja akadee
mikute tugevale panusele üllatavalt kergesti täidetavateks.
(i) Akadeemia on ühiskonnas kohati juba isegi liiga
nähtav. Nii nähtav, et osakondade ja üldkogu tasemel on
juhitud tähelepanu vajadusele hoolikamalt valida
koostööpartnereid ja meenutatud, et klikkide kogumine
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või meelelahutuse pakkumine ei saa olla akadeemia
eesmärk. Ei olegi, ei tohigi olla, aga hea meel on, et klikke
on palju. Eriti palju on neid seonduvalt teaduse popu
lariseerimise uute vormidega, nagu kolme minuti loengute
konkurss ja akadeemikute veerg Postimehe nädala
lõpulisas Arvamus. Kultuur teaduse relevantsusest
ühiskonnale. Nende tase on olnud selline, et Argo kirjastus
on üllitanud juba kaks kolme minuti loengutel baseeruvat
raamatut ja kirjastus Springer on otsustanud avaldada
valiku Postimehes ilmunud arvamuslugudest
ingliskeelsena.
Meie 80. aastapäevaga seotud kolm konverentsi
harmoneerusid Eesti 100 üritustega ja aitasid suurendada ühisosa nii poliitikute kui ka kultuurikandjatega
(nt konverentsi „Eesti mõttelugu“ kontekstis). Rahvusvaheline konverents akadeemiate nõuandvast rollist
infoühiskonnas saavutas laia rahvusvahelise kõlapinna.
(ii) Akadeemia loogiline roll Eesti teadusmaastikul on
olnud teadlaskonna sõnumi konsolideerimine ja teadlaste
hääle kuuldavamaks tegemine.
Oluline samm selles suunas oli Eesti noorte teaduste
akadeemia loomine. Tehniliselt asutasid selle noored
teadlased ise, aga ilma akadeemikute (eelkõige Peeter Saari
ja Margus Loppi) panuseta poleks seda vist sündinud.
Traditsiooniks said konsultatsioonid teadus- ja kõrgharidusringkondadega enne teadus- ja arendusnõukogu
istungeid, mis võimaldas meil viia väga tugevad sõnumid
peaministri ette.
Asutati esimene rahvusvaheline Eestist pärit teadusega seotud tunnustus – Endel Lippmaa medal ja loeng.
Seda vedasid akadeemikud Jaak Järv ja Mart Kalm ning
finantseeris, erinevalt ülejäänud meie tegemistest, era
sektor, kellega õnnestus leida ühisosa.
Käivitati koostöö L’Oréali ja UNESCOga, mille kaudu
antakse välja stipendiume noortele naisteadlastele. Ka
selle taga on erasektor. Üliõpilastööde ühiskonkursil
haridus- ja teadusministeeriumiga on akadeemia ühendatud nn pii-preemiate kaudu.
(iii) Akadeemia on tõusmas riigi peamiseks teadusnõustajaks. See on olnud suur ja suurelt jaolt märkamatu
töö ja – nagu me täna ka kuulsime – mitte ilma vastuoludeta ja mitte ilma „veealuste karideta“ töö. Poliitikutega
suhtlemise treeningusse olid haaratud mitme põlvkonna
teadlased. Tehniliselt realiseerus see töö akadeemia
kirjutamisega koalitsioonilepingusse ja sisuliselt mitmete
oluliste nõuannete kaudu, aga ka peaministri büroo ning
akadeemia ühise kliimakonverentsi korraldamisega kahe
nädala eest.
On õige, et teadlastel on erinevad seisukohad ja
teadlased võivad omavahel vaielda või kakelda. Aga
on väga ebatavaline, et riigi tippjuht ja paljud poliitikud
võtavad terve päeva, et kuulata, mida on tippteadusel
öelda. Uhuu-teadus oli saalist täielikult välja tõrjutud.
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Tulemusi sai näha kohapeal: akadeemik Jarek Kurnitski
kutsuti kohe järgmisele valitsuse istungile esinema ja
poliitikud arutlesid enamiku paneeli ajast akadeemia
pakutud kolme tegevussuuna üle. Kommunikatsioonieksperdid ütleksid ehk, et akadeemia sundis poliitmaastikule
terveks päevaks peale oma agenda ja mõtlemisviisi. Selles
on omad ohud. Me täiesti mõistame neid ja ma mõistan
neid ka ise seda tööd tehes, aga ilma ohtudeta ei ole ju
ka arengut ja mugavustsooni jäämine oleks veel hullem.
Riigiõiguse sihtkapitali loomine akadeemia juurde on
samuti märk ühisosa suurenemisest riigi ja ministeeriumidega: justiitsministeerium on huvitatud akadeemia toest.
(iv) Rahvusvahelisel areenil lisandus kontakte nii
suurriikidega (USA, Austraalia) kui ka regioonidega,
millega meil mingis mõttes pikaajaline side, aga ka värskendusid suhted meie idanaabritega. Valgevene pealinn
Minsk on meile üks lähemaid pealinnu. Sealsed teadlased
võivad vajada üsna lähitulevikus samasugust tuge, nagu
meie vajasime 30 aastat tagasi.
Oluline oli see, et Eesti akadeemia sõnum jõudis läbi
rahvusvaheliste võrgustike regulaarselt Euroopa Komisjoni lauale. Me saime sõsarakadeemiatelt tagasisidet ja
head nõu nende probleemide lahendamiseks ja strateegiate
kujundamisel, mis meie ees seisvaid ülesandeid lahendada
aitaksid.
Akadeemia klassikalised kommunikatsioonikanalid on
alles. Ka need ei ole probleemivabad. Nende jätkamine
või mittejätkamine on olnud diskussiooni objektiks, aga
mingis mõttes oleme me n-ö nina vee peal hoidnud. Kõik
akadeemia kirjastuse ajakirjad on avatud juurdepääsuga,
vaba kasutusega, mis tähendab seda, et artiklid ja täis
tekstid on kõigile avatud kohe pärast küljendamist.
Akadeemia eelarve suurenes juba kolm aastat järjest,
mitte küll väga palju, aga siiski arvestataval määral. See
võimaldas kantseleis füüsiliselt vältimatu põlvkonna
vahetusega mõistlikult toime tulla ja meie analüütilist ja
kommunikatsioonivõimekust oluliselt suurendada. Selle
arengu viljad on veel ees. Lähitulevikus ei pea enam
akadeemikud nii kohutavalt vaeva nägema, et nähtavad
olla, vaid meie kommunikatsiooniosakond teeb selle töö
ära. Meie saame sisule kontsentreeruda.
Fassaadi remont oli kindlasti vajalik, sest tuul vilistas
orelimängu tugevusega ja trepikodades hakkas võimutsema hallitus. Sisehoovis tehti see omavahenditest. Sinna
kulus suur osa eelmisel aastal akadeemiale juurde antud
summadest.
Suures osas on valitud juhtide töö piiratud alus
dokumentidega, mitte ainult seaduse ja põhikirjaga, vaid
ka arengukavaga. Arengukava oli asi, mida praegu a metis
olev juhtkond ei pidanud vajalikuks muutma hakata,
arvestades, et see oli vastu võetud üldkogu poolt mõnda
aega tagasi ja selles sisalduvad ülesanded tuli lihtsalt
täita, ükskõik, kas me soovisime või mitte. Arengukava

tegeles täpselt nende asjadega, mis olid formuleeritud
ka viis a astat tagasi valimisprogrammis. Arengukava
detailide osas on meil lähitulevikus tarvis tõsist tööd teha.
Arengukava vajab kindlasti uuendamist.
Nagu kolleeg Jaak Aaviksoo juba ütles, et mõned asjad,
mis olid arengukavas sõnastatud, on tõenäoliselt võimatud
ja ka mitte vajalikud. Näiteks süvauuringute instituut on
toiminud tegelikult teisiti. Sisu on täidetud teisiti. Eesti
tippkeskuste nõukogu toimib. Selle esimees
Andres Metspalu pidas meile täna loengu. Uurija-professorite nähtavus ja arv ei ole see, mida me tahaksime. Selles
suunas me ei ole edu saavutanud. Küll aga teadusliku
maailmavaate populariseerimise alal on edu olnud massiivne. See on tõenäoliselt olnud üks neid asju, mida
praegu ametis olev juhtkond on hästi osanud. Eks me
oleme ikka oma tugevusi ju rakendanud akadeemia arengu
huvides.
Probleeme, nagu täna on siin olnud jutuks ja ka
osakondade protokollidest välja tulnud, on muidugi olnud
ja juhtimisvigu on kindlasti ette tulnud. Tartu ülikooli
nõukogu liikme nimetamisega seonduv jõudis üldkogu
ette ja oli lähedal uudisekünnise ületamisele meedias.
Selle lahendamine võttis aega ligi aasta. Kokkuleppele jõuti veel koos kadunud rektor Volli Kalmuga, aga
lahendus realiseeriti pärast tema lahkumist. Päris huvitav
oli kogeda, kui erinevalt saadakse olukorrast ja kokku
lepetest aru ja kui tagasihoidlikku rolli mängib selle juures
seaduse sõnastus.
Üsna sageli on juhtunud, et ollakse eriarvamusel selles
osas, milline lahendus oleks parim akadeemiale, mõnele
koostööpartnerile või kogu Eestile. Nii mõnigi neist
eriarvamustest on olnud pigem maailmavaatelist laadi
(st mitte väga kaalukate sisuliste põhjendustega) ja selle
võrra teravam ja raskem ületada.
Tulevikku vaadates arvan, et viis aastat tagasi m
 andaadi
saanud neli töösuunda peavad kahtlemata jätkuma. Need
on ka meie praeguse arengukava sisulised osad. Arengukava ise tuleb kõvasti muuta, tuleb uus teha, sest praegune
kehtib kuni järgmise aastani. Üks töö, mis algselt oli
mõeldud järgmistesse aastatesse, on välisfassaadi remont.
Te näete, et (suurelt jaolt tänu Rein Vaikmäe diplomaatilistele võimetele) remont on juba käimas ja saab selle
aastaga ühele poole.
See, mida tahaksime teha järgmisel viiel aastal, on
minna viie ülesande kallale.
(1) Tahaks hirmsasti, et teadusnõustamise süsteem
saaks Eestis täiskasvanuks. Me oleme kujunenud valitsuse
ja riigikogu oluliseks partneriks, kelle käest küsitakse nõu
strateegilistes aspektides. Samas on ministeeriumides
käima saadud teadusnõunike või -koordinaatorite süsteem,
mis on ka väga hea. Praegused konsultatsioonid peaministri
büroo, riigikantselei ja haridus- ja teadusministriga on
andnud lihtsa tagasiside, et akadeemia toimib sisuliselt

riigi peateaduri institutsioonina ning et vajadust uute
institutsioonide järele ei ole.
Küll aga on oluline, mõttekas ja võimalik
sisuliselt ü hendada akadeemia ja ministeeriumide teadus
koordinaatorite võimekused. Selles suunas edasiliikumist
pean oluliseks võimaluseks rakendada akadeemikute
teadmisi ja kogemusi Eesti kui terviku konkurentsivõime
tõstmiseks. Mis on meie peamine seadusjärgne ülesanne.
(2) Akadeemia ei ole seni arvestataval määral osalenud
üldhariduse korraldamises või toe pakkumises. Olime küll
haridus- ja kultuurikongressi (2018) kaaskorraldajad ja
selle teaduspäev toimus akadeemias. Aga see on pigem
pühapäev, mitte argipäev. Meil ei ole pedagoogika vallas
akadeemikut, mis osalt selgitab (aga ei vabanda), miks
meie hääl on siin olnud tagasihoidlik. Osalus on piirdunud
peamiselt akadeemikute visiitidega koolidesse. Selles osas
on mastaapne üritus Poska akadeemia Tartus ja paljude
akadeemikute individuaalsed lähenemised. Käivitamisel
on gümnaasiumiõpilaste külaskäigud akadeemiasse, mille
osaks on natuke infot akadeemia mõttest ja tegutsemisest
ja lühiloeng või kaks meie headelt teadlastelt. Aga see on
kõik lihtne ja pealiskaudne.
Oluline oleks pakkuda märksa rohkem tuge
k ooliõpetajatele ja õppuritele, nii teadushariduse
valdkonnas kui ka mitmesuguste abimaterjalidega. Mitte
dubleerides matemaatika õhtuõpikut või füübitsat. Pigem
selgitades, miks nimelt üks või teine materjal on
programmis, millist tähendust see kandis teaduse arengus
ja kus on sellega seotud eesliiniteadus täna. Selliste
materjalide kaudu pakub näiteks Austraalia teaduste
akadeemia tuge oma maa kooliõpetajatele. Eesmärk on
tekitada teadushuvi kvaliteetse ja põneva informatsiooni
pakkumise kaudu vastava valdkonnaga kõige paremini
kursis olevatelt teadlastelt.
(3) Ühiskond teab, et akadeemia on olemas ja et tal on
president. See on suur saavutus. Väikeriigis on akadeemial
mõte ainult siis, kui ühiskond teab, et ta on olemas, aga
meie tegemiste kommunikatsioon ühiskonda on ikka veel
natuke lapsekingades. See on juba oluliselt paranenud.
Nn värvilised aastaraamatud pakuvad laiemale üldsusele
ülevaadet meie põhimõtetest, ajaloost, ettevõtmistest ja
värvikatest isiksustest ning on kujunenud populaarseteks.
Olulise infokanalina on lisandunud Facebook. Tehniliselt
on meie omandis ajakirja Horisont kaubamärk, aga see
ajakiri toimib meist eraldi ja sõltumatult.
Tulevikku vaadates, loodetavasti üsna varsti, saab
valmis akadeemia uus koduleht palju vingemate võimalusega kui seni.
Tahame saavutada uut taset koostöös populaar
teaduslike ajakirjadega. Tahame paremini kasutada
teadusseltside võrgustikku, sest neis osalevad spetsialistid ja huvilised on ju teaduspõhise maailmavaate
ja maailmakäsitluse oluline tugisammas ühiskonnas.
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Koostöö loomeliitudega kui vaimujõu kandjatega peaks
samuti olema süstemaatilisem ja tihedam.
(4) Tõenäoliselt ei ole akadeemia häälekandja järgi
praegu Eesti meediamaastikul vajadust. Küll aga vajab
täitmist oluline lünk Eesti meediamaastikul: kanal,
keskkond või portaal, mis süstemaatiliselt vahendaks
Eestis tehtavat teadust Eesti ühiskonnale. Uue portaali
järgi ei ole tingimata vajadust. Pigem võiks mõelda
koostöö peale olemasolevatega. On mitmeid portaale
olemas, mille tehnilised võimalused lubaksid kergesti
käivitada süstemaatilise Eesti teaduse tutvustamise.
Igal aasta ilmub ligikaudu 2000 head teadusartiklit
Eestis tehtud teadustööst. Kümmekonna artikli peale saab
ühe hea ja kandva sõnumiga jutu või narratiivi. See
tähendaks 200 lühilugu aastas, mida on juba akadeemia
kommunikatsiooniosakond peaaegu et võimeline
kirjutama ja mida oleksid võimelised seedima ka E
 estimaal
huvitatud lugejad. Mitte et see asendaks tippteaduse,
eesliiniteaduse kirjeldamist, aga me peame ütlema Eesti
ühiskonnale ja maksumaksjale, mida teevad Eesti teadlased, kui me üldse tahame mõelda selle peale, et
teadusraha võiks suureneda või et akadeemia finant
seerimine võiks tõusta või et meile võidaks anda uusi
ülesandeid.
(5) Rahvusvahelise koostöö osas oleme teatavas
mõttes võimekuse piiril. Praegu on alanud ettevalmistused
Läänemere riikide ja Valgevene teaduste akadeemiate
regionaalse koostöövõrgustiku loomiseks. See oleks
loogiline laiendus juba 20 aastat toimunud Balti riikide
akadeemiate intellektuaalse koostöö võrgustikule.
Regionaalne koostöö on järjest enam vajalik, sest näiteks
Eesti teadus- ja arendussüsteemi rahvusvahelise h indamise
aruandest paistab välja, et hindajate kodumaadel teaduste
akadeemiad ei osale peaaegu üldse riigi elus. See paistab
välja kommentaaridest Eesti teaduste akadeemia kohta.
Kui nüüd püüda üldistada, kuidas võiks akadeemia
jätkata, siis ühisnimetajaks, mida peaksime kindlasti
valima sõltumata detailidest, on selline tulevik, kus me
oleme pidevalt kohal ühiskondlikus elus. See ei ole lihtne
valik, see on pigem väärikas väljakutse, kindlasti
mugavustsoonist väljatulek. See oleks hea valik nii
akadeemia tuleviku kui ka Eesti riigi kui terviku seisu
kohalt. See võib tuua tagasilööke ja mingis mõttes on ka
toonud, sest teeme ju vahel mõnda asja teisiti kui mujal
avalikus sektoris või erasektoris harjutud, aga need asjad
tulebki selgeks rääkida, kui me tahame olla ühiskonna
väärikas osa ühiskonna melu sees, mitte jääda elevandiluust torni. Ühiselt panustades saame sellega kindlasti
hakkama.
Peame kindlasti nägema ette märksa laiemad
võimalused koostööks (aga ka funktsioonide jagamiseks)
teiste institutsioonidega. Siin oli ka vihjeid selle kohta, et
meie põhikiri ja seadus vahest piiravad meid. Piiravad
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päris kõvasti. Meil ei ole legaalset võimalust nimetada
ühine esindaja mingisse otsustuskogusse koos mõne teise
institutsiooniga, sest meie põhikiri ütleb, et taolised
nimetamised teeb meie juhatus oma otsusega. See tähendab, et mänguruumi ja diskussiooni- ja kauplemisvõimalusi
teiste institutsioonidega on väga vähe.
Peaksime kohendama oma alusdokumente operatiivse
toimimise võimaluse suunas, sest üsna sageli palutakse
akadeemia arvamust loetud päevade jooksul. Meil ei ole
võimalik nii kiiresti üldkogu kokku kutsuda. Ka juhatuse
koosolekule peab praeguse regulatsiooni järgi andma
materjalid 7 päeva ette. Ma ei arva, et peaks juhatusest ja
üldkogust mööda minema. Lausa vastupidi, järjest rohkem
peaksime kaasama kõiki neid akadeemikuid, kes antud
valdkonnas on olulised, aga meie toimimise viis (modus
operandi) peaks olema paindlikum.
Püüan sõnastada teisiti üht ajaülest ülesannet, mis jääb
meile nii lähemaks viieks aastaks kui ka ükskõik kellele,
kes oleks järgmised presidendid. Oluline on, tõukudes
siin kolleeg Jaak Aaviksoo mõttest, suurendada meie
kui institutsiooni analüütilist võimekust. Ilma selleta me
jääme marginaalseks. Aga sellele oleks hea lisada paras
portsjon paindlikkust ja operatiivsust.
Aitäh!
KÜSIMUSED:
Leo Mõtus: Kui me hakkame, nagu me tahame, ü hiskonnale
mõju avaldama, majandusele mõju avaldama (poliitikasse
ehk ei lähe), siis oluline on see, et me saaksime jääda
erapooletuks. Rootsi kuninglikus akadeemias aetakse
piinlikult sõrmega järge, et akadeemia enda osalus jääks
suuremaks kui riigi või nõuande tellija osalus. Ma ei
näinud Sinu programmis, kas Sul on kavatsust akadeemia
enda majandusliku iseseisvuse suurendamiseks? Kas Sa
ei pea seda vajalikuks või on mõni muu põhjus?
Tarmo Soomere: Erinevat liiki akadeemiad toimivad
täiesti erinevalt. USA rahvuslik teaduste akadeemia ei saa
kopikatki raha riigieelarvest. Nad on väga uhked selle üle
ja ütlevad, et see on nende võimalus olla sõltumatu
nõustaja. Meie akadeemia eelarvest tuleb jämedalt 97%
riigieelarvest. Suur osa omateenitud rahast tuleb selle maja
kasutamisest mitmesuguste ürituste jaoks. Aga maja on
ju ka sisuliselt riigi oma, ainult meie käsutusse antud.
Ainus päris oma sissetulek on nende loengute tasu, mida
ma olen pidanud väljaspool akadeemiat ja mille eest on
organisatsioonid või asutused olnud nõus maksma. See
on päris oma teenitud raha.
See paneb meid igal juhul kahemõttelisse olukorda.
Me ei saa teha nägu, et oleme päris sõltumatud. Seda
olulisem on kolleeg Jaak Aaviksoo mõte, et seda tugevam
peaks meil olema selgroog, et tabaksime ära, kus meiega
manipuleeritakse ja kus otsitakse lühiajalist kasu,
kasutades meid viigilehena.

Oleme teinud hulga tööd selles suunas, et saavutada erasektori tugi. Praegu kaks üritust käivad puhtalt
erasektori raha peal. Üks on L’Oréal-UNESCO stipendium naisteadlastele. Alustasime kolme aasta eest ühe
stipendiumiga. Sel aastal anti välja kaks. Loodame järgmisel-ülejärgmisel aastal suurendada stipendiumide arvu
kolmele. See ei ole väga suur raha, 6000 eurot aastas
stipendiumi kohta, aga kolmega korrutades teeb see juba
natuke.
Endel Lippmaa loengud toimuvad 100%liselt era
sektori finantseerimisel. See on mu meelest oluline märk,
et erasektor on pidanud vajalikuks taolisi asju toetada.
Erasektor on hakanud ennast ka laiemalt liigutama. Ma
ei arva, et see on paljalt akadeemia töö tulemus. Pigem
on see kogu teadusmaastiku aktiviseerumise tulemus.
Väga tõenäoliselt hakkab ajaleht Postimees pakkuma
kolme suurt teadusstipendiumi humanitaarteadlastele. Kas
juba järgmisest aastast, pole veel selge5, aga omanikud
on otsustanud, akadeemia on kampa kutsutud. See protsess
on kogu aeg käimas, aga praegu on seis selline, et ilma
riigi toeta me tõenäoliselt ei oleks funktsioneerimis
võimelised. Kuidas olukorda muuta, ei ole head retsepti.
Püüame tasapisi suurendada erasektori osa meie
eelarves.
Jaak Järv: Teadmiseks, et Taani teaduste akadeemia
omab või on osanik firmas Carlsberg. Kujutate ette, mida
see neile tähendab majanduslikult.
Leo Mõtus: Küsimus ei ole mitte erasektori raha
hankimises. Ma arvan, et leiame suhteliselt kergesti
erasektorist väga palju raha. Küsimus on selles, et akadeemia analüüs peaks olema sõltumatu ühest rahastajast.
On paha, kui see on riiklik tellimus, on paha, kui see
on puhtalt erasektori tellimus. Küsimus oli pigem selles,
kuidas tekitada akadeemiale võime iseseisvalt mõtelda.
Tarmo Soomere: See võtab aega. Süvauuringute
instituut oli ideena äärmiselt hea. See on realiseerunud sisuliselt õigesti töörühmade näol, kes kogunevad
lühikeseks ajaks, teevad töö valmis ja lähevad siis laiali
ja kelle puhul ei ole oluline, kust täpselt raha tuleb. Nad
tahavad selle töö ära teha parimal võimalikul moel.
Ma täpsustaksin veel erasektori raha. Selles mõttes
küsisin ka üldkogu nõusolekut. Ma arvan, et akadeemia
ei tohiks äri ajada. Me ei tohiks teha ühtegi tööd erasektori
raha eest ja lahendada erasektori ülesandeid. See on
p uhtalt ülikoolide ja teadus-arendusasutuste rida.
Akadeemia saab öelda oma arvamuse ja akadeemia
esmane arvamuse t ellija seaduse järgi, kellele me peame
ütlema, on meie riik ja riigiasutused. Erasektorilt võtame
raha vastu täiesti apoliitiliste ürituste ja asjade korraldamiseks, nii nagu on teadusstipendiumid n-ö vabal teemal,
5 2. märtsil 2020 kuulutati välja esimesed Postimehe Noor-Eesti
grandi saajad.

L’Oréali firma poolt ja Lippmaa loengute korraldamine,
kus ei tundu olevat mingit võimalust poliitilise surve
tekitamiseks. Uuesti sõnastades: tahaksin küsida üldkogu
arvamust. Meie oleme loodud seadusega riigi ees seisvate
ülesannete lahendamiseks ja riigi toeks nii aastal 1938
kui ka praegu kehtiva seaduse alusel. Me peaksime olema
väga ettevaatlikud, kui erasektor midagi meie käest teada
tahab.
Jaak Aaviksoo: Mulle jäi väga raskesti mõistetavaks
osundus, et ülikoolid peaksid täitma poliitilisi tellimusi
erasektorilt ja teaduste akadeemia ei saa seda teha, kuna
tema on ainult riigile. Ma arvan, et avalik-õiguslike
juriidiliste isikutena on nii teaduste akadeemia kui ülikoolid täpselt ühesuguses olukorras ja vastutustundlik
nõu ka erasektorile on teaduste akadeemiale igati kohane
ja vääriline ettevõtmine.
Tarmo Soomere: Tänan täpsustuse eest. Ma vähimalgi
määral ei tahtnud öelda, et ülikoolid peaksid tegema
poliitiliselt tundlikke otsuseid. Ma tahtsin öelda, et
ülikoolidel on võimekus ja kohustus ja mandaat lahendada
rakendustööde korras ülesandeid, mida erasektor vajab.
Mitte mingil juhul ma ei tahtnud vihjata nagu peaksid
ülikoolid andma nõu, millel on poliitiline komponent.
Dimitri Kaljo: Sinu visioonidokumendis on ilus punkt,
et akadeemia on saanud riigi oluliseks teadusnõustajaks.
Missuguse akadeemia nõuande on riigi valitsus, pea
minister vastu võtnud ja selle järgi talitanud? Või on
nõuanded ainult niiviisi, et meie räägime ja tema teeb ikka
nii, nagu pähe tuleb? Teine küsimus: visioonidokumendis
on öeldud, et eelarve suurenemine on võimaldanud
kantseleis noorenduskuuri läbi viia. Loen meie kutset ja
saan nii aru, et on üles kerkinud keelelised küsimused.
Kas teaduste akadeemia on asutuse nimi ja kas asutuse
nimed kirjutatakse eesti keeles suure tähega või väikese
tähega, nagu meie kutses?
Tarmo Soomere: Kui riik või riigiasutused teevad
otsuseid, siis ei ole neil teadusnõustamine laual üldse mitte
ainsa argumendina. Kui konkreetne isik teeb otsuseid, siis
on tal tavaliselt laual hulk probleeme ja arvamusi. Sellele
lisandub väärtuste küsimus, valijate hinnang, tehniline
teostatavus, sotsiaalne teostatavus, kas inimesed on nõus
selle otsusega või mitte; ja seal kõrval ka teaduslikud
argumendid. Kui teaduslikke argumente kõrval ei ole, siis
on märksa tõenäolisem, et võidakse jõuda mitte parimate
otsusteni. Kui teaduslikud argumendid on laual olemas,
siis tavaliselt nad välistavad mõne ebaõige või lihtsalt
rumala otsustuse.
Mul on raske tuua konkreetseid näiteid, kus nimelt
meie nõu alusel oleks kohe midagi tehtud. Võib-olla parim
näide on see, mida ma juba mainisin: et kliimakonverentsi
ajal kutsuti Jarek Kurnitski kohe valitsuse istungile rääkima sellest, kuidas oleks võimalik vähendada
süsinikuheitmeid targema ehitamise kaudu ja hoonete
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renoveerimise kaudu. See on üks valdkond, kus oleme
aastaid ees nii Euroopast kui ka ülejäänud maailmast. See
otsus sündis pärast seda, kui peaminister oli ära k uulanud
akadeemia poolt pakutud valiku asjadest, mida meie
saaksime teha, et Eesti läheks kliimaneutraalsuse poole.
Meie kolleegide, Euroopa akadeemiate teadusnõukoja
poolt tehtud aruande või raporti „Kliimamuutused ja
inimese tervis“ üks autoreid, professor Patrick Goodman
samal kliimakonverentsil kahe nädala eest rääkis, kuidas
on Iirimaal kliimamuutused juba põhjustanud teatavate
haiguste sageduse suurenemise. Peaminister vähemalt
mulle ütles, et nüüdsest peale läheb kõigisse kliima
strateegiatesse sisse inimtervise aspekt. Ma julgeksin
uskuda, et see oli meie akadeemia ja Euroopa akadeemiate
massiivse nõuande tulemus. Mõned sõnumid jõudsid
kohale ja otsustused, mis olid veel mitte tehtud, said oma
lõpliku vormi.
Suur ja väike algustäht on tekitanud palju emotsioone
ka juhatuses. Eesti õigekirja reeglid ütlevad, et üldjuhul
soovitatakse kasutada väikesi algustähti. Suurte algus
tähtede kasutamine on õigustatud ametlikes tekstides, kus
tuleb vältida igasugust vääritimõistmist. Eesti õigekiri
lubab kasutada mõlemat. Soovitus on kasutada väikesi
algustähti kõigis kohtades, kus ei ole karta vääriti
mõistmist. Lisaksin siia juurde, et me teame hästi palju
teadusest ja me oskame ka nõu anda, aga õigekirjareeglite
osas ei ole meie viimane instants. Seda ma ei paneks
üldkogus hääletusele.
Arved-Ervin Sapar: Nagu teada, on teaduste aka
deemia tihedalt seotud põlevkivienergeetikaga. Viimasel
ajal tundub, et põlevkivienergeetikas on väga segane
olukord ja seal oleks teaduslikku nõuannet kindlasti vaja.
Hando Sutter on samast majast pärit, kus mina elan,
seetõttu olen eriti huvitatud, milline on vastav seisukoht
teaduste akadeemias.
Tarmo Soomere: Sellistes küsimustes on meil tava, et
seisukoha kujundavad erialanõukogud. Meil on nende
küsimuste analüüsiks ja ka akadeemia seisukoha aluse
kujundamiseks varasem energeetikanõukogu, nüüd
energeetikakomisjon. Suurelt jaolt toetume nende analüüsidele. Kui ma julgeksin ülelihtsustades öelda, milline
on üldine mõtteviis, siis: põlevkivienergeetikast peame
varem või hiljem loobuma väga mitmel põhjusel, aga seda
ei saa teha ühe nipsuga ja kohe. Meil tuleb väga tõsiselt
mõelda, mis saab üleminekuajal. Üleminekuajaks on
lahendusi mitmeid. Mõned neist on peaaegu valmis, nagu
elektriautod. Mõned neist on katsetamise staadiumis, nagu
vesinikuenergeetika. Mõned neist loodetavasti saavad
lähikümnendil töökõlbulikuks, s.o moodultuumaelektrijaamad. Nende vahel ei saa akadeemia valikut teha. Me
saame ainult soovitada riigile, et riik ei tohiks kiirustada
muudatuste tegemisega ja peaks väga hästi järele mõtlema,
mis sotsiaalsed tagajärjed on võimalikel muudatustel.
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Toomas Asser: Need akadeemia ees seisvad ülesanded
jätkuna ja võib-olla väikese aktsendimuudatusega on kõik
head ja õiged. Kuidas tundub, kas teaduste akadeemia
olemasolev struktuur on optimaalne kõikide nende
ülesannete täitmiseks? Kas siin on mingeid mõtteid, kas
ei peaks kuidagi teisiti olema? See on aeg-ajalt meil jutuks
olnud, aga hea oleks uue viie aasta alguses kuulata selles
osas midagi.
Tarmo Soomere: See on nii hea küsimus, et paneb mu
kahvlisse. Vastavalt meie seadusele ja põhikirjale otsustab
akadeemia struktuuri üldkogu. Siiski julgen öelda, mida
ma arvan, isegi kui see peaks tooma musti kuule vali
misurni. Arvan, et praegune akadeemia süsteem on ajast
ja arust ja reaalselt ei toimi. Mitmed kaasaegsed aka
deemiad on rajatud teistel põhimõtetel. Nad koosnevad
komisjonidest. Osakondade struktuur oli hea ja õige
aastakümneid, aga praegu, kiiresti muutuvas maailmas,
kus vajame suurt portsu operatiivsust, peaksime väga
tõsiselt mõtlema, milline akadeemia struktuur võiks olla
akadeemiliselt õige ja samal ajal sobiv kiiremaks ja
paindlikumaks toimimiseks. Aga see ei ole minu valimisprogrammi osa. Seda otsustab üldkogu ja juhatus kindlasti
pakub välja, kui soovib pakkuda, mitmeid variante. Kui
juhatus ei soovi pakkuda neid variante, siis on üldkogul
endiselt võimalus küsimus ise üles võtta.
Ülo Niinemets: Täna levitati nimekirja, kus olid
akadeemikute vanused. Ma ei tea, kas see on presidendivalimistega seotud, aga ma tahaks küsida, et siin on
palju asju, mis on plaanis teha ja mis nõuavad igaühelt
panustamist. Kuidas Sa näed, kui palju peaksid akadeemia liikmed panustama – võimetekohaselt või kas või
needsamad 200 artiklit, mis tuleks kirjutada? Kuidas see
kokku tuleb?
Tarmo Soomere: Postimehe nädalalõpu sabas on vist
praegu ilmunud 40 akadeemiku tööd. Eks nende veenmine võttis natuke aega. Keskeltläbi iga kirjutise taga on
7–10 e-maili, aga tulemus on olemas. Need 200 artiklit,
millele ma viitasin, on Eesti teadust tutvustavad artiklid.
Kui me jagame nad (ärme jagame 75-ga) 50-ga, siis see
teeb 4 artiklit aastas akadeemiku kohta, umbes 2-lehe
küljelist, mis kirjeldavad ilusat läbimurret või edusammu.
Ei ole nii, et akadeemikud peavad seda hakkama algusest
peale välja mõtlema. Meil on professionaalsed kirjutajad,
kelle teksti akadeemikud sätivad õigeks ja valivad, millest
kirjutada.
See 200 ei ole eesmärk. Märksa olulisem on Eestis
tehtud teaduse kandev osa tuua Eesti ühiskonnale hästi
lähedale lihtsas keeles. Seal on muidugi hirm, et see võib
saada ülelihtsustatuks, aga me oleme kogu aeg selles
situatsioonis, et see anonüümne maksumaksja küsib, et
mida te siis tegelikult teete. Selle küsimuse alatoon on
lihtsam – mida mina sellest kasu saan või saada võiksin.
Andres Metspalu ettekanne oli ideaalne näide just sellest,

mida meie, akadeemikute, teadlaste tegevus teeb igaühele
kasulikku. Kui me seda ei suuda korralikult käima panna,
ei ole ka lootust akadeemia ega teaduseelarve järsuks
suurenemiseks. Selle kohta ütles Jevgeni Ossinovski hästi
kenasti kliimakonverentsil, et kui ei ole poliitilist tellimust, kui valijad ei nõua, siis otsust ei tule. Meil tuleks
saavutada see, et paneme valijad nõudma. Kas see on
võimalik, ma ei tea, aga selles suunas peaksime hakkama
vaikselt liikuma.

PRESIDENT TARMO SOOMERE LÕPPSÕNA
AKADEEMIA ÜLDKOGU ISTUNGIL
4. DETSEMBRIL 2019
Head kolleegid!
Kuigi selle aasta ametlik ülevaade saab koostatud
alles lähikuudel, on siiski kombeks detsembri üldkogu
lõpetuseks heita pilk tagasi möödunud aasta kõige
tähendusrikkamatele sündmustele. Aasta 2019 on olnud
turbulentne. Teadusmaastiku jaoks tervikuna, võiks öelda,
oli see päris ränga ebaõnnestumise aasta, aga akadeemia
jaoks läbimurdeline aasta. Ebaõnnestus teadusleppe
realiseerimine, mis pidi tõstma Eesti teaduse finant
seerimise maailma mastaabis konkurentsivõimelisele
tasemele ja aitama kaasa, et saaksime taibud akadeemilise
teaduse juurest tuua ka sinna, kus nad kogu riigi konkurentsivõimet kasvataksid. Sellega seonduvalt tegime üle
hulga aja poliitilise deklaratsiooni, mis küll ei vapustanud
maailma, aga mis näitas, et meil, kui me koos toimime, on
öelda midagi olulist ja kasulikku, näiteks seda, et tugev
teadus erasektoris on akadeemilise teaduse parimates
huvides.
Proovisime õpetada teadlasi ja poliitikuid omavahel
rääkima, lausa kolm päeva järjest veebruaris. Teiste meelest see õnnestus, nii et kutsuti eduloost raporteerima
Europarlamenti ja Euroopa avatud teadusfoorumile juulis
2020 Triestes.
Viisime kolme minuti loengute ettevõtmise Eesti
Televisiooni otse-eetrisse hommikutelevisiooni. Päris
ootamatu asjana kirjutati meid koalitsioonileppesse. Hirm
tuli mul naha vahele siis, kui peaministri büroo ametlikult
päris, et kas tahame kõiki valitsuse otsuseid enne allakirjutamist näha. Julgesin oma tarkusest teie käest nõu
küsimata arvata, et vist ikka mitte, aga tahaksime head
nõu anda enne, kui otsus paberile raiutakse.
Meid valiti toimetama Euroopa riikide peateadurite
või siis riigi teadusnõunike foorumi eesistujana. Ju siis
jõudis kumu meie tegemistest üsna kaugele üle riigipiiride.
Kliimakonverents septembris oli täiesti anomaalne.
Ei ole ju normaalne, et peaminister ja arvestatav osa
Eesti eliidist kuulavad neli ja pool tundi teadlaste

sõnumit. Et kuulavad, on üks asi, aga tundus, et saavad
ka aru ja teevad selle alusel otsuseid. Tulemusi sai näha
kohapeal. Kohvipausi ajal kutsuti akadeemik Kurnitski
kohe v
 aibale – valitsuse järgmise nädala kabinetiistungile. Ja poliitikud arutlesid oma diskussioonipaneelis
enamiku ajast akadeemia pakutud kolme tegevussuuna
üle. K
 ommunikatsioonieksperdid ütleksid, et akadeemia
sundis poliitmaastikule terveks päevaks peale mitte ainult
oma agenda, vaid ka mõtlemisviisi. Kas see on tõsi või
pigem ideaalmaastiku taoline kujutlus tegelikkusest, on
raske öelda.
Riigiõiguse sihtkapitali loomine akadeemia juurde
päris eelmise aasta lõpus, pärast üldkogu, on samuti märk
ühisosa suurenemisest riigi ja teadusmaastiku vahel.
Viimane üllatus tuli värskelt, alles eelmisel nädalal.
Teatavasti ühinesid aastal 2017 kaks suurt akadeemiate
liitu – üks rahvusvaheline teadusnõukoda, algne nimetus
International Council for Scientific Unions (ICSU, asutatud
1931), ja 1952 asutatud sotsiaal- ja humanitaarteaduste
akadeemiaid ühendav organisatsioon International Science
Social Council (ISSC). Ühiseks nimeks sai International
Science Council (ICS). Selle Euroopa sektsioonis on üle
50 liikme. Meile pakuti ametlikult selle esimehe kohta
aastaiks 2022–2024. Kas me seda suudame täita, kas meil
on piisavalt võimekust ja ka rahalisi vahendeid, on praegu
diskussiooni objektiks, aga küllap uus juhatus peab selle
otsustama.
Selle kohta, mida iganes me teeme, on lõpuks sobilik
tsiteerida Murphy seaduste täielikus kogus kajastatud
Hirami seadust. See ütleb, et kui konsulteerite küllaldase
arvu ekspertidega, saate kinnitust igale arvamusele.
Sellega haakub Lowe’ seadus, et edu tabab teid alati üksi
olles, aga ebaedu avalikkuse silme all. Kui toimetame nii
kõrges seltskonnas poliitiliselt laetud küsimustega, küllap
saame vahel tunda ka ebaedu. Aga ma arvan, et see, mida
me suudame Eesti riigile, selle asutustele ja kogu majanduse toimimisele anda, on olulisem ja kallim kui üksikud
tagasilöögid. Kui akadeemia on lahutamatu osa nii
teaduselust kui ka ühiskonnast, on ju loogiline, et aka
deemia, ka academia tegemisi hinnatakse ja k ritiseeritakse
hoopis teistest vaatenurkadest, kui ise oleme arvanud.
Küllap kehtib ka akadeemia kohta kuulus töölise dilemma:
ükskõik kui palju te ka ei teeks, ei tee te kunagi küllalt ja
see, mida te ei tee, on alati tähtsam kui see, mida teete.
Head jõuluaega!
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JUUBELID
90
Akadeemik Hillar Aben

Hillar Aben on sündinud 3. detsembril 1929. aastal Tartus
õpetajate perekonnas. Tema ema oli võõrkeelte õ petaja,
isa eesti keele õpetaja, hiljem Tartu ülikooli õ ppejõud ja
tõlkija. 1948. aastal lõpetas Hillar Aben Tartu 1. keskkooli (praegu Hugo Treffneri gümnaasium) ja asus õppima
Tallinna tehnikaülikooli, mille lõpetas 1953. aastal ehitusinsenerina. Samal aastal astus ta aspirantuuri, kus tema
uurimisvaldkonnaks sai fotoelastsus. 1957. aastal kaitses ta Eesti teaduste akadeemia juures tehnikakandidaadi
väitekirja „Koorikute probleemide lahendusi fotoelastsusmeetodiga“. Uurimistöö fotoelastsusmeetodi optilise
teooria arendamisel jätkus ning 1966. aastal k
 aitses
Hillar Aben tehnikadoktori väitekirja „Karakteristlike
suundade meetod fotoelastsuses“.
1977. aastal valiti Hillar Aben Eesti teaduste aka
deemia liikmeks mehaanika alal.
Aastatel 1956–1960 töötas Hillar Aben Eesti teaduste
akadeemia ehituse ja ehitusmaterjalide instituudis
n ooremteadurina. Järgnevalt oli tema tegevus ligi
kuuekümne aasta jooksul seotud küberneetika instituudiga, kus ta töötas mehaanika ja rakendusmatemaatika
sektori juhataja (1960–1974), teadusala asedirektori
(1967–1976), direktori (1976–1988), fotoelastsuse laboratooriumi juhataja (1989–2013) ja juhtivteadurina
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(2005–2016). Ka praegu on Hillar Aben tahkisemehaanika
laboris konsultandina ametis.
Fotoelastsusmeetodi tänapäevaseks peamiseks rakendusvaldkonnaks on klaasi jääkpingete
mõõtmine. Sellel alal kujunes fotoelastsuse laboratoorium koos osaühinguga Glasstress Hillar Abeni juhtimisel
rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud uuringute ja arendus
keskuseks. Koos kolleegidega on Hillar Aben välja
töötanud meetodi ja aparatuuri eri kujuga klaastoodete
sisepingete määramiseks. OÜs Glasstress valmistatud
polariskoope, mis on väga keeruka optilise ja elektroonilise skeemiga aparaat, kasutavad maailmas ligi sada
firmat. Hillar Abeni tegevus on hea näide sellest, kuidas
edukas uurimistöö viib laialdase tehnilise rakenduseni.
Kahel korral on Hillar Abeni teadustööd tunnustatud Eesti Vabariigi teaduspreemiaga (1994, 2009).
2001. aastal pälvis ta Valgetähe III klassi teenetemärgi ja
2009. aastal Nikolai Alumäe medali. 2010. aastal andis
Ameerika Ühendriikide eksperimentaalmehaanika ühing
(Society for Experimental Mechanics) Hillar Abenile üle
oma kõrgeima autasu – William Murray medali.
Hillar Aben on Euroopa teaduste akadeemia ( Academia
Scientiarum Europaea, EURASC), Euroopa teaduste ja
kunstide akadeemia (Academia Scientiarum et Artium
Europaea), Soome tehnikateaduste akadeemia ning oma
valdkonna mitme rahvusvahelise teadusühingu liige. Ta
on töötanud külalisprofessorina Waterloo ülikoolis
Kanadas, Poitiers’ ülikoolis Prantsusmaal ja Bari polütehnilises instituudis Itaalias. Eestis oli ta aastatel
1994–2001 vabariigi presidendi akadeemilise nõukogu
ja 1999–2002 riigi teaduspreemiate komisjoni liige.
A astatel 1995–2007 oli Hillar Aben Eesti teaduste
akadeemia toimetiste peatoimetaja.
Akadeemiku hobideks on olnud võõrkeeled, muusika ja sport. Aastail 1951–1953 kuulus ta vabariigi
koondv õistkonda vehklemises, on harrastanud ka
mäesuusatamist ja tennist.

90
Akadeemik Jaan Einasto

Jaan Einasto on sündinud 23. veebruaril 1929. aastal
Tartus kooliõpetaja kaheksalapselise pere esimese lapsena.
1947. aastal lõpetas ta Tartu 1. keskkooli, kus tekkis huvi
astronoomia vastu, ja nii astus ta pikemalt kaalumata
Tartu ülikooli füüsikateaduskonda, kus õppis astronoomia
eriprogrammi järgi. Juhandaja Grigori Kuzmini suuna
misel avanes tal võimalus hakata külastama Moskva
ülikooli Sternbergi nimelist astronoomia instituuti. Tartu
ülikooli lõpetas Jaan Einasto 1952. aastal. 1955. aastal
kaitses ta samas kandidaaditöö „Regulaarsete galaktikate struktuuridest peamises järjestuses“ ja 1972. aastal
d oktoritöö „Regulaarsete galaktikate struktuur ja
evolutsioon“.
Pärast ülikooli lõpetamist asus Jaan Einasto tööle
Tartu observatooriumi, kus töötas teaduri, vanemteaduri, astrofüüsika sektori ja galaktikate füüsika sektori
juhataja, kosmoloogia osakonna juhataja ja vanemteaduri
ametikohtadel. Aastatel 1980–1994 oli ta seotud erinevate
uurimisprojektide ja ametikohtadega Pariisi, C
 ambridge’i,
California ja Harvardi ülikoolides. K
 äesoleval ajal töötab Jaan Einasto Tartu observatooriumis teadusliku
nõustajana.
Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti Jaan Einasto
1981. aastal. Aastatel 1983–1995 oli ta akadeemia füüsika,
matemaatika ja mehaanika, hiljem astronoomia ja füüsika osakonna akadeemiksekretär. Akadeemia presiidiumi
liikmena osales ta aastatel 1988–1995 Eesti teaduskorralduse reformimisel.
Akadeemik Jaan Einasto on uurinud galaktikasüsteemide ehitust, galaktikate ehituse ja dünaamika ning

Maa tehiskaaslaste jälgimise seadmeid. Ta on tõestanud universumi varjatud massi käsitlevates uurimustes
Galaktika massiivse krooni olemasolu (1970–1974) ja
universumi kärgstruktuuri olemasolu (1977–1997). Viimasel perioodil on tema teadustöö fookus olnud tumeaine
ja universumi suuremastaabiline struktuur.
Jaan Einasto rajas Tartu observatooriumis oma koolkonna. Tema juhendamisel on kaitsnud doktoriväitekirja
9 teadlast. Ta on publitseerinud üle 300 teadusartikli.
Neljal korral on ta pälvinud riigi teaduspreemia (1983,
1998, 2003, 2007), sh 2007 teadusharu paradigmat ja
maailmapilti mõjutava väljapaistva avastuse eest. 2009. a
sai Jaan Einasto prestiižika Marcel Grossmanni auhinna
teedrajava panuse eest tumeaine ja kosmilise kärgstruktuuri
avastamisel, 2012. a Viktor Ambartsumjani rahvusvahelise
preemia fundamentaalse panuse eest tumeaine ja universumi suuremastaabilise struktuuri a vastamisel ning 2014. a
Gruberi rahvusvahelise kosmoloogia preemia uurimistööde eest, mis on viinud tumeaine ja kosmilise võrgustiku
avastamisele. 1998. aastal omistati Jaan Einastole Eesti
Vabariigi Riigivapi II klassi teenetemärk. Üldsus valis
ta 20. sajandi 100 suurkuju hulka, ta on Tartu Suurtähe
kavaler ning Tartu linna aukodanik. Käesoleva juubelisünnipäeva eel pälvis ta Tartu ülikooli suure medali.
Tänu tööle galaktikate tekke ja kosmoloogia valdkonnas
kuulub Jaan Einasto nende väheste eestlaste hulka, kes võivad uhkustada endanimelise asteroidiga – 11577 Einasto.
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85
Akadeemik Ain-Elmar Kaasik

Ain-Elmar Kaasik on sündinud 2. augustil 1934 Tallinnas
koolivalitsuse ametniku peres. Tema lapsepõlv möödus
Nõmmel ja 1953. a lõpetas ta Nõmme gümnaasiumi.
Samal aastal astus ta Tartu ülikooli arstiteaduskonda,
mille lõpetas 1959. Pärast neuroloogia ja neurokirurgia aspirantuuri kaitses ta 1967. a kandidaadiväitekirja
peaaju ainevahetusega seotud probleemidest ning 1972. a
doktoriväitekirja, milles jätkas aju uurimist, jõudes välja
biokeemiasse ja bioneuroloogiasse. 1975. a anti talle
professori kutse.
Ülikooli lõpetamise järel töötas Ain-Elmar Kaasik kaks
aastat Põltsamaa rajoonihaiglas. 1961. a algas tema töö
Tartu ülikooli närvikliinikus, kus ta oli intensiivraviarst
ja neurokirurg, neuroloogia ja neurokirurgia kateedri
assistent, dotsent, arstide täiendusteaduskonna dekaan,
professor, arstiteaduskonna prodekaan, dekaan, kateedrijuhataja ja kliiniku juhataja (1984–1996). Aastast 1999
on ta Tartu ülikooli emeriitprofessor.
Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti
Ain-Elmar Kaasik 1993. aastal ning aastatel 2004–2009
oli ta akadeemia asepresident.
Õpingute ajal alustatud teadusuuringud jätkusid ka n eurokirurgina töötades. Tema peamised
uurimisvaldkonnad on olnud vereringe ja ainevahetuse
patoloogia akuutsete ajukahjustuste korral, peaaju vaskulaarne p atoloogia, närvihaiguste levik, diagnoosimine
ja ravi, intensiivravi probleemid. Ain-Elmar Kaasik
on end täiendanud Moskva N. N. Burdenko nimelises
neuroloogia instituudis ja Lundi ülikooli neuroloogia
kliiniku aju-uurimise laboratooriumis, ta on opereerinud
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enamikus neurokirurgia valdkondades, osaledes ligikaudu
3000 neurokirurgilisel operatsioonil.
Ain-Elmar Kaasik on töötanud paljudes USA ja Euroopa
ülikoolides külalisprofessorina ( Pennsylvania, Uppsala,
Kopenhaagen, Kuopio), samuti osalenud Ameerika
kirurgide kolledži Montana-Wyomingi osakonna korral
datud arstide täienduskursustel. Tema sulest on ilmunud
üle 500 teaduspublikatsiooni, sh kümme monograafiat,
õpikut või raamatupeatükki. Talle kuulub autoritunnistus
leiutisele „Parkinsoni tõve ravimeetod“. Tema juhen
damisel on kaitstud 16 doktori- ja meditsiinikandidaadi
väitekirja.
Läbi aastakümnete on akadeemik Kaasik täitnud
mitmeid ühiskondlikke, erialaseid ja administratiivseid
ülesandeid. Ta on Uppsala ülikooli audoktor, Ameerika
neuroloogia akadeemia, Briti kuningliku meditsiiniseltsi,
Euroopa teaduste ja kunstide akadeemia (Academia
Scientiarum et Artium Europaea) liige, Poola meditsiiniakadeemia välisliige. Ta on kuulunud erinevatesse
üleriigilise tähtsusega kogudesse, sh teadus- ja arendusnõukogu, riigi teaduspreemiate komisjon, sihtasutus Eesti
teadusfond, Eesti koostöö kogu jne.
Ain-Elmar Kaasiku tööd on tunnustatud mitmete
auhindadega, sh Soome neuroloogide seltsi aukirja
ja Ernst Homéni medaliga (1988), Tartu ülikooli ja
Ludvig Puusepa medaliga (1999), Osvald Schmiedebergi
medaliga (2002) ja Eesti Vabariigi teaduspreemiaga
pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (2003).
1998. a autasutati teda Valgetähe III klassi teenetemärgiga
ning 2004. a sai ta Tartu aukodaniku austava tiitli.

80
Akadeemik Jüri Engelbrecht

Jüri Engelbrecht on sündinud 1. augustil 1939. a Tallinnas
käsitöölise peres. Pärast varast lapsepõlve suure sõja ajal
rändas ta läbi mitme Tallinna kooli ning lõpetas 1957. a
Tallinna 7. keskkooli ja 1962. a inseneridiplomiga Tallinna
tehnikaülikooli. 1968. a kaitses Jüri Engelbrecht samas
tehnikakandidaadi kraadi. Pärast järeldoktori aastat Tšehhi
tehnikaülikoolis Prahas asus ta tööle Eesti teaduste aka
deemia küberneetika instituudis, kus töötab tänaseni.
1981. a kaitses ta füüsika-matemaatikadoktori kraadi
Ukraina teaduste akadeemia mehaanika instituudi juures.
1984. a anti talle professori kutse.
Küberneetika instituudis on Jüri Engelbrecht töötanud vanemteaduri (1969‒1986), osakonnajuhataja
(1986‒1989, 1994‒2014), teadusdirektori (1989‒1994)
ning mittelineaarsete protsesside analüüsi keskuse
juhatajana (1999‒2015). Aastatel 2005‒2016 oli ta Tallinna
tehnikaülikooli erakorraline juhtivteadur, alates 2016 on
ta emeriitprofessor ning jätkab samas konsultandina.
Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti
Jüri E ngelbrecht 1990. a mehaanika alal. Aastatel
1994‒2004 oli ta Eesti teaduste akadeemia president,
2004‒2014 asepresident ja alates 2014. aastast kuulub
vabaliikmena juhatuse koosseisu.
Jüri Engelbrechti uurimistöö peasuunad on mate
maatiline füüsika, biomehaanika ja mittelineaarne
dünaamika. Pikki aastaid oli ta seotud ka õppetööga,
olles aastatel 1984‒2016 (vaheaegadega) Tallinna
tehnikaülikooli professor. Ta on töötanud ka paljudes
Euroopa ülikoolides (Newcastle, Surrey, Cambridge,
Pariis, Aachen, Torino, Messina, Duisburg-Essen,
Budapest jt). Ta on ligi 200 teadusartikli, mitme monograafia ja õpiku autor.
Jüri Engelbrecht on aktiivselt edendanud Eesti
teadust ja koostööd teiste Euroopa riikidega. Tema
algatas kvaliteedipõhise uuringute rahastamise Eestis,

tippkeskuste programmi, nõustas haridus- ja teadus
ministeeriumi jne. Ta on üks strateegiate „Teadmistepõhine
Eesti 2002‒2006“ ja „Teadmistepõhine Eesti 2007‒2013“
autoritest. Jüri Engelbrecht on olnud Euroopa teadusfondi
(ESF) nõukogu liige, Euroopa Liidu teadusvolinikku
nõustava kogu (EURAB) liige, rahvusvahelise teadus
nõukoja (kuni 1998 International Council of Scientific
Unions, ICSU; edasi International Council for Science,
akronüüm samuti ICSU) peaassamblee liige, majandusliku
koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) ekspert jne.
Euroopa teaduste akadeemiate föderatsioonis (ALLEA)
alustas ta tegevust 1995. aastal ning oli 2006‒2011 selle
president.
Jüri Engelbrechti on autasustatud Eesti Vabariigi
teaduspreemiatega (1992, 2008, 2015), A. von Humboldti
teaduspreemiaga, Eesti teaduste akadeemia Nikolai Alumäe
medaliga. Ta on valitud Budapesti t ehnikaülikooli audoktoriks, Ungari, Läti ja Lissaboni teaduste akadeemiate
välisliikmeks, Academia Europaea ning paljude teiste
tunnustatud ühingute ja fondide liikmeks. Teadus- ja
teaduspoliitilise töö eest on teda autasustatud Eesti,
Soome, Prantsuse, Poola ja Belgia riiklike autasudega,
Eesti, Bulgaaria ja Soome teaduste akadeemiate ning
Tallinna tehnikaülikooli medalitega.
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80
Akadeemik Ülo Jaaksoo

Ülo Jaaksoo on sündinud 16. aprillil 1939. aastal
Mõisakülas teenistujate perekonnas. 1957. aastal lõpetas ta Mõisaküla keskkooli ja asus õppima Tallinna
tehnikaülikoolis elektrivõrkude süsteemide erialal, kuid
hiljem kvalifitseerus ümber ja lõpetas 1962 automaatika ja telemehaanika erialal. 1969 kaitses Ülo Jaaksoo
tehnikakandidaadi ning 1982 tehnikadoktori väitekirja.
1985. aastal omistati talle professori kutse ning 1986. aastal
valiti ta Eesti teaduste akadeemia liikmeks informaatika
alal.
Juba enne ülikooli lõpetamist asus Ülo Jaaksoo tööle
vast asutatud Eesti teaduste akadeemia küberneetika
instituudis, kus töötas aastatel 1961–1979 vanem
mehaaniku, noorem- ja vanemteaduri ametikohtadel.
1965–1968 oli ta aspirant, stažeerides ühe aasta Moskvas
automaatika ja telemehaanika instituudis, kust naastes
formuleerus tema kandidaaditöö teema – aktiivse informatsiooni kogumisega adaptiivsed juhtimissüsteemid.
Aastatel 1980–1984 oli Ülo Jaaksoo Arvutustehnika EKB
juhtimissüsteemide osakonna juhataja, 1984–1989 küberneetika instituudi teadusdirektor, 1981–1997 direktor,
1997–2012 AS Cybernetica juhatuse esimees. Aastast
2013 on Ülo Jaaksoo AS Cybernetica nõukogu esimees.
Ülo Jaaksoo teadustöö põhisuundadeks on olnud
aktiivse infokogumisega adaptiivsüsteemid,
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mitmemõõtmeliste automaatjuhtimissüsteemide
interaktiivsuse analüüs, dünaamiliste süsteemide j uhtimine
ja infosüsteemide turvalisus. Aastaid õpetas ta Tallinna
tehnikaülikoolis juhtimisteooriat. Pärast doktoritöö
kaitsmist pühendus ta enam administratiivtööle, arendades
Eesti jaoks unikaalset ettevõtet Cybernetica, mis läbi
aastakümnete on avaldanud olulist mõju Eesti info
tehnoloogia kuvandile.
Akadeemik Ülo Jaaksoo on olnud Eesti teaduste
akadeemia asepresident (1993–1995), Eesti Telekomi
nõukogu esimees, teadus- ja arendusnõukogu liige, Eesti
esindaja NATO teaduskomitees, vabariigi presidendi
akadeemilise nõukogu liige. Aastail 2015–2020 oli ta
Tallinna tehnikaülikooli kuratooriumi liige. Ülo Jaaksood
on autasustatud Nõukogude Eesti preemiaga (1967), Eesti
NSV ministrite nõukogu preemiaga (1986), Eesti teaduste
akadeemia medaliga (1999), Valgetähe III klassi teenetemärgiga (2004) ning „Mõtleva mehe“ auhinnaga (2004).
Olles sündinud kirjandus-, teatri- ja muusikahuvilises perekonnas, on Ülo Jaaksoo saanud juba lapsepõlvest
kaasa muusikaarmastuse. See viis ta nooruses mängima
Horre Zeigeri bigband’i. Meeleldi loeb ta ilukirjandust
ning harrastab tõsiselt tugitoolisporti.
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Akadeemik Ene Ergma

Ene Ergma on sündinud 29. veebruaril 1944. aastal
Rakveres sõjaväelase perekonnas. 1962. aastal lõpetas ta C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi 1. keskkooli ja
asus Tartu ülikoolis füüsikat õppima. 1964. aastal jätkas
ta õpinguid Moskva riiklikus ülikoolis, mille lõpetas
1969. aastal astronoomia erialal.
Pärast ülikooli lõpetamist oli Ene Ergma aspirant
NSVL teaduste akadeemia (TA) astronoomia nõukogus
ning 1972. a kaitses füüsika-matemaatikakandidaadi
väitekirja „Konvektsioon tähtedes“. Aastatel 1972–1974
töötas ta nooremteadurina Eesti teaduste akadeema
füüsika ja astronoomia instituudis. 1974. a siirdus ta tagasi
Moskvasse, kus kaitses NSVL TA kosmoseuuringute
instituudi juures füüsika-matemaatikadoktori väitekirja
„Ebastabiilne termotuumaaine põlemine tähe hilistes
evolutsioonistaadiumites“. Kuni aastani 1988 töötas ta
NSVL TA astronoomia instituudis nooremteaduri, teadussekretäri, vanem- ja juhtivteaduri ametikohtadel. 1990. a
andis Moskva kõrgem atestatsioonikomisjon talle
professori kutse. Naasnud Eestisse, töötas Ene Ergma
Tartu ülikooli teoreetilise füüsika ja astrofüüsika kateedri
professorina, 1992–1998 oli ta teoreetilise füüsika
instituudi juhataja ja osakonnajuhataja. Aastatel 2003–
2006 ja 2007–2014 oli Ene Ergma riigikogu esimees,
aastatel 2006–2007 aseesimees.
Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti Ene Ergma
1997. aastal. 1999–2004 oli ta akadeemia asepresident.
Ene Ergma teadustöö teemadeks on olnud füüsikalised
protsessid tähtede konvektiivsetes ümbristes, supernoovaeelne evolutsioon, termotuumaprotsessid akreteerivates

neutrontähtedes ja valgete kääbuste pinnal ning väikese
massiga röntgenkaksiktähtede evolutsioon.
Ene Ergma kuulub paljudesse rahvusvahelistesse
teadusorganisatsioonidesse. Ta on rahvusvahelise
astronoomiaühingu (IAU) ja Euroopa astronoomiaühingu
(EAS) liige, Inglise kuningliku astronoomiaseltsi assotsieerunud liige ja Rootsi kuningliku inseneriteaduste
akadeemia välisliige. Käesoleval ajal jätkab ta Euroopa
kosmosepoliitika instituudi nõuandva kogu liikmena ning
Eesti kosmoseasjade nõukogu liikmena, oli 2018. a Eesti
teaduse populariseerimise riikliku konkursikomisjoni
esimees. Ene Ergma on Tartu akadeemilise tenniseklubi
auliige.
2002. aastal pälvis Ene Ergma teaduspreemia
täppisteaduste alal. Kahel korral on teda autasustatud
Eesti Vabariigi teenetemärgiga – 2001 Valgetähe IV klassi
ja 2008 Riigivapi II klassi teenetemärgiga. 2003. aastal
pälvis ta Portugali Vabariigi prints Dom Henrique ordeni
suurristi, 2004 Eesti teaduste akadeemia medali ning
Itaalia teeneteordeni suurristi, 2005 Poola teeneteordeni
komandöriristi tähega, 2007 Jüriöö Tähe aumärgi, Austria
teeneteordeni suure kuldse aumärgi ning Rootsi kuningliku Põhjatähe I klassi ordeni, 2008 Belgia Krooni ordeni
suurristi, Hollandi Oranje-Nassau ordeni suurristi ja Balti
assamblee medali ning 2009 Läti Kolme Tähe II klassi
teenetemärgi.
Akadeemik Ergma hindab kõrgelt klassikalist
muusikat, teatrit ja kunsti, naudib häid raamatuid.
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Akadeemik Enn Saar

Enn Saar on sündinud 4. märtsil 1944 Leppneeme külas
Harjumaal. 1962. aastal lõpetas ta Tallinna 21. keskkooli
ja asus Tartu ülikooli matemaatika-füüsikateaduskonna
füüsika osakonnas astrofüüsikat õppima. Ülikooli lõpetas
ta 1967. aastal teoreetilise füüsika erialal.
Tööle asus Enn Saar 1968. aastal füüsika ja astro
noomia instituudis Tõraveres. Ühtlasi astus ta Tartu
ülikooli aspirantuuri, kus valmis füüsika-matemaatikakandidaadi väitekiri „Tihedushäiritused kosmoloogias“, mille
ta kaitses 1972. aastal. 1991. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis
astronoomiadoktori väitekirja „Universumi suuremastaabilise struktuuri geomeetria“. Tõraveres on Enn Saar
läbinud kõik teadustöötaja ametiastmed nooremteadurist
peateadurini. Aastatel 1991–1992 juhatas ta astrofüüsika
osakonda, 1998–2017 oli kosmoloogia o sakonna juhataja
ning kosmoloogia töörühma juhtivteadur.
Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti Enn Saar
2010. aastal.
Enn Saare teadustöö on keskendunud kosmoloogiale, galaktikate füüsikale ja atmosfäärifüüsikale.
Tema u
 urimustöö peasuunad kosmoloogias on: tumeaine, universumi struktuuri teke, numbrilised mudelid
ja suuremastaabilise struktuuri statistika; galaktikate
füüsikas: galaktikate teke ja spiraalstruktuur; atmo
sfäärifüüsikas: atmosfääriuuringud kosmosest. Erilise
panuse on Enn Saar andnud tumeaine ja universumi
rakustruktuuri avastamisse. Ta on enamiku matemaatiliste
meetodite autor, mida Tartu kosmoloogid ja galaktikate uurijad on rakendanud tumeda aine ja universumi
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e hituse uurimisel. Enn Saare algatusel alustati Tõraveres
universumi struktuuri arengu numbrilist modelleerimist, lähtudes sellisest universumi mudelist, kus lisaks
tavalisele ja tumeainele leidub ühtlane foon, mida nimetatakse tumeenergiaks. Tema eestvedamisel tehtud analüüs
näitas, et sellel struktuuril on multifraktaalsed omadused.
Koostöös Hispaania, Prantsusmaa ja USA astronoomidega on Enn Saar osalenud uute statistiliste meetodite
väljatöötamisel ja rakendamisel universumi struktuuri
uurimisel.
Alates 1970. aastate teisest poolest on Enn Saar olnud
kõigi Tartu observatooriumi kosmoloogide juhendajaks teoreetilistes ja statistika ning arvutuste metoodika
k üsimustes. Tema juhendamisel on kaitstud seitse
doktoritööd.
Kahel korral on Enn Saare tööd tunnustatud riigi
teaduspreemiaga: 1982. a tööde tsükli „Varjatud aine ja
universumi suuremastaabiline struktuur“ eest töörühma
koosseisus ning 2007. a teadusharu paradigmat ja
maailmapilti mõjutava väljapaistva avastuse „Tumeaine avastamine galaktikate ümbruses ning u niversumi
k ärgstruktuur“ eest samuti töörühma koosseisus.
2006. aastal pälvis ta Eesti füüsika seltsi aastaauhinna
universumi struktuuri uuringute eest.
Nooremas eas on akadeemik Saar olnud kirglik alpinist
ning tõusnud selles valdkonnas instruktori tasemele, ta on
tegelenud ka orienteerumisega.
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Akadeemik Richard Villems

Richard Villems on sündinud 28. novembril 1944. aastal
Pärnus. Pärast Pärnu 2. keskkooli lõpetamist 1962. aastal
astus ta perekondlikku erialalist järjepidevust järgides Tartu ülikooli arstiteaduskonda ja lõpetas selle
1968. aastal. Valiku tegemisel olid eeskujuks kirurgist
vanaisa, arstist tädi ja neurokirurgist onu. Aastatel 1968–
1971 jätkas ta Tartu ülikooli juures aspirandina ning 1972
kaitses meditsiinikandidaadi väitekirja biokeemia alal.
1984. aastal kaitses Richard Villems Moskva ülikooli
juures bioloogiadoktori väitekirja, 1987 omistati talle
professori kutse ning samal aastal valiti ta Eesti teaduste
akadeemia liikmeks.
Pärast ülikooli lõpetamist töötas Richard Villems
mõnda aega Tallinna sadamahaiglas ja Pärnu linnahaiglas.
Aastatel 1970–1977 oli ta Tartu ülikooli teadur (sh töötades 1972–1973 Akademgorodokis Novosibirskis ja
1975–1976 Uppsala ülikoolis), 1977–1980 Eesti teaduste
akadeemia füüsika instituudi teadur (sh töötades 1977–
1978 Edinburghi ülikoolis), 1981–1986 Eesti teaduste
akadeemia keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi
vanem- ja peateadur, 1987–1992 Tartu ülikooli mole
kulaargeneetika professor, 1993–1997 molekulaarbioloogia
professor, 1997–2004 evolutsioonilise bioloogia p rofessor,
alates 2004 arheogeneetika professor.
Richard Villems on Eesti biokeskuse üks loojaid ja
oli aastatel 1986–2014 selle direktor. Käesoleval ajal on
ta Eesti biokeskuse populatsioonigeneetika juhtivteadur
ja evolutsioonilise bioloogia õppetooli juhataja. Aastatel
2004–2014 oli Richard Villems Eesti teaduste akadeemia
president.
Richard Villemsi uurimistöö peasuundadeks on
olnud molekulaarbioloogia, molekulaarevolutsioon ja
populatsioonigeneetika. Koos legendaarse akadeemiku
Artur Linnuga alustas ta 1960. aastate lõpus molekulaar
bioloogia alase teadus- ja õppetöö arendamist Tartu

ülikoolis, mis viis Tartu molekulaarbioloogia koolkonna kujunemiseni. Tema esimesteks uuritavateks
olid RNA-valgud ja ribosoomid. 1970ndatel vahetas ta
uurimissuunda ning fokuseerus geenitehnoloogiate ja
kloneerimise uuringutele. Edinburghi ülikoolis tegeles ta
bakterite plasmiidide struktuuri uurimisega. 1995. aastast
keskendus Richard Villems evolutsioonibioloogiale,
millest on välja arenenud arheogeneetika professuur.
Erilist tähelepanu on pälvinud tema teaduspublikatsioonid
rahvaste põlvnemisest ja rännetest ajaloo eri etappidel,
meie geneetilisest arengust ning sellest, kus ja millal
on tekkinud erinevad mutatsioonid ja nende tagajärjel
inimkonna geneetiline evolutsioon.
Akadeemik Richard Villems on olnud aktiivne ka
Eesti teaduskorralduse kujundamisel. Ta on kuulunud
erinevatesse teadusorganisatsioonidesse ja -nõukogudesse – vabariigi presidendi mõttekoda, vabariigi valitsuse
juures asuv teadus- ja arendusnõukogu, riigi teadus
preemiate komisjon jpt. Richard Villems on valitud mitme
teaduste akadeemia välisliikmeks – Rootsi kuninglik
teaduste akadeemia (1989), Soome teaduste akadeemia
(2000), Läti teaduste akadeemia (2005), Leedu teaduste
akadeemia (2006), Baškortostani Vabariigi teaduste akadeemia (2012). 1980. aastal sai Richard Villems N
 õukogude
Eesti preemia valgu biosünteesisüsteemi struktuuri alaste
tööde tsükli eest (kollektiivi koosseisus). Tema tööd on
tunnustatud Eesti teaduste akadeemia medali (1994),
Valgetähe III klassi ja Valgetähe II klassi t eenetemärgiga
(1998, 2006). 2000. aastal valiti R
 ichard Villems Tartu
linna aukodanikuks, 2013 sai ta Eesti inimesegeneetika
ühingu elutööpreemia, 2017 pälvis kollektiivi liikmena
riigi teaduspreemia keemia jamolekulaarbioloogia alal
ja 2020. a elutööpreemia.
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Akadeemik Jüri Allik

Jüri Allik on sündinud 3. märtsil 1949. aastal Tallinnas.
Keskhariduse sai ta Tallinna 7. keskkoolist ning 1973. aastal
lõpetas Tartu ülikooli psühholoogia eriala diplomiga.
Psühholoogiakandidaadi väitekirja „ Nägemistaju uurimine heleduse ruumilise jaotuse analüüsi protsessis“
kaitses ta 1976. aastal Moskva ülikooli juures. Psühholoogiadoktori kraadi omandas Tampere ülikooli juures,
kaitstes töö „Visuaalse kinemaatika tajumine“.
Pikki aastaid on Jüri Alliku akadeemiline karjäär olnud
seotud Tartu ülikooliga. Aastatel 1973–1989 oli ta Tartu
ülikooli psühholoogiaosakonna teadur ja vanemteadur
(sh 1978–1983 dotsent). Aastail 1991–1992 töötas
Jüri Allik Jyväskylä ülikoolis vanemassistendi ja
dotsendina, 1992 sai temast Tartu ülikooli psühhofüüsika
ning 2002 eksperimentaalpsühholoogia professor. Aastatel
1993–2012 (vaheaegadega) oli Jüri Allik Tartu ülikooli
psühholoogiaosakonna juhataja, 1996–2001 sotsiaal
teaduskonna dekaan, aastast 2012 Tartu ülikooli
psühholoogia instituudi juhataja. Käesoleval ajal on
Jüri Allik psühholoogia doktoriõppe programmijuht.
Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti Jüri Allik
2010. aastal.
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Jüri Alliku teadustöö peasuunad on nägemistaju,
isiksusepsühholoogia, rahvuslike stereotüüpide tekkemehhanismid, vaimsete võimete uurimine.
Aastatel 1988–2004 oli Jüri Allik Eesti psühholoogide
liidu nõukogu liige, sh 1988–1994 president ja 1994–2004
asepresident. Aastatel 2003–2009 oli ta sihtasutuse Eesti
teadusfond nõukogu esimees ning Euroopa teadusfondi
juhtkomitee liige. Ta on olnud vabariigi presidendi
mõttekoja liige. Kuulub ajakirja Trames ja mitme teise
rahvusvaheliste teadusajakirjade toimetuskolleegiumisse.
Jüri Alliku juhendamisel on edukalt kaitstud 22 doktori- ja
18 magistritööd, tema sulest on ilmunud mitu mono
graafiat, artiklikogumikku ning kooli- ja kõrgkooliõpikut.
Kolmel korral on Jüri Alliku tööd tunnustatud riigi
teaduspreemiaga (aastapreemia 1998 ja 2005 ning
elutööpreemia 2020). Ta on Soome teaduste akadeemia
välisliige. 2001. aastal autasustati teda Eesti Vabariigi
Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.
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Akadeemik Margus Lopp

Margus Lopp on sündinud 11. septembril 1949. a
Kuressaares. Aastatel 1957–1965 õppis ta Kaali 8-klassilises koolis, kust sai alguse tema huvi füüsika ja
keemia vastu. 1968. a lõpetas ta keskkooli Kuressaares.
Tartu ülikoolis langes tema valik keemia kasuks ning
1973 lõpetas Margus Lopp füüsika-keemiateaduskonna
keemiku-orgaaniku diplomiga.
Pärast ülikooli lõpetamist kutsuti Margus Lopp tööle
Eesti teaduste akadeemia keemia instituuti, kus ta aastatel
1973–1986 töötas vaneminseneri, noorem- ja vanem
teaduri ametikohtadel. Aastatel 1986–1991 oli ta
juhtivteadur ja prostaglandiinide keemilise sünteesi grupi
juht ning 1992–2002 orgaanilise sünteesi osakonna
juhataja. 1997. a valiti Margus Lopp Tallinna tehnika
ülikooli orgaanilise keemia professoriks ja orgaanilise
keemia õppetooli juhatajaks. 1997–2002 oli ta TTÜ
keemiainstituudi direktor ning 2002 valiti äsja loodud
m atemaatika-loodusteaduskonna dekaaniks, millest
aastatel 2004–2009 kujunes tehnikaülikooli tugevaima
potentsiaaliga loodusteaduste keskus. Margus Lopp oli
üks tehnikaülikooli loodusteaduste maja ehitamise
initsiaatoreid, lõi kaasa selle projekteerimisel ja
ehitamisel.
Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti Margus Lopp
2011. aastal. Ajavahemikul 2014–2017 oli ta akadeemia
peasekretär.
Margus Lopi teadustöö põhisuunad on stereokeemia
probleemid ja asümmeetrilise keemilise sünteesi

meetodid; bioaktiivsete ühendite asümmeetriline süntees;
uued asümmeetrilised reaktsioonid ja nende katalü
saatorid; asümmeetrilise sünteesi uued strateegiad ja
meetodid. Ta on oluliseks pidanud ka sünteesialaseid
rakendusi, osaledes prostaglandiinide baasil uute preparaatide arendamises ja juurutamises. Tema eestvedamisel
tegutses pikka aega TTÜ spin-off ettevõte Prosyntest.
Alates 2016. aastast töötab Margus Lopp TTÜ tööstuskeemia laboris, mis uurib kerogeeni töötlemise
tänapäevaseid võimalusi. Põlevkivi põletamine ja õli
tootmine peab asenduma kõrgtehnoloogilise
täppiskeemiaga.
Margus Lopp on olnud edukas nii teadus- kui ka
õppetöös. Ta on avaldanud üle 200 teadusliku artikli, olnud
viieteistkümne edukalt kaitstud doktoritöö juhendajaks.
2004. a sai ta kollektiivi juhina teaduspreemia keemia ja
molekulaarbioloogia alal, 2008. aastal pälvis Valgetähe
IV klassi teenetemärgi. 2017. aastal valiti Margus Lopp
Tallinna tehnikaülikooli loodusteaduskonna parimaks
õppejõuks.
Akadeemik Lopp on aktiivselt osalenud ka teadusorganisatoorses ja administratiivses tegevuses.
Aastatel 2012–2014 oli ta keemilise ja bioloogilise füüsika i nstituudi teadusnõukogu esimees, 2015–2020 oli ta
Tallinna tehnikaülikooli kuratooriumi liige ning aastast
2017 Eesti keemia seltsi president.
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70
Akadeemik Mart Saarma

Mart Saarma on sündinud 29. juunil 1949 Tartus ülikooli arstiteaduskonna professorite perekonna kolmanda
lapsena. Ta õppis Tartu 5. keskkooli keemiakallakuga
klassis, seejärel Tartu ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas, mille lõpetas 1972 biokeemikuna.
Just Mart Saarma õpingute ajale langes Eestis
molekulaarbioloogia sünd ning 1974. aastal valmis tal
Artur Linnu ja Richard Villemsi juhendamisel kandi
daaditöö, mis käsitles loomarakkude valgusünteesi
organelli – ribosoomi – RNA struktuuri. 1986 kaitses ta
Moskvas NSVL teaduste akadeemia molekulaarbioloogia instituudis doktoriväitekirja loomsete ribosoomide
RNA-valgu interaktsioonidest. Eesti teaduste akadeemia
liikmeks valiti Mart Saarma 1990. aastal molekulaar
bioloogia alal.
Aastatel 1971–1977 töötas Mart Saarma Tartu ü likooli
bioloogilise keemia kateedri ja molekulaarbioloogia
laboratooriumi nooremteadurina ning 1977–1980 Eesti
teaduste akadeemia füüsika instituudi, 1980–1990 Eesti
teaduste akadeemia keemilise ja bioloogilise füüsika
instituudi molekulaargeneetika laboratooriumi juhatajana.
1990 valiti ta vastloodud Helsingi ülikooli biotehnoloogia
instituudi direktoriks ja professoriks, sellel ametikohal
töötas ta 2008. a lõpuni. Samaaegselt oli ta aastatel 1990–
2005 ka keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi
juhtivteadur, 1990–1996 Tartu ülikooli raku- ja molekulaar
bioloogia instituudi molekulaarbioloogia professor ja
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1997–2002 Tallinna tehnikaülikooli geenitehnoloogia
keskuse professor. Aastatel 2008–2009 juhatas
Mart Saarma Soome biokeskust. Käesoleval ajal töötab
ta Helsingi ülikooli biotehnoloogia professorina.
Teaduslikus uurimistöös on Mart Saarma põhihuviks
olnud närvisüsteemi arengu molekulaarsete mehha
nismide ning närvikasvufaktorite kasutamise võimaluste
uurimine neurodegeneratiivsete haiguste raviks. Ta on
uurinud ka kõhunäärme insuliini tootvate beetarakkude
regeneratsiooni ja otsinud suhkurtõve ravimeid. Taimede
molekulaarbioloogilised uurimused on keskendunud
viiruste ja taimede vastastikuse mõju molekulaarsete
mehhanismide selgitamisele.
Mart Saarma teadusorganisatoorne ja administratiivne
tegevus on olnud väga laialdane nii Eestis kui mujal
maailmas. Ta on teadus- ja arendusnõukogu liige, Tallinna
tehnikaülikooli kuratooriumi (alates 2019 nõukogu) liige,
keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi teadusnõukogu
liige, samuti paljude välismaiste teadusorganisatsioonide
liige, sh Euroopa teadusnõukogu (European Research
Council, ERC) liige ja asepresident (2015–2016), mitmete
ajakirjade (Experimental Neurology, Journal of Biological
Chemistry jne) toimetuskolleegiumi liige.
1980. aastal sai Mart Saarma Nõukogude Eesti preemia
valgu biosünteesisüsteemi struktuuri alaste tööde tsükli
eest (kollektiivi koosseisus). Teda on autasustatud Soome
Valge Roosi rüütelkonna I klassi ordeni, Helsingi ülikooli
hõbemedali, Soome kultuurifondi teaduspreemia, Soome
innovatsioonipreemia, Väino Tanneri fondi teaduspreem i a , S o o m e a r s t i t e a d l a s t e s e l t s i R u n e b e rg i
meditsiinipreemia ja Eesti teaduste akadeemia
Karl Schlossmanni medaliga. 2001. aastal pälvis ta Eesti
Vabariigi Valgetähe II klassi t eenetemärgi ning 2009. aastal
Põhjamaade teaduspreemia.
Noorpõlves on Mart Saarma aktiivselt tegelenud korvpalliga, mängides aastaid Eesti koolinoorte meeskonnas.
Hiljem on tema tegemistele vaheldust pakkunud tennisemäng, teatrikülastused ning ilukirjandus.
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Akadeemik Mart Ustav

Mart Ustav on sündinud 16. juulil 1949 Tšerlaki külas
Omski oblastis Vene NFSVs, kuhu tema vanemad olid
samal aastal eluaegsele asumisele saadetud. Perekond
naasis kodumaale 1956. aastal ja õppima pääses ta juba Eesti
kooli. Tema haridustee sai alguse Tartu 10. keskkoolis ning
jätkus Tartu 5. keskkooli legendaarses keemiaklassis ning
seejärel Tartu ülikooli füüsika-keemiateaduskonnas, mille
lõpetas 1972. aastal. 1979. a kaitses ta keemiakandidaadi
kraadi Ukraina teaduste akadeemia molekulaarbioloogia
ja geneetika instituudi nõukogu juures. Eesti teaduste
akadeemia liikmeks valiti Mart Ustav 2001. aastal.
1974. aastal asus Mart Ustav tööle Eesti teaduste
akadeemia küberneetika instituudis. Aastatel 1976–
1982 töötas ta Tartu ülikoolis vaneminseneri, noorem- ja
vanemteadurina; 1982–1985 stažeeris Uppsala ülikooli
meditsiinigeneetika instituudis; 1985–1989 oli Tartu
ülikooli onkogeneesi labori juhataja; 1992–2002 molekulaar- ja rakubioloogia instituudi mikrobioloogia ja
viroloogia õppetooli juhataja ja korraline professor
(1996–1999 instituudi juhataja); 2002–2007, 2012–2017
Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi direktor. Alates
2007. aastast on Mart Ustav Tartu ülikooli biomeditsiini
tehnika professor.
1999. aastal oli Mart Ustav üheks OÜ Quattromed
asutajaks, kus põhitähelepanu oli suunatud nakkushaiguste
tuvastamisele. Sellest on tänaseks välja kasvanud Icosagen
Grupp, kus töötab 70 inimest, sh 17 doktorikraadiga, ning
mis on Euroopa kümne suurima oma vallas teadusmahukaid uuringu- ja tootmisteenuseid pakkuva organisatsiooni
seas ja litsentsib oma nn QMCF tehnoloogiat 17 partnerile,
sh ka juhtivatele ravimifirmadele.

Mart Ustavi teadusuuringute põhisuund on olnud
loomade ja inimeste papilloomiviirus. Ta on uurinud,
kuidas viirus saavutab oma genoomi käsitlemise raku
omase geneetilise materjalina, mida säilitatakse
tütarrakkudes, kuidas ta end paljundab ja paneb rakud
kontrollimatult jagunema. Mart Ustavi ja tema kolleegide
avastused papilloomiviiruse genoomi „paljundamise“
algpunkti ja selleks vajalike molekulaarsete mehha
nismide kohta on olnud läbimurdelised. Nad on välja
selgitanud, millised on vähki tekitavate DNA-viiruste,
sealjuures inimestele eriti ohtlike (sh emakakaelavähki
põhjustavate) papilloomiviiruste paljunemise, organismis
säilimise ja ohtlikkuse põhjused. Sama oluline on
ühiskonna jaoks ka Mart Ustavi tekitatud oskusteabe
realiseerimine uute innovaatiliste tehnoloogiate jatoodetena. Oma a vastusi on Mart Ustav kasutanud nii üht tüüpi
aidsivaktsiini loomiseks kui ka alusena, millele rajada
uudne tehnoloogia diagnostiliste ja terapeutiliste valkude
suuremahuliseks tootmiseks.
Kolmel korral on Mart Ustavi tööd tunnustatud riigi
teaduspreemiaga (1980, 1996, 2019). Neist viimane on
nn avastuspreemia olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga
innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva
teadus- ja arendustöö „DNA onkoviiruste paljunemise
molekulaarsete mehhanismide uurimisest bioloogiliste
ravimite arendus- ja tootmistehnoloogiate väljatööta
miseni“ eest.
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50
Akadeemik Tarmo Uustalu

Tarmo Uustalu on sündinud 19. jaanuaril 1969. aastal
Tallinnas. 1987. aastal lõpetas ta Tallinna 44. keskkooli (praegu Mustamäe gümnaasium) ning 1988. a
Georg Otsa nim Tallinna muusikakooli, kus õppis muusikateooriat. Õpinguid jätkas ta Tallinna tehnikaülikoolis
automatiseeritud juhtimissüsteemide alal; samas sai ka
süsteemitehnika ja informaatika teadusmagistri kraadi
(1992). Edasi siirdus Tarmo Uustalu Stockholmi
kuninglikku tehnikaülikooli, kus kaitses litsentsiaadi
kraadi (1995) ja doktorikraadi tööga „Intuitsionistliku
püsipunktiloogika tõestusteooria ning selle rakendused
programmide konstrueerimisel“ (1998).
Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti Tarmo Uustalu
2010. aastal arvutiteaduse alal.
Astatel 1986–1992 töötas Tarmo Uustalu Eesti teaduste akadeemia (hiljem Tallinna tehnikaülikooli)
küberneetika instituudis vanemtehniku ja insenerina,
pärast doktorantuuri aastatel 1999–2009 vanemteadurina.
2002–2004 oli ta Tallinna tehnikaülikooli arvutiteaduse
instituudi dotsent ning 2004–2017 professor. 2017. aasta
sügisest töötab Tarmo Uustalu täisprofessorina Reykjavíki
ülikooli arvutiteaduse teaduskonnas ja jätkab osakoor
musega ka tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudis
juhtivteadurina.
Tarmo Uustalu teadustöö põhisuunad on struktuurne
tõestusteooria ja tüübiteooria, algebraline ja kategoorne
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loogika, programmikeelte semantika, programmiloogikad,
funktsionaalprogrammeerimine, programmide trans
formeerimise ja konstrueerimise meetodid,
modaalloogikate arvutiteaduslikud rakendused. Ta on
olnud aktiivselt tegev rahvusvaheliste erialakonverentside
juht- ja programmitoimkondade liikmena, korraldanud
suve- ja talvekoole. Ta on Eesti arvutiteaduse teooria
päevade initsiaator ja üks peakorraldajaid, rahvusvahelise
teadusajakirja Journal of Universal Computer Science
toimetuskolleegiumi liige. Tarmo Uustalu juhendamisel
on edukalt kaitstud kaheksa magistri- ja kolm
doktoritööd.
Tarmo Uustalu pälvis mitmeid tunnustusi juba
üliõpilasena: matemaatika sektsiooni parima ettekande
auhind Valgevene, Moldaavia ja Baltimaade üliõpilaste
teaduslikult konverentsilt Minskis (1989), 3. järgu diplom
üleliiduliselt üliõpilaste teaduslikult konverentsilt
Novosibirskis (1990), esimene preemia haridusministeeriumi üliõpilaste teadustööde konkursilt (1991).
2002. aastal sai ta Boris Tamme nimelise stipendiumi. Ta
on valitud Tallinna tehnikaülikooli aasta teadlaseks 2010.
2015. aastal pälvis Tarmo Uustalu riigi teaduspreemia
täppisteadustes.
Akadeemiku meelistegevusteks teadustöö kõrval on
lugemine, muusika (klaverimäng) ja orienteerumine.

ARVAMUSI
AKADEEMIKUTELT
DIMITRI KALJO
Aruande kirjutamine orienteerib meid tagasivaatele ja
toimunu hindamisele. Jättes lokaalsed „võidud“ kõrvale, on hinnang teadusarengu aastale selgelt negatiivne
tulenevalt pettumusest, kui praktiliselt kohe pärast teaduse
rahastamislubaduste pidulikku allakirjutamist nendest
taganeti EV valitsuse algatusel. Võib olla, et dokumendi
allakirjutajate hulgas olnud akadeemikud on motiividega
enam tuttavad, kuid üldsus peab seda lugu poliitkute
häbituks petumanöövriks.
Kitsastes oludes on vaja olla võimalikult ratsionaalne
ja tasakaalukas, järgida kindlaid reegleid. Viimastel
aastatel kõlanud kriitika Teadusagentuuri rahastamis
otsuste osas on suurel määral seotav sealse
Hindamiskomisjoni koosseisu nimestikuga, mis ei kata
hinnatavaid teadusi ühtlase kompetentsiga. Olen veen
dunud, et progressi võib saavutada ainult võimalikult laia
erialade esindatuse korral. Teadmata, keda on pakkunud
ülikoolid jt pädevad asutused komisjoni liikmekandi
daatideks, siis on raske midagi arvata, aga Eesti Teaduste
Akadeemia (ETA) juhatuse prot nr 8 tehtud ettepanekud
kindlasti ei soodusta kõigekülgselt tasakaalustatud
koosseisu moodustamist. Selguse mõttes lisan näite –
geoloogilist projekti toetab geoloog, kui teda pole, siis

pole ka toetust. Absurdne lihtsustus, aga nii see sageli on,
kahjuks.
Möödunud aastal hakkasin täheldama, et ETA
kantseleist tulevates kirjades või tekstides esineb aeg-ajalt
kirjutusviis – Eesti teaduste akadeemia. Siis vaatasin viimast aastaraamatut ja nägin, et see stiil valdab alates
president T. Soomere saatekirjast kogu köites, välja arvatud akadeemik J. Engelbrechti arvamusavalduses, kes
vaidleb sellele stiilile vastu. Tema argumendid on väga
selged ja ühemõttelised ning on imestusväärt, et neist
hoolimata on köite keeleline stiil nagu on ilma i gasuguse
kommentaarita (vähemalt ma ei leidnud). Kui ETA on
meie organisatsiooni pärisnime akronüüm, siis mida võiks
tähendada Eta? Muide, meie viimase üldkogu protokollid
on vormistatud korrektselt, möödunud detsembris toimunud juhatuse protokoll (nr 8) algab korrektselt, kaasa
arvatud küsimuste loetelu, kuid punktides suured algustähed kaovad. Segane keelekasutus kindlasti ei kaunista
Eesti Teaduste Akadeemiat, pean mõistlikuks, et vastu
tavad kolleegid juurutaksid vajaliku korra.
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IN MEMORIAM
Akadeemik Eve Oja
10.10.1948–27.01.2019
Sädelev matemaatik*

Matemaatika ajalukku läheb Eve Oja kindlasti selle kaudu,
et ta on välja nuputanud mitmete klassikaliste teoreemide
uued tõestused.
Pärast mitmeaastast võitlust keeruka haigusega lahkus
eelmisel pühapäeval meie seast Eesti üks sädelevamaid
matemaatikuid akadeemik Eve Oja.
Kogu tema elu oli seotud selle teadusvaldkonnaga,
mis on suure osa ülejäänud teaduse jaoks keel või tööriist,
tema jaoks aga ruum, Banachi ruum, kus ta oli kui kodus
ja end kõige paremini tundis. Teaduslikus mõttes oli ta
kodu enam kui 50 aastat Tartu ülikool, aga nende riikide
loetelu, kus ta jõudis selle ruumi korrastamisse ja sealsete
struktuurielementide ja peente allhoovuste nähtavale
toomisse panustada, ulatub üle kolme kontinendi ning
nelja maailmajao – Venemaalt üle pea kogu Euroopa ja
läbi Mali USAsse.
Lein, mida tunneme siis, kui lähedased inimesed
lahkuvad, on lihtsalt hind, mis me maksame selle eest, et
nad olid meie elus olemas, arvas Rob Liano. Mida kallimad on lahkunud, seda raskem on neid jätta. Eesti
matemaatika ja selle valla kõrghariduses oli Eve Oja pikka
aega väga kontrastselt ja viljakalt olemas. Sellest annavad
tunnistust lugematu hulk loenguid ja nende alusmaterjale
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matemaatilise analüüsi, integraali- ja mõõduteooria ning
funktsionaalanalüüsi vallas. Pluss põhjalik funktsio
naalanalüüsi õpik ning ülesannete kogud paljude
kolleegide ja endiste õpilaste riiulitel, rohkelt erikursusi
ja seminare, aga ka kõrvaltvaatajaile nägematu töö
teaduskorralduse vallas, doktorikooli vedamisest kuni riigi
teaduspreemiate komisjoni liikme kohusteni.
Tema panust teadusesse märgati ja tunnustati juba
veerand sajandi eest (1993) Rahvusvahelise Teadusfondi (International Science Foundation, George Sorose
fondi) preemiaga. Eve Oja on üks vähestest, kes on kahel
korral (2001, 2014) pälvinud riigi teaduspreemia. Tartu
ülikool tõstis ta hiljuti (2018) teiste seast esile oma suure
medaliga.
Ta enda sõnul on matemaatikute seas naisi täiesti
normaalses proportsioonis meestega ja tema meelest
teaduses, erinevalt spordist, ei ole kategooriaid meeste ja
naiste jaoks. Valdavalt maskuliinses akadeemikute
maailmas on asjad teisiti. Eve Oja oli teine naisteadlane,
kes valiti Eesti teaduste akadeemiasse (2010) [pärast
* Vt ka järelehüüet eelmises aastaraamatus (Eesti teaduste
akadeemia aastaraamat. Faktid ja arvud XXIV (51). 2018, lk 109).

t aasiseseisvumist]. See sündis tervelt 13 aastat pärast seda,
kui esimene naisteadlane akadeemiasse sisse murdis.
Raske on lahti saada tundest, et ta kadus me keskelt
ebaõiglaselt vara ning on äärmiselt kahju, et ta sai nii vähe
sädeleda meie teaduspüramiidi tipus.
Veel eelmise aasta oktoobris kujundas Eve Oja
erikursust matemaatika-oivikutele, keda ta mingil juhul
ei tahtnud alt vedada ja kellelt ta oma sõnul sai aiva
positiivseid emotsioone. Tema terasel pilgul oleks meile
veel palju jagada. Tema uudishimu absoluutselt kõige vastu
oli meeliülendav. Seda enam, et see rakendus enim meie
kõige tavalisemale ja igapäevasemale ruumile. Sellele
kolmemõõtmelisele keskkonnale, milles ise toimetame
ja milles paiknevad kõik need esemed, mille pikkust,
laiust ja kõrgust, asukohta, kiirust (ja mida iganes veel)
me võime soovi korral mõõta, aga mida siit maailmast
lahkudes kaasa võtta ei saa.
See ruum on matemaatiku pilgule ammendamatu
saladuste kamber ja keerukate mustrite panipaik. Selle
taga on meie universumi peenstruktuur koos mõistmisega,
miks James Bond pidi kindlasti tellima raputatud, mitte
segatud kokteili. Nimelt selleks, et miski paigale ei jääks –
nagu juhtuks siis, kui meie igapäevase ruumi ürgollust,
Banachi ruumi, mis oli Eve Oja uuringute meelispaik,
vähem keerukal moel ümber kujundada. Nende mõõt
matute sügavike lihtsaim erijuht, ruum, millesse meie
oleme Eva Ojast maha jäänud – või maha jäetud – on
eukleidiline ruum; nime saanud Antiik-Kreeka mate
maatiku Eukleidese järgi. Eve Oja ise ütles, et need, kes
sinna sisenevad, enam niisama lihtsalt välja ei saa.
Praeguse hetke kontekstis oleks see ruum kui hauakoht
suures teaduse jões.

Vaade sügavale ruumi sisse tähendab ka vaadet
 augesse minevikku. Ajalugu oli Eve Oja mõttemaastike
k
ruumide alternatiivne meeliskoht. Küllap oleks ka kunst
sealsamas juhtpositsioonil olnud, kui matemaatika
juhtumisi poleks saanud tema elu sisuks. Kunst ja elegants
on tema teadusliku loomingu õiged märksõnad. Sest
matemaatika ajalukku läheb Eve Oja kindlasti selle kaudu,
et ta on välja nuputanud mitmete klassikaliste teoreemide
uued tõestused. Nii muutubki meie maailm lihtsamaks,
mõistetavamaks ja paremaks kohaks, kus elada. Mõne
klassikuga (nt moodse algebralise geomeetria ühe rajaja
Alexander Grothendieckiga) on ta ka tõsiselt vaielnud.
Kui põhjalikult matemaatika muudab inimlaste
mõtteviisi ja sätib asjad omasoodu paika, tuleb välja
Eve Oja ütlemisest: „Ma olen tähele pannud, et ma ei jää
kunagi oma loengule hiljaks, kuna minu loeng algab siis,
kui mina olen kohale jõudnud.“ Nii on ka Eve Oja
ärasaatmisel. Tema on kohal – kuigi hirmus vara. Teised
võivad tulla või mitte, või isegi hiIjaks jääda. Iseenda
matusele ei õnnestu hilineda. Kuigi vahel väga tahaks.
Isegi kui teame, et nii meie kui ka kõik kaasteelised
peavad ükskord lahkuma, tuleb iga lahkumine ootamatult.
Isegi kui teame, et mõne puhul teevad looduse armutud
mehhanismid oma tööd kiiremini, kui teiste puhul, on
lein (Aleksandr Woottoni sõnadega) alati justkui äkitselt
alanud talv, mis ei küsi, kui pikad ja ilusad olid kevad,
suvi ja sügis. Nii läheb osa akadeemia sädelusest koos
Eve Ojaga küll igavikku ja me leiname teda koos tema
lähedastega, aga kindlasti tuleb jälle nii kevad, suvi kui
ka sügis.
Eesti teaduste akadeemia
Tartu ülikool
Sirp, 1. veebruar 2019
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Akadeemia välisliige
Jaak Peetre
29.07.1935–1.04.2019

Jaak Peetre sündis 29. juulil 1935. aastal Tallinnas
vandeadvokaadi peres. Tema lapsepõlv ja esimesed
kooliaastad möödusid Pärnus. 1944. aastal pages ta koos
vanematega sõja jalust Rootsi ning jätkas haridusteed
Lundi Allhelgona (Kõikide Pühakute) Koolis. 1954. aastal
asus Jaak Peetre õppima Lundi ülikoolis matemaatikat,
mille vastu oli tal juba koolipõlves tõsisem huvi tekkinud. Ta lõpetas ülikooli 1956. aastal, kaitses 1958. aastal
filosoofia litsentsiaadi kraadi ja 1959. aastal filosoofiadoktori väitekirja osatuletistega diferentsiaalvõrranditest.
Aastatel 1960–1962 töötas ta külalisteadurina New Yorgi
ja Marylandi ülikoolides. 1963. aastal nimetati Jaak Peetre
Lundi ülikooli professoriks. Siirdunud 1988. a külalisprofessoriks Madridi ülikooli, jätkas ta 1988–1992
Stockholmi ülikooli matemaatikaprofessorina. Pärast
seda tuli Jaak Peetre tagasi Lundi ülikooli, kus töötas
kuni emeriteerumiseni 2000. aastal.
Teaduslikus uurimistöös pühendas Jaak Peetre
tähelepanu paljudele matemaatika valdkondadele, sh
tavalised ja osatuletistega diferentsiaalvõrrandid, ope
raatorite interpolatsiooniruumid, singulaarsed integraalid
ja Besovi ruumid, diferentsiaalgeomeeria, Cliffordi
analüüs, Focki ruum ja Hankeli operaatorid, Fourier ja
harmooniline analüüs. Koostöös Prantsuse matemaatikute
Bernhard Malgrange’i ja Louis Lions’iga pani ta aluse
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kaasaegsele interpolatsiooniteooriale. 1990. aastate algul
pühendus ta peamiselt multilineaarvormide, eriti
trilineaarvormide uurimisele. Enam kui 230 avaldatud
teadustööga on Jaak Peetre kõige viljakam eesti rahvusest
matemaatik. Tema juhendamisel valmis 8 doktori- ja
8 litsentsiaadiväitekirja. Ta oli Rootsi kuningliku teaduste
akadeemia liige ja Rootsi matemaatika seltsi auliige
( aastatel 1984–1987 president) ning kuulus mitme
rahvusvahelise teadusajakirja toimetuskolleegiumi.
Märkimisväärne on olnud Jaak Peetre panus
matemaatika arengusse Eestis. Ta oli 1994. aastast Eesti
matemaatika seltsi asutajaliige. Tänu temale on Eesti
matemaatika selts Euroopa matemaatika seltsi kollektiivsete asutajaliikmete hulgas. Ta külastas korduvalt Eestit,
pidas siin loenguid, oli pikka aega Eesti teaduste aka
deemia toimetiste füüsika ja matemaatika seeria
toimetuskolleegiumi liige. 2001. aastal autasustati
Jaak Peetret Valgetähe III klassi teenetemärgiga.
2008. aastal valiti ta Eesti teaduste akadeemia
välisliikmeks.

Akadeemik Ergo Nõmmiste
27.06.1956–11.04.2019

Ergo Nõmmiste sündis 27. juunil 1956. aastal Kiviõlis.
1974. aastal lõpetas ta Nõo keskkooli ning astus Tartu
ülikooli füüsikaosakonda, mille lõpetas 1979. aastal.
Filosoofiadoktori (PhD) kraadi tööga „Leelishalogeniidide
röntgenelektronemissioon kiiritamisel footonitega energiaga 70–140 eV“ kaitses Ergo Nõmmiste Tartu ülikoolis
1991. aastal.
Pärast ülikooli lõpetamist asus Ergo Nõmmiste tööle
Eesti teaduste akadeemia füüsika instituudis, kus töötas
kuni 1991. aastani inseneri, nooremteaduri ja teaduri
ametikohtadel. 1992. aastal suundus ta järeldoktorantuuri
Oulu ülikooli, kus töötas eri ametikohtadel 1998. aastani.
Aastatel 1994–1995 oli ta Soome kiirekanali teadlane
MAX-labis ning 1995. aastal valiti Oulu ülikooli
dotsendiks. Pärast tagasipöördumist Eestisse (1998) töötas
Ergo Nõmmiste Tartu ülikooli füüsika instituudis algul
PHARE eksperdina, siis teadusala asedirektorina (1999–
2003), direktori kohusetäitja ja direktorina (2004–2009).
2009. aasta sügisel valiti ta Tartu ülikooli elektron
spektroskoopia professoriks.
Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti Ergo Nõmmiste
2012. aastal täppisteaduste alal. Aastast 2014 kuni oma
surmani oli ta akadeemia asepresident.
Ergo Nõmmiste teadustöö põhisuunad olid aatomi- ja
molekulaarfüüsika, kus eksperimendid tehti gaasfaas-
metoodikatega erinevatel MAX-labi kiirekanalitel. Tartu
ülikooli füüsika instituudis töötas ta pinnafüüsika suunal,
eriti selle praktiliste rakendustega, nagu näiteks
metallipindade biofunktsionaliseerimine. Hiljem lisandusid eksperimendiarendus elektrokeemiliste reaktsioonide
in situ tingimustes jälgimiseks ja ioonvedelike uuringud
kasutades elektron- ja ioonspektroskoopiat ning nende
samaaegsuse metoodikat.
Märkimisväärne oli ka akadeemik Nõmmiste
p edagoogiline tegevus. Tema loengud erinevatest
eksperimenditehnikatest, suureskaalalistest teaduskeskustest, aatomi- ja molekulaarfüüsikast olid lisaks Tartu
ülikoolile oodatud ka Oulu ülikoolis, Tampere

tehnoloogiaülikoolis, Turu ülikoolis ja MAX-labis. Tema
käe all ja otsesel juhendamisel on töötanud doktorandid
nii Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast, Inglismaalt, USAst
kui ka mujalt.
Akadeemik Ergo Nõmmiste oli Eesti esindaja paljudes
rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides. Eesti-siseselt
kuulus ta riigi teaduspreemiate komisjoni, kosmose
tehnoloogia ekspertgruppi, füüsikumi ehitamise
juhtkomiteesse jne. Ergo Nõmmistet on autasustatud Eesti
füüsika seltsi aumedaliga, Tartu ülikooli väikese ja suure
medaliga ja Eesti teaduste akadeemia medaliga.
2016. aastal autasustati teda Valgetähe III klassi
teenetemärgiga.
*****
Kunagi koolipäevil sattus Ergo Nõmmiste kätte
Robert Jungki raamat „Heledam kui tuhat päikest“, mis
kirjeldab tuumafüüsikute nii professionaalselt kui ka
eetiliselt keerulist, kuid samas inspireerivat tööd. See
kaasakiskuvalt kirjutatud teos tekitas temas esimese
argliku huvi füüsika kui teaduse vastu ja andis tõuke
selleks, et tulevane akadeemik otsustas oma õpingud
ning kogu edaspidise elu pühendada füüsikale ja teadusele
laiemalt.
Uudishimust kasvas välja elutöö aatomi- ja mole
kulaarfüüsika valdkonnas. See algas Tartu ülikooli füüsika
instituudis, kus ta kaitses filosoofiadoktori kraadi
1991. aastal. 1992. aastal suundus ta järeldoktorantuuri
Oulu ülikooli. Aastatel 1994−1995 oli ta Soome kiire
kanali teadlane uue põlvkonna sünkrotronis, Rootsi
füüsikateaduse kroonijuveelis MAX-lab. 1995. aastal
valiti ta Oulu ülikooli dotsendiks. Pärast tagasipöördumist
Eestisse panustas Ergo Nõmmiste füüsika instituudi
arengusse kaasaegseks uurimiskeskuseks asedirektori ja
direktorina 1999−2009.
Ergo Nõmmiste stiihia oli pinnafüüsika keerukad rakendused, nagu mitmesuguste metallide pinna
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modifitseerimine selliselt, et need toimiksid koos elusate
kudedega. See on tõsine interdistsiplinaarne väljakutse
füüsika, materjaliteaduse, bioloogia ja arstiteaduse piirimail. Tema rikkalik kogemus oli aluseks innovaatilisele
koostööle keemikutega, et arendada välja seadmed
elektrokeemiliste reaktsioonide jälgimiseks reaalajas
ning selgitada superkondensaatorites nähtuste olemus.
Ta alustas ka ioonvedelike omaduste analüüsi, rakendades
selleks kombineeritult elektron- ja ioonspektroskoopiat,
mille arendamisele ta oli pühendunud.
2009. aasta sügisel valiti ta Tartu ülikooli elektron
spektroskoopia professoriks, 2012. a Eesti teaduste
akadeemia liikmeks täppisteaduste alal ning 2014. a
akadeemia asepresidendiks.
Akadeemik Nõmmiste loengud nii erinevatest
eksperimentaalsetest uurimismeetoditest, põnevatest
uuringutest (mida on võimalik läbi viia ainult suurtes
teaduskeskustes) kui ka aatomi- ja molekulaarfüüsikast
olid oodatud nii koduülikoolis kui ka Oulu ülikoolis,
Tampere tehnoloogiaülikoolis, Turu ülikoolis kui ka MAX
laboris endas. Ergo Nõmmiste käe all kasvasid teadlasteks
doktorandid Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast,
Inglismaalt, USA-st ja mujalt.
Akadeemik Ergo Nõmmiste oli Eesti esindaja paljudes
rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides. Eesti-siseselt
panustas ta mitmeti, nii teaduspoliitika realiseerimisel
riigi teaduspreemiate komisjonis ja teadusagentuuri
hindamisnõukogus, oma koduülikooli nõukogu liikmena
kui ka erialaselt kosmosetehnoloogia ekspertrühmas ja
mujalgi. Seda sära ja sisemist põlemist märgati.
Ergo Nõmmistet on autasustatud Eesti füüsika seltsi
aumedaliga, Tartu ülikooli väikese ja suure medaliga ja
Eesti teaduste akadeemia medaliga. 2016. aastal pälvis ta
Valgetähe III klassi teenetemärgi.
Vahel öeldakse, et inimese lahkumisel kustub valgus,
lakkab põlemast küünal või – suure inimese puhul –
tuhmub üks päike. Ergo Nõmmiste puhul on see
tuhandekordselt õigus. Isegi nähtavat valgust kiirgavad
kaasaegsed sünkrotronid, millega tema oma uuringuid
tegi, oma kiire fookuses tuhandeid kordi rohkem kui
Päike. Nii valgustab see sõna otseses mõttes aine sisemust,
kisub nähtavale selle peidetud süvastruktuuri ja avab
rohkem selle rakendusvõimalusi kui meie eelkäijad oleks
osanud uneski näha. Tänu sellisele kiirgusallikale on välja
töötatud vedelkristallidel põhinevad kerged ja säästlikud
ekraanid, mida täna leidub kõikjal meie ümber, nuti
telefonidest arvutite ja teleriteni.
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Akadeemik Nõmmiste ei armastanud palju rääkida.
Pigem oli tal kombeks toimuvat hoolega jälgida ja
vajadusel jõuliselt sekkuda. Tema lojaalsus ja jäägitu
pühendumus nii oma instituudile kui ka ülikoolile ja
teaduste akadeemiale avaldus pigem selles, et pidulike
kõnede asemel viskus ta alati, sisuliselt viimase
hingetõmbeni, võitlusse just kõige kriitilisematel hetkedel.
Siis, kui kaalul oli kas tema instituudi, akadeemia või
Eesti teaduse käekäik tervikuna.
Ta oli rõõmus selle üle, et tema nägematu töö ja tugi
teistele akadeemia asepresidendina, viimastel aastatel
suurelt jaolt oma tuppa aheldatuna, võimaldas teistel
särada ja kasvada. Vast kõige paremini iseloomustab tema
mõtteviisi see, mida ta sageli mõttevahetust kokku võttes
ütles: üks või teine otsus ei ole ideaalne ja kohati ei meeldi
mulle, aga et mul paremat pakkuda ei ole ja et me peame
edasi minema, siis ma toetan seda.
Ta ei pidanud paljuks olla, kui vaja, ka kinnisvara
arendaja – mil tema vastutusel oli, et füüsikainstituudi
uus hoone Physicum saaks tipptasemel teaduse tegemiseks
vajaliku vormi ja sisu. Tema väliselt tasase pinna all kees
tuline tahe muuta Eesti teadusmaailma paremaks ja
tugevamaks. Kui ta käest küsiti, kas Eestis on head teadust
piisavalt, siis vastas ta, et ühtegi head asja ei ole piisavalt.
Et teadusuuringute kõrge tase hakkab varem või hiljem
vedama majanduse mootorit.
Akadeemik Nõmmiste võitles end säästmata ka selle
nimel, et Eesti teadus jääks ellu liiga pikalt kestnud
heitlustes ja teaduse rahastamise just kui lõppematutes
paradigmamuutustes. Ta nimetas taolist olukorda loteriiks,
millele Eesti teaduse finantseerimist rajada on lubamatu.
Nendes heitlustes seati lõpuks kahtluse alla ka füüsika
instituudi kestlikkus. See tegi Ergo Nõmmistele ilmselt
rohkem haiget kui raske haigus. Sellest hoolimata suutis
ta jääda rõõmsameelseks, heatahtlikuks, abivalmiks ja
sõbralikuks inimeseks, kes tegi oivalist teadust, armastas
head muusikat, käis orienteerumisneljapäevakutel võsas
ragistamas ja mööda mäekülgi üles roomamas ning pidas
väga lugu kokakunstist.
Eesti teaduste akadeemia
Tartu ülikool
Tartu ülikooli füüsika instituut
Sirp, 26. aprill 2019

Akadeemik Udo Margna
18.11.1934–17.05.2019

Udo Margna sündis 18. novembril 1934. aastal Viljandis.
1952. aastal lõpetas ta Viljandi 2. keskkooli ning astus
Tartu ülikooli arstiteaduskonda farmaatsia erialale, mille
lõpetas 1957. aastal proviisori kutsega. Seejärel sai ta koos
kursusekaaslasest abikaasaga suunamise Muhu saarele,
kus töötas sealse apteegi juhatajana veidi üle kahe aasta.
1959. aastal astus Udo Margna Eesti teaduste aka
deemia eksperimentaalbioloogia instituudi (EBI)
aspirantuuri taimebiokeemia alal. See sai tema teadlaskarjääri alguseks. Bioloogiakandidaadi väitekirja, mille
teaduslikud tulemused võimaldavad paremini mõista
taimedes toimuvate ainevahetusprotsesside omavahelisi
seoseid ning selle alusel kavandada meetodeid taimede
kasvu ja arengu suunamiseks, kaitses ta 1963. aastal
Gruusia teaduste akadeemia botaanika instituudi juures.
Udo Margna edasine tegevus teadlasena kulges enam kui
30 aasta jooksul EBI katuse all Harkus, kus ta töötas
erinevatel ametikohtadel nooremteadurist peateaduri ja
laboratooriumi juhatajani. Aastatel 1967–1987 oli ta EBI
teadusdirektor.
1987. aastal valiti Udo Margna Eesti teaduste
akadeemia liikmeks taimefüsioloogia ja -biokeemia alal.
Aastatel 1990–2000 oli ta akadeemia peasekretär.
Udo Margna teadusuuringute eesmärgiks oli flavo
noidide biosünteesi metaboolse tausta ja
regulatsioonimehhanismide väljaselgitamine. Tema
avaldatud teaduspublikatsioonide hulgas on ka kuus
monograafiat ja õpikut, neist viimane – „Fütoteraapia.
Ravimine taimedega“ – ilmus 2014. aastal. Tema juhendamisel on kaitstud 7 doktori- ja magistritööd. Enam kui
25 aastat tegutses Udo Margna erakorralise professori,
teadusnõuniku ja külalislektorina Tartu ülikoolis, Tallinna
ülikoolis ja Eesti maaülikoolis. 1994. aastal oli ta külalisprofessoriks Münsteri ülikoolis Saksamaal. Aastatel
2000–2008 töötas akadeemik Margna Tallinna tervishoiu
kõrgkoolis farmaatsia õppejõu ning õppetooli juhatajana
ning kuni 2018. aastani erakorralise lektorina.

1987. aastal autasustati Udo Margnat Eesti teaduste
akadeemia medaliga. 1998. aastal pälvis ta Karl Ernst
von Baeri medali väljapaistvate saavutuste eest elu- ja
maateaduste alal ning apteekrite liidu aastapreemia
pikaajalise teadustegevuse eest. 2006. aastal autasustati
teda Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. 2014. aastal anti
Udo Margnale üle Eesti akadeemilise farmaatsia seltsi
tunnustus.
*****
Hea kolleeg Udo Margna lahkus meie seast ehmatavalt
äkki, ilma eelhoiatuseta ja lausa jalapealt, aga samal moel,
mis on iseloomustanud kogu ta elu: südamlikult, teisi
respekteerivalt ja hoidvalt ja ennast tagaplaanile jätvalt.
Nagu on kohane ideaalsele arstile, kes oma elu pühendanud teistele.
Tegelikult ei tahtnud Udo Margna arstiks saada. Kui
ta oli aga juba otsustanud, et astub arstiteaduskonda ja
valib erialaks farmaatsia, siis lõpetas ta oma õpingud
kiitusega (cum laude) ja arendas selle ühe valdkonna,
ravimtaimeteaduse ehk farmakognoosia, Eesti teadmuse
üheks lipulaevaks. Ta ise on öelnud, et kasvas järk-järgult
ümber proviisorist bioloogiks. Taimedes toimuvate
ainevahetusprotsesside omavaheliste seoste analüüsist
(bioloogiakandidaat ehk PhD 1963) kasvasid kiiresti välja
meetodid taimede kasvu ja arengu suunamiseks. Edasi
püüdis ta selgitada flavonoidide (ehk P-vitamiini, ka hulga
taimepigmentide) tähendust taimedele ja meile endile.
Seda tööd tunnustati 1984. aastal NSV Liidu bioloogiadoktori kraadiga.
Enam kui 30 aasta vältel oli tema kui teadlase kodu
Harkus eksperimentaalbioloogia instituudis. Seal sirgus
ta nooremteadurist peateaduri ja teadusdirektorini (1967–
1987) ning seal korjatud pagasi alusel valiti ta 1987
teaduste akadeemia liikmeks. Hulga teaduspublikat
sioonide, monograafiate ja õpikute kõrval on suurim, mida
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üks akadeemik saab anda ühiskonnale, selline jälg, mis
mõjutab ja suunab tema valdkonda veel aastakümneid.
Seepärast on akadeemik alati ka õpetaja. Enam kui veerand sajandit tegutses Udo Margna Tartu ülikoolis,
Tallinna ülikoolis ja Eesti maaülikoolis; 1994. aastal ka
külalisprofessorina Saksamaal Münsteri ülikoolis. Uuel
aastatuhandel panustas ta veel 17 aastat Tallinna tervishoiu
kõrgkoolis farmatseutide õpetamisse ja farmatseudi
õppekava arendamisse. Alles eelmisel aastal otsustas ta
sealt taanduda.
Kõike seda on märganud ja tunnustanud nii teaduskolleegid (1987 Eesti teaduste akadeemia medal ja 1998
Karl Ernst von Baeri medal väljapaistvate saavutuste eest
elu- ja maateaduste alal), kaasvõitlejad oma erialal
(apteekrite liidu aastapreemia pikaajalise teadustegevuse
eest 1998 ja Eesti akadeemilise farmaatsia seltsi tunnustus
pikaajalise panuse eest Eesti akadeemilise farmaatsia
arendamisse 2006) kui ka riigi tasemel (Valgetähe IV
klassi teenetemärk 2014). 2016. a nimetati Tallinna
tervishoiu kõrgkooli farmaatsiaõppe mikroskoopia labor
akadeemik Udo Margna nimeliseks mikroskoopia
laboriks.
Enam kui 40 aasta kogemusest taimefüsioloogias,
loendamatutest eksperimentidest selles vallas ja sadade
uute farmatseutide õpetamisest neljas kõrgkoolis võrsus
teadmine, kuidas saab taimedega ravida. Tema viimane
raamat „Fütoteraapia. Ravimine taimedega“ (2014) võttis
vaiksel, kuid möödapääsmatul moel ära hulga ruumi
libateaduselt. Seal tutvustatakse nimelt, milliste mehhanismide kaudu taimede ravitoime tegelikult käivitub.
Loomulikult oli juttu vaid neist taimedest ja droogidest,
mille raviomaduste toimeained on selgeks saanud.
Ta ise on kirjutanud eraviisililiselt, et talle ei ole
hakanud külge maailmaparanduse filosofeerimispisik.
Tema tööd on sündinud aegamisi, pika mõttetöö viljana. Ta enda sõnul võttis sellise sisuka kirjatöö sünd,
millega ta ise rahule jääks, mõõtmatult palju aega. See
vajas kõva eeltööd taustamaterjaliga ning tuumakaid ja
täpseid formuleeringuid. Kui temale üleüldse midagi ette
heideti, siis seda, et ta oli vahel liigagi põhjalik ja täpne.
Seda põhjalikkuse ja punktuaalsuse pitserit kandis ja
kasutas akadeemik Margna kümne aasta vältel (1990–
2000) teaduste akadeemia peasekretärina ehk akadeemia
stiili ja olemuse ning akadeemiliste tavade rõhutajana. Ta
tegi seda apteekri täpsusega, aga alati tähelepaneliku,
abivalmi, sooja ja südamliku Kerberosena. Akadeemiast
lähtuvate sõnumite sisu ja vorm pidi olema perfektne.
Noorte kolleegide tekstid muutusid tema nõudliku pilgu
all ja punast sulge kasutades vahel lausa
sarlakpunaseks.
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Ta oli veendunud, et õppimisvõime on inimesse juba
geneetiliselt kodeeritud. Tema, kes kunagi ei tahtnud
kedagi riivata, solvamisest rääkimata, jättis vist meelega
ütlemata, et materjaliga vaid pinnalise tutvumise alusel
otsustamine ei ole inimeseks olemisega kooskõlas. Millest
sa mõtled, kui pole teadmisi, tavatses ta endalt küsida.
Akadeemiasse tööle asuvatele noortele julges ta öelda, et
see ongi hea, kui te midagi ei oska, sest siis saate kõike
vajalikku siinsamas õppida.
Ise arvas ta veel, et täiesti tegevusetu olla oleks
kohutav, alati tuleb midagi teha. Paljude akadeemikute
lemmiksport on orienteerumine. Pole ime, et see oli
akadeemik Margna üks lemmikuid, kus ta lõi kaasa nii
osaleja, korraldaja kui ka tippadministraatorina. Metsas
orienteerumisrajal võisteldakse eelkõige iseendaga. Parim
ei ole see, kes kõige kiiremini jookseb või üle kõige laiema
kraavi hüppab. Võidab see, kes paneb tähele kaardi
pisimaidki detaile, tajub suurt pilti, teeb hea plaani, loeb
looduse signaale ja sobitab oma kulgemise parimal moel
tegelikkusega. Täpselt nii, kuidas peaks toimima ideaalne
teadlane.
Akadeemik Margna on öelnud midagi kadestusväärset,
mis väärib kindlasti järeletegemist: „Olen elanud väga
õnnelikku elu, mul pole kunagi olnud ega ole ka praegu
kurta mitte millegi üle, olen peaaegu kogu aeg saanud
teha seda, mida ma teha olen tahtnud, ja seda ka kõige
raskematel aegadel. Teadus on olnud minu kutsumus ning
andnud mulle tööd ja leiba, kuid selle kõrval on mulle alati
tähtis olnud kodu ja perekond. Ma pole kunagi pidanud
töö nimel midagi ohvriks tooma oma perekonnas ega kodu
pärast midagi tegemata jätma oma töös.“ (Margus Maidla
intervjuu, KesKus, XII 2008).
Eesti teaduste akadeemia
Sirp, 24. mai 2019

Akadeemia välisliige Jānis Stradiņš
10.12.1933–29.11.2019

Jānis Stradiņš sündis 10. detsembril 1933. aastal Riias
arstide perekonnas. 1956. aastal lõpetas ta Läti ülikooli
keemiateaduskonna, kaitses keemiakandidaadi kraadi
Moskva ülikoolis (1960) ning keemiadoktori kraadi
Läti teaduste akadeemias (1968). 1989. aastal valiti
Jānis Stradiņš Läti ülikooli audoktoriks keemia alal ja
1992. aastal Läti teaduste akadeemia audoktoriks ajaloo
alal. Ta oli ka Läti põllumajandusülikooli ja Riia Stradiņši
ülikooli audoktor, vastavalt 1999. ja 2007. aastast.
Ülikooli lõpetamise järel oli Jānis Stradiņši teadlasetee
enam kui pool sajandit seotud Läti orgaanilise sünteesi
instituudiga, kus ta töötas teaduri, füüsikalise orgaanilise keemia laboratooriumi juhataja (1961–2006) ja
1993. aastast peateadurina. Oma rikkalikke teadmisi jagas
ta ka Läti ülikoolis, nii füüsikalise keemia professorina
(1972–1976) kui ka teadusajaloo professorina ülikooli
Läti ajaloo instituudis (alates 1990). Peateaduri ameti
kohal töötas ta veel Riia Stradiņši ülikooli (kuni 2002 Läti
meditsiiniakadeemia) meditsiiniajaloo instituudis ning
Läti ülikooli filosoofia ja sotsioloogia instituudis.
Jānis Stradiņš oli üks teenekamaid ja enimviidatud
Läti teadlasi, kelle paljutahulist uurimistööd tuntakse hästi
ka väljaspool kodumaa piire. Tema peamine
uuringuvaldkond keemiateaduse vallas oli orgaaniliste
ühendite molekulaarne elektrokeemia. Orgaanilise
s ünteesi instituudis oli tema põhiline teadusteema
orgaaniliste ainete määramisel rakendatavate polaro
graafilise analüüsi tehnikate väljatöötamine. Muuhulgas
andis ta tugeva panuse uute originaalravimite (Furagin,
Solafur, Methindione jne) loomisse. Teadusloolasena
köitis Jānis Stradiņšit eeskätt keemia, farmaatsia ja
meditsiini ajalooline areng. Ta uuris Baltimaade ja eraldi
Riia linna ajalugu, teadussidemete kujunemist ja

teaduskeskuste loomist kolmes Balti Vabariigis, läti
diasporaa moodustumist välismaal jpm. Tema sulest on
ilmunud 7 monograafiat ja üle 300 teadusartikli
elektrokeemia alal ning 20 monograafiat ja üle 250 teadusartikli teadusloo alal.
Läti teaduste akadeemia liige oli Jānis Stradiņš
1973. aastast füüsikalise orgaanilise keemia alal. Ta oli
akadeemia asepresident (1992–1998), president (1998–
2004) ja senati esimees (alates 2004). Neil aastail edendas
ta märkimisväärselt Balti- ja Põhjamaade teaduskoostööd
ja aitas taaselustada Baltimaade vaimse koostöö konverentside traditsiooni. Ta rajas Balti teadusajaloo ja
teadusfilosoofia assotsiatsiooni ning oli mitmel korral selle
president (1990–1991, 1993–1996, 2001–2003, 2006–
2008) ja asepresident. Jānis Stradiņš oli Euroopa teaduste
ja kunstide akadeemia (Salzburg, Austria) ja Saksa
loodusteaduste akadeemia Leopoldina liige, Saksimaa
teaduste akadeemia ja Balti ajaloo komisjoni (Göttingen)
korrespondentliige ning paljude teadusasutuste, -seltside
ja -ühingute välis- või auliige.
1998. aastal valis Eesti teaduste akadeemia
Jānis Stradiņši oma välisliikmeks füüsikalise keemia ja
teadusajaloo alal. Teda on tunnustatud nii väärikate
teaduspreemiate kui ka riiklike autasudega, sh Läti Kolme
Tähe orden (1995), Prantsuse Auleegioni orden (2001),
Itaalia Vabariigi teeneteorden (2004). Märkimisväärse
panuse eest Eesti, Läti ja Leedu teaduskoostöö eden
damisse pälvis Jānis Stradiņš kolme Balti vabariigi
teaduste akadeemiatelt 1999. aastal Balti teaduste
akadeemiate medali. 2004. aastal autasustas vabariigi
president teda Eesti teaduste akadeemia ettepanekul
Maarjamaa Risti III klassi teenetemärgiga.
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Akadeemik Ilmar Koppel
16.01.1940–9.01.2020

Ilmar Koppel sündis 16. jaanuaril 1940. aastal Võrus.
1958. aastal lõpetas ta Puurmani keskkooli esimese
lennu ning astus Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna keemiaosakonda. Ülikooli lõpetas ta
1963. aastal o rgaanilise keemia alal, millele järgnes aspirantuur o rgaanilise keemia kateedri juures. 1969. aastal
kaitses Ilmar Koppel kandidaaditöö „Solvendiefektide
mõju tertsiaarse butüülkloriidi solvolüüsi kineetikale ja
mehhanismile“. Doktoritöö „Struktuuri mõju orgaaniliste
ühendite prootonafiinsustele ja ionisatsioonipotentsiaalidele“ kaitses ta 1986. aastal Moskvas NSVL teaduste
akadeemia N. N. Semjonovi nimelises keemilise füüsika
instituudis. Professorikutse omistati Ilmar Koppelile
1990. aastal ning 1993. aastal valiti ta Eesti teaduste
akadeemia liikmeks.
Ilmar Koppeli tegevus on läbi aegade olnud seotud
Tartu ülikooliga, kus ta aastatel 1967–2005 töötas vanemteaduri, keemilise kineetika ja katalüüsi labori juhataja,
analüütilise keemia kateedri juhataja ja keemilise füüsika
instituudi juhataja ning analüütilise keemia professorina.
Aastatel 2005–2008 oli Ilmar Koppel Tartu ülikooli
uurija-professor ja aastatel 2008–2015 Tartu ülikooli
keemia instituudi teadusdirektor ning kuni aastani 2018
füüsikalise ja analüütilise keemia juhtivteadur. Alates
2008. aastast oli Ilmar Koppel Tartu ülikooli
emeriitprofessor.
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Ilmar Koppeli interdistsiplinaarne teadustöö valdkond
ulatub superhapete ja -aluste disainist ja uurimisest
neutriinofüüsikani, lahustes toimuvatest protsessidest ja
nendega kaasnevatest keskkonna- (lahusti) efektidest
gaasifaasis kõrgvaakumis kulgevate reaktsioonideni,
sügavatest üldistustest ning keemia raudvarasse pürgi
vatest alusuuringutest kõrgtehnoloogilist rakendust
tõotavate töödeni.
Ilmar Koppel oli paljude rahvusvaheliste konve
rentside korralduskomitee liige ja Eesti esindaja mitmes
rahvusvahelises organisatsioonis, mitme rahvusvahelise
ja riikliku teadusprojekti vastutav täitja ning koordinaator.
Aastatel 2004–2014 oli ta teaduste akadeemia bioloogia,
geoloogia ja keemia osakonna juhataja. Ta on avaldanud
üle 300 teaduspublikatsiooni, sh viis monograafiat, olles
üks enim tsiteeritud Eesti teadlasi, olnud juhendajaks
enam kui 30-le edukalt kaitstud doktori- ja
magistritööle.
Kahel korral on akadeemik Koppeli teadustööd
tunnustatud riigi teaduspreemiaga (1998, 2005).
2006. aastal autasustati teda Valgetähe III klassi
teenetemärgiga, 2007 nimetati ta Tallinna tehnikaülikooli
audoktoriks ning 2010 pälvis Eesti teaduste akadeemia
Wilhelm Ostwaldi medali.

Akadeemik Valdek Kulbach
6.04.1927–31.01.2020

Valdek Kulbach sündis 6. aprillil 1927. aastal Virumaal
Narva lähistel talupidajate peres. Haridusteed alustas
ta Narva 1. algkoolis, gümnaasiumi lõpetas 1945. a
Tallinnas Nõmmel. Edasiõppimisvõimaluste kaalumisel
aitas o
 tsustamisele kaasa prof Ottomar Madison, kelle
loenguid ta juba abituriendina kuulas. 1951. a lõpetas
Valdek Kulbach Tallinna tehnikaülikooli inseneridiplomiga
tööstus- ja tsiviilehituse alal. Pärast aspirantuuri Leningradi
polütehnilise instituudi hüdrotehnikateaduskonnas kaitses ta 1955. a samas kandidaaditöö „Filtratsioonijõudude
mõju liivnõlvade stabiilsusele“. 1973. a kaitses ta Tallinna
tehnikaülikoolis doktoritöö „Deformeeruva kontuuriga
sadulakujuliste rippkonstruktsioonide arvutus“.
Aastatel 1948–1952 töötas Valdek Kulbach Eesti
Projektis inseneri, vaneminseneri ja ehitusgrupi juhina.
Alates 1955. aastast oli ta seotud Tallinna tehnika
ülikooliga, kus töötas assistendi, vanemõpetaja, dotsendi
ja professori ametikohtadel. Aastatel 1963–1975 oli ta
õhtuse teaduskonna prodekaan ja kaugõppedekaan, 1975–
1990 ehituskonstruktsioonide kateedri juhataja,
1990–1998 ehitiste projekteerimise instituudi teras
konstruktsioonide professor, 1994–1995 ehitusteaduskonna
dekaan. 1998. aastast oli Valdek Kulbach Tallinna
tehnikaülikooli emeriitprofessor.
Eesti teaduste akadeemia liikmeks mehaanika alal
valiti Valdek Kulbach 1986. aastal.
Valdek Kulbachi teadustöö valdkondadeks olid
teraskonstruktsioonide töötamise analüüs, filtratsiooni- ja
nõlvastabiilsusprobleemid, temperatuuripinged ja

rippkonstruktsioonide arvutamine. Otsese akadeemilise
tegevuse kõrval kujunesid akadeemik Kulbachi põhi
harrastuseks hoone-, silla-, reservuaari- ja
maastikukonstruktsioonide seisundite hindamine ja
tugevusettepanekute koostamine, aga ka insenertehniliselt
keerulisemate tarindite projekteerimine (raudtee-, maantee- ja jalakäijate sillad Tartus, Pärnus, Narvas ja mujal,
Tallinna ja Tartu laululava, Saaremaa sild jm).
Akadeemik Kulbach kuulus mitmetesse teadus
organisatsioonidesse ning erialaliitudesse Eestis ja
välismaal, oli ekspert ja konsultant Eesti projekteerimis- ja
ehitusorganisatsioonides (1955–2010), koostas Eesti
projekteerimisstandardeid vastavalt Eesti standardiameti
tellimustele. Ta oli juhendajaks paljudele aspirantidele,
magistrantidele ja doktorantidele, oponendiks ja retsensendiks väitekirjadele. Ta on avaldanud üle
150 teadusartikli, on mitme monograafia ja erialaõpiku
autor.
Valdek Kulbachi tööd on tunnustatud mitmete autoritunnistuste ja näitusemedalitega. Ta on pälvinud
Nõukogude Eesti preemia (1970), Eesti Vabariigi
teaduspreemia (1995) ja Eesti Vabariigi Valgetähe IV
klassi teenetemärgi (1999). 1995. aastal valiti
Valdek Kulbach Tampere tehnikaülikooli audoktoriks,
2000. aastal nimetati ta aasta inseneriks ning 2008. aastal
pälvis ta riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku
teadus- ja arendustöö eest.
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FINANTSTEGEVUS
TULUD

EELARVE

TÄITMINE

TEADUSTE AKADEEMIALE RIIGIEELARVEST

1 584 000

1 584 000

akadeemia põhitegevuseks

1 162 948

1 162 948

275 000

275 000

akadeemikutasudeks

sh akadeemia kirjastusele

293 090

293 090

uurija-professori tasudeks

100 662

100 662

27 300

27 300

MUUD TULUD

316 810

316 884

Haridus- ja teadusministeeriumi sihteraldised

243 400

243 400

43 400

43 400

200 000

200 000

laekumised ruumide rendist ja teenuste müügist

31 500

31 574

ajakirjade müügist ja tellimustöödest (kirjastus)

41 910

41 910

463 184

463 184

teaduspreemiate väljaandmise korraldamiseks

sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks
remondi- ja rekonstrueerimistöödeks

ERALDISED UNDERI JA TUGLASE KIRJANDUSKESKUSELE
haridus- ja teadusministeeriumi kaudu

355 207

355 207

148 200

148 200

taristu ülalpidamiseks

41 111

41 111

baasfinantseerimiseks

157 896

157 896

8 000

8 000

103 769

103 769

kirjanduse müügist

4 208

4 208

KOKKU TULUD

2 363 994

2 364 068

KULUD

EELARVE

TÄITMINE

1 006 148

1 005 309

akadeemia kirjastus

316 910

314 805

akadeemikutasud

293 090

293 090

uurija-professori tasu

100 662

100 662

7 500

7 490

2 000

1 992

sh uurimistoetused

riikliku programmi täitmiseks
sihteraldised

ÜLDJAOTUS
akadeemia põhitegevus (kantselei kaudu)

preemiad, medalid
nimelised medalid (Alumäe, Keres)
üliõpilaste teadustööde preemiad
teadusseltside tegevus
rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide liikmemaks
riigi teaduspreemiate komisjoni tegevus
Underi ja Tuglase kirjanduskeskus
KOKKU KULUD
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5 500

5 498

105 800

105 734

43 400

38 156

27 300

27 300

463 184

420 247

2 363 994

2 312 793

TÄPSUSTAVAD KULUJAOTUSED
AKADEEMIA PÕHITEGEVUS (KANTSELEI KAUDU)
tööjõukulud (sh sotsiaal- ja töötuskindlustuse maksed)
administreerimiskulud
kinnistu ja ruumide majandamiskulud (jooksev remont ja rekonstrueerimistööd)
soetused
transpordikulud

426 100

425 886

50 300

50 273

363 108

362 999

13 000

13 014

5 600

5 524

lähetuskulud

31 200

31 105

ürituste (seminarid, juhatuse istungid jne) korraldamise kulud

29 600

29 573

teaduse populariseerimise kulud

9 800

9 695

noorte teaduste akadeemia tegevuskulud

2 400

2 349

700

692

koolituskulud
komisjonide ja osakondade kulud

5 740

5 722

21 850

21 845

arvestus- ja auditeerimisteenused

3 000

2 982

teadusnõustamise süsteemi tegevuse kulud

9 100

9 069

34 650

34 581

1 006 148

1 005 309

270 205

270 195

majanduskulud

30 685

28 673

trükikulud

12 020

12 018

4 000

3 919

316 910

314 805

tööjõukulu (sh sotsiaal- ja töötuskindlustuse maksed)

339 124

339 124

teadus- ja majanduskulud

124 060

81 123

KIRJANDUSKESKUSE KULUD KOKKU

463 184

420 247

välisvahetuse fondi kulud

trüki- ja muud kulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
TEADUSTE AKADEEMIA KIRJASTUS
tööjõukulud (sh sotsiaal- ja töötuskindlustuse maksed)

soetused
KIRJASTUSE KULUD KOKKU
UNDERI JA TUGLASE KIRJANDUSKESKUS
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INFO
Kohtu 6, 10130 Tallinn
Telefon: 644 2129
Faks: 645 1829
akadeemia@akadeemia.ee
PRESIDENT

Tarmo Soomere

644 2149 tarmo.soomere@akadeemia.ee

ASEPRESIDENT

Mart Kalm

513 6274 mart.kalm@akadeemia.ee

ASEPRESIDENT

Arvi Freiberg

5645 3175 arvi.freiberg@ut.ee

PEASEKRETÄR

Jaak Järv

644 5810, 737 5247 jaak.jarv@akadeemia.ee

Marco Kirm

737 4629 marco.kirm@ut.ee

Jakob Kübarsepp

620 3354 jakob.kubarsepp@taltech.ee

Toomas Asser

737 5600 toomas.asser@ut.ee

JUHATAJA

Valter Lang

737 5652 valter.lang@ut.ee

PRESIDENDI TEADUSNÕUNIK

Rein Vaikmäe

502 2816 rein.vaikmae@akadeemia.ee

PEASEKRETÄRI ABI,
JUHATUSE SEKRETÄR

Tiina Rahkama

645 0712 tiina.rahkama@akadeemia.ee

VASTUTAV SEKRETÄR

Eha Inkinen

644 2129 eha.inkinen@akadeemia.ee

KOMMUNIKATSIOONIJUHT

Taavi Minnik

5622 9427 taavi.minnik@akadeemia.ee

KANTSELEI JUHATAJA

Piret Suurväli

504 8219 piret.suurvali@akadeemia.ee

VASTUTAV KOORDINAATOR TARTUS

Ülle Sirk

(W. Struve 1-364, 50091 Tartu)
742 0504, 511 6987
ylle.sirk@akadeemia.ee

INFOJUHT

Siiri Jakobson

631 1071 siiri.jakobson@akadeemia.ee

KOOSTÖÖ JUHT

Ülle Raud

6451925 ylle.raud@akadeemia.ee

KANTSELEI REFERENT,
RIIGIÕIGUSE SIHTKAPITALI REFERENT

Silja Kala

516 6174 silja.kala@akadeemia.ee

PEARAAMATUPIDAJA

Marika Pärn

644 3054 marika.parn@akadeemia.ee

HALDUR

Sulev Kuiv

526 6316 sulev.kuiv@akadeemia.ee

ASTRONOOMIA JA FÜÜSIKA OSAKOND
(TÜ, W. Ostwaldi 1, 50411Tartu)
JUHATAJA
INFORMAATIKA JA TEHNIKATEADUSTE OSAKOND
(TalTech, Akadeemia tee 5, 19086 Tallinn)
JUHATAJA
BIOLOOGIA, GEOLOOGIA JA KEEMIA OSAKOND
(TÜ, Ülikooli 18, 50090 Tartu)
JUHATAJA
HUMANITAAR- JA SOTSIAALTEADUSTE OSAKOND
(TÜ, Jakobi 2, 51014 Tartu)

VALVURID
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645 3821

