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Intervjuu Jürgen Kütneriga

Kiirabilood

Seltsi 10. töögrupp - keskkonnatervis

10 aastat esimestest abiarstidest

EAÜS 30

Kui nüüdseks juba rohkem kui 30 aastat tagasi ars-
titudengid ühise Seltsi loomise eesmärgil esimest 
korda kokku said, ei osatud ilmselt arvata, et kolme 
kümnendi jooksul kujuneb algatusest arvestatav 
kaasarääkija Eesti meditsiinimaastikul ning ülerii-
gilisi ühiskondlikult olulise mõjuga kampaaniaid 
läbi viiv noorteorganisatsioon.  Seni, kuni „meie 
usume Eesti meditsiini tulevikku”, jätkub Seltsis 
ka tööd ja ühist eesmärki edasi pingutamiseks. 

30 aastaga on samaks jäänud üks asi - juunis 
saavad lõputunnistuse noored arstid, kelle ars-
tiks kasvamist on vähemal või rohkemal mää-
ral mõjutanud EAÜS. Juba traditsioonilises in-
tervjuus teeme lähemalt tutvust 3  lõpetajaga ja  
kuuleme nende mõtteid  6-aastasest teekonnast. 

Meditsiini juurest liigume aga muusi-
ka juurde, täpsemalt nende kahe ühenda-
miseni professionaalsel tasemel. Ka meie 
õppejõudude seas leidub multitalente!

Lõpetuseks tahaksin viimast korda Curare peatoi-
metajana öelda aitäh kõigile, kes ajakirja välja and-
misse on viimase kahe aasta jooksul panustanud! 
Soovin kõigile palju motivatsiooni ja ener-
giat semestri lõpuks ning mõnusat suve!
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henri rühmakaaslastega

Istusin 22. mail maha kolme kuuenda kursuse lõpetaja, Henri Maalmanni, Laura  

Johanna Mettise ja Meeri Rahnuga. Neil on kümne päeva pärast lõpueksam ja ül-

darstid ongi valmis. Ilm oli vaatamata ilmateatele piiskadeta ja päike tõi ka naeratuse 

näole. Uurisin, milliseid mõtteid on meie uued arstid aastate jooksul mõelnud ja mil-

lise meelestatusega minnakse tulevikku.

LÕPETAJAD

 
Millised on teie esimesed mälestu-
sed I kursusest (esmaemotsioon)?
Laura: Mulle meenub kohe esimene 
anatoomia praktikum. Eelmisel õhtul 
oli meil kursuse tutvumisõhtu, mistõt-
tu tundus järgmisel päeval kell kaheksa 
hommikul anatoomia praktikum eriti 
hirmus. Vaatasime rühmakaaslastega 
nõutult lauale pandud luid ja anatoo-
mia õpikust vastavaid ladinakeelseid 
termineid – ei tundunud üldse loogili-
ne! Mõtted olid veel möödunud suvel ja 

õppimine oli vahepeal võõraks jäänud 
– tuli uuesti tutvust teha.
Meeri: Esimene anatoomia prakti-
kum oli väga hirmutav tõesti. Kui ma 
meenutan esimest kursust, siis ma 
mõtlen imestusega, kui entusiastlik 
ma olin. Ma käisin esmaspäeval kell 
kaheksa hommikul loengus! 
Henri: Ma teadsin enam-vähem, mida 
oodata, sest ma olin käinud esmakur-
suslase juures tudengivarjuks. Seega 
ma mingil määral olin tutvunud selle 
olukorraga. Ma olin ka esimesel aas-
tal hästi motiveeritud. Mulle güm-
naasiumis bioloogia väga meeldis ja 
ma olin väga hyped nende preklii-
niliste ainete osas. Aga reaalsus tuli 

esimese nädalaga kohale, et nüüd 
hakkabki pihta.
Meeri: Ma mäletan, me käisime sinu 
(Henri, toim.) juures õppimas ka. Aga 
sellest vist ei olnud väga palju kasu.
Henri: Tõesti, bioloogiat. Agnes (rüh-
makaaslane, toim.) tegi küsimuste 
kaardid. Aga pigem vahuka (vahu-
veini) kõrvale õppisime. Esimesel 
kahel-kolmel kursusel tundus nor-
maalne, et sa oledki peale kooli lõp-
pu kella kaheksani anatoomikumis 
või sööklas. Aga neljas-viies kursus 
oli juba nii, et kui praktikum kestis 
kauem kui kümme minutit, siis ma 
olin juba kuri. Vanus tuli peale ja 
ei viitsinud enam olla (praktikumis, 
toim.).

TASAKAALUKALT ARSTIKS- INTERVJUU LÕPETAJATEGA

Hanna Merilyn Aaviksoo
Stud Med III
Fotod: Hanna Merilyn Aaviksoo & 
Joonas Sisask

henri rühmakaaslastega. foto: joonas sisask

3

CURARE



Kui te ei oleks täna lõpetamas arsti-
teadust, siis kus te oleksite?
H: Minul oli arstiteadus alguses plaan 
B. Esimene huvi oli minna välismaale 
ülikooli ärijuhtimist õppima (või mi-
dagi sellega seonduvat). Ma ei jõud-
nud kuidagi tegudeni ja võtsin teise 
turvalise valiku. Kui ma keeraksin 
aja tagasi, et valida, kas anda paberid 
arstiteadusesse, siis ma olen mingil 
määral kahevahel. Osalt jah, sest ma 
olen saanud oma elu kõige paremad 
kogemused, tutvused, aga teisalt need 
kuus aastat olid vahel ikka rasked ka. 
Samas ei ole arstiametis kunagi igav. 
Iga päev algab põnevusega, et milline 
patsient täna vastuvõtule tuleb.
L: Ma ei olnud kuni 12. klassi lõpuni 
kindel, et ma tulen arstiteadusesse. 
Mul oli plaan siduda oma spordihuvi 

LÕPETAJAD

ärindusega, asuda õppima füsiote-
raapiat ning selle kõrvalt täiendada 
ennast ärinduse valdkonnas, kuna 
õppisin gümnaasiumis majandus-
suunas. Arvan, et oleksin seetõttu 
praegu tegev hoopis spordi- või fi-
nantsvaldkonnas. Kuus aastat tagasi 
läks aga hoopis nii, et vaatasin SAISis 
erialasid ning mõneti tänu toredale 
kogemusele arstiteaduse tudengivar-
juna kandideerisin hoopis arstiteadu-
sesse. Mul ei olnud arsti tööst eelne-
valt suurt ettekujutust, mistõttu võin 
öelda, et tulin arstiteadust õppima 
eelkõige teadmiste pärast. Nüüd on 
muidugi vastupidi, arsti töö on see 
põhiline.
M: Ma tegelesin kooli ajal palju kul-
tuuriga, ma isegi mõtlesin lavaka 
peale. Mingi hetk hakkas mul hoopis 

tekkima mõte, et äkki astuda ars-
titeadusesse. 12. klassi lõpus ütles 
kõhutunne, et see on minu jaoks ai-
nus õige variant ja gümnaasiumi lõ-
petades ei olnud mul mingit kahtlust, 
kuigi mu teadmised arsti elukutsest 
põhinesid peamiselt “Dr House’il” ja 
“Grey Anatoomial”. Kui ma ei oleks 
arstis, siis ma võib-olla oleksin Balti 
Filmi (Balti filmi, meedia ja kunsti-
de instituuti ehk BFM, toim.) läinud. 
Või oleksin hoopis detektiiv, kui vaid 
see elukutse oleks nii glamuurne kui 
Hollywoodis.

Mis teeb teie jaoks inimese keha põ-
nevaks? Ilusaks?
H: Ma sõna “ilu” ei kasutaks inimese 
keha kirjeldamiseks küll, aga põnev 
on see kindlasti. Imestad teinekord 
röntgeneid või uuringuid vaadates, et 
selline asi on ka võimalik? Kui hakata 
mõtlema, kuidas inimkeha funktsio-
neerib ja süsteemid on miljonite aas-
tatega paika loksunud, siis on see küll 
väga aukartust äratav. Sellele mõel-
des saab ka paremini aru, miks õppe-
jõud räägivad, et iga ravim on mürk. 
Küsimus on doseerimises ja ega me 
lõpuni väga paljude ravimite toime-
mehhanisme ei tea. Samamoodi ko-
roonaviiruse vaktsiiniga, et miks on 
nii palju vastaseid. Inimesed kõhkle-
vad ja nad ei tea, kuidas see toimib 
või nad ei usalda kliinilisi uuringuid. 
Seega on palju avastamisruumi.
L: Inimkeha teeb minu jaoks põne-
vaks see, et mida rohkem sa tead, seda 
enam saad aru, kui palju on tegelikult 
veel avastada ja õppida. Meditsiinis ei 
ole lihtsaid ja üheseid vastuseid, alati 
on võimalus, et diagnoos ei ole 100% 
õige või esineb näiteks mitu patoloo-
giat korraga. Huvitav on see, et miski 
pole praktikas kunagi by the book, 
alati on kuskil mõni “aga” ehk arves-
tada tuleb individuaalseid eripärasid. 
M: Kui kõik oleks by the book, siis 
hakkas ilmselt igav. Praktika-aasta 
on näidanud, kui palju sõltub inime-
se psüühikast ja kui suur kontroll on 
ajul meie keha üle. 
H: Laurale veel jätkuks, et hästi raske 
on kliinilises kontekstis ka see, kui 
patsient soovib rohkem teada, kui 
sa talle öelda oskad. Ja siis sa oled 
vastuvõtul natuke raskes olukorras, 
et mida inimesele nüüd vastata. See 
muidugi natuke seletab online-kom-
mentaariume, kus kirjutatakse, et 
arstid ei tea mitte midagi. Siin tekib 
küsimus, et mis see alternatiiv siis 
oleks? Ehk alternatiivmeditsiin, kus 
nad seletavad kõik segased asjaolud 

meeri rahn. Foto: Hanna merilyn aaviksoo
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osas olen ma väga tänulik, et mul on 
midagi, mida ma saan oma lähedaste-
le pakkuda (abi pakkuda, toim.).
M: Ma ütleks ka, et pigem tulge kü-
sige minu käest, kui ise guugeldada 
mitu tundi. Minu esimene diagnoos 
juhtus teisel kursusel, kui ma diag-
noosisin sõbral apenditsiidi. Ta läks 
EMO-sse ja pimesool lõigati ära. Noh 
tead, doktor juba valmis (naljatledes).
L: Ma olen Meeriga nõus – pigem võib 
tulla minult küsima kui internetist 
vastuseid otsida. Ma olen siiani sõp-
radele-tuttavatele saanud nõu anda 
peamiselt spordivigastuste osas, aga 
ette on tulnud ka muid huvitavaid 
küsimusi. Kui kohe ei ole osanud vas-
tata, siis olen järele uurinud ja oleme 
mõlemad targemaks saanud.

ära kosmiliste jõududega, mis ini-
mese jaoks on võibolla sellel hetkel 
oluline. 

Milline oli kõige põnevam aasta? 
Miks?
M: Minu jaoks oli kolmanda aasta ke-
vad, kus hakkas kliiniline trall. Samal 
aastal astusin ma ka Eesti Arstitea-
dusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) hariduse 
töögrupi juhiks. Suvel läksin esimest 
korda abiõena haiglasse tööle ja nä-
gin meditsiini lähemalt kogu oma ilus 
ja valus. See oli väga põnev aeg.
L: Mulle meeldis kõige rohkem kuues 
aasta, mis andis võimaluse ülikoo-
lis õpitud teooria praktikasse viia 
ja näha erinevaid erialasid. Ma olin 
varasemalt töötanud siseosakonnas 
abiarstina, mistõttu näiteks kirur-
giliste erialadega ei olnud ma palju 
kokku puutunud, rääkimata operat-
sioonidel assisteerimise kogemusest. 
Minu jaoks muutis viimase aasta hu-
vitavaks lisaks kliinilistele teadmis-
tele ja oskustele ka haiglakeskkonnas 
töötamine ja kollegiaalsuse kogemine. 
H: Minu jaoks sõna “põnevus” on 
väga mitmetahuline. Esimene kursus 
oli põnev ja ma sain palju uusi tutvu-
seid. Lisaks oli mul jaksu käia klubi-
des. Sotsiaalses mõttes oli seega esi-
mene kursus tore. Samamoodi põnev 
oli prekliinilisest üleminek kliinilisse, 
sest sai lõpuks hakata haiglas käima 
ja patsiente nägema. Kõige pingelise-
mas mõttes põnev oli siis, kui hakka-
sin viiendal kursusel abiarstina tööle. 
Nii-öelda jõudsin lõpuks meditsiini 
ja sain hakata vastutama oma tegu-
de eest. Ma töötasin Põlva ja Viljan-
di haigla EMO-s ning siseosakonnas 
abiarstina, kus ma sain väga laiapõh-
jalise kogemuse. Oli ka hetki, kus ma 
ei teadnud, mida teha. Tagasi vaada-
tes oli see samas hästi põnev.

Kui te saaksite ühe aine uuesti võtta, 
siis mis aine läbiksite?
L: Ma arvan, et ma läbiksin uuesti 
meditsiinialase vene keele. Prak-
tika-aasta Tallinnas näitas, et ilma 
vene keeleta ei saa kindlasti hakkama. 
M: Esimese mõttena tulevad ikkagi 
ained, mis pandeemia tõttu e-õppes 
olid ja viiendal kursusel osa prakti-
kume täiesti ära jäid. Muidugi peaks 
ka vene keelt õppima. 
H: Pandeemia kindlasti mõjutas. Mi-
nul jäid näiteks naistehaigused ja 
sünnitusabi väga nõrgaks. Me sai-
me käia kohapeal vaid kolm tundi ja 
võtta vastu ühe mulaaž-sünnituse. 
Tahaksin veel korrata psühhiaatriat, 

sest see oli meil talvel jaanuarikuus ja 
mul ei olnud väga palju motivatsiooni, 
aga tegelikult on seda praktikas pal-
ju vaja läinud. Samuti tahaks korrata 
nahahaiguseid, sest see mulle eriala-
na lihtsalt väga meeldib. 

Kui tüütu on see, et sõbrad iga hai-
guskahtlust teiega arutavad ja enda-
le alati Google’ist surma ennustavad?
H: Mul sõpradega nii suurt probleemi 
ei ole. Pigem pereliikmed ja sugula-
sed, kellel näiteks põlv valutab ja siis 
nad küsivad, mida teha, kas minna 
EMO-sse. Ühe lähedase olen ma ka 
haiguskahtlusega EMO-sse saatnud. 
Pigem on mul hea meel, et ma saan 
aidata. Enamasti on muidugi vaja 
lihtsalt maha rahustada, et see ilmselt 
läheb üle. Aga ka enda teadmisi laien-
dada on huvitav, et miks see võib nii-
moodi olla ja mis tuleks kasuks. Selles 

laura johanna mettis. foto: hanna merilyn aaviksoo
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Millised näevad välja teie suguvõsa 
kohtumised? Kas juba suhtutakse 
teisse kui “päris” arstidesse?
M: Nende jaoks olen vist Doktor 
ammu valmis. Tegelikult näiteks löö-
vetega olen alati kõrvale põigelnud, 
öeldes “mul ei ole nahahaigused veel 
läbitud”, aga nüüd on juba läbitud ja 
midagi vabanduseks enam öelda ei 
saa. 
H: Võid öelda alati mõne peene sõna, 
aga siis “mine nahaarsti juurde!”.
M: Või et küsi apteegist kreemi.
H: Küsimuse juurde tagasi tulles, pi-
gem küsitakse ikka, et kas oled juba 
päris arst? Juba viis aastat tagasi 
läksid, kas oled valmis? Väga pal-
jud ei mõista, et see õpe on pikk ja 
sa ei saa kuue aastaga ühtegi eriala. 
Mõni imestab, et perearst peab ka 

residentuuri minema. Ehk inimestel 
on väga erinevad ettekujutused arsti 
karjääriredelist.
M: Ja kindlasti klassikaline küsimus, 
et kelleks sa siis spetsialiseerud?
L: Spetsialiseerumise küsimused va-
javad alati palju ja korduvalt selgita-
mist ja muidugi jälle imestatakse, et 
kui kaua peab õppima!

Kuidas teie arvates on meditsiin Ees-
tis kuue aasta jooksul muutunud?
M: Ma ütleks, et ega ma esimesel 
kursusel meditsiinist piisavalt palju 
ei teadnud, et seda adekvaatselt hin-
nata. Aga näiteks arvan, et esimene 
kursus õpib geneetikas juba erine-
vaid teadmisi, võrreldes sellega, mida 
meile õpetati. 

L: Mulle tundub, et tänapäeval pöö-
ratakse rohkem tähelepanu vaimsele 
tervisele. Varem oli see natuke tabu 
teema, ei räägitud nii palju näiteks 
ka arstide seas stressist või läbipõle-
misest, pigem oli levinud arusaam, et 
tuleb ise hakkama saada.
H: Kindlasti on uusi ravijuhendeid 
tulnud. Meediamaastikku jälgides 
jääb silma veel, et järjest enam on 
meditsiinisüsteemi osas vastumeel-
sust või arstide mahategemist, kaht-
lust-kõhklust. Või tänu internetile 
on patsient oma haigusega rohkem 
kursis kui perearst. See utsitab arste 
muidugi rohkem pingutama.

Kas kuus aastat oli seda kõike väärt?
M: Ma ütleks, et tänu ägedatele rüh-
ma- ja kursusekaaslastele, EAÜS-i 
sõpradele ja toredamatele aegadele 
oli see kõik seda väärt. Ma olen vist 
paar korda rasketel perioodidel mõel-
nud, et “mille jaoks?”, aga suuremat 
kõhklusmomenti olnud ei ole. Tagasi 
vaadates on see aeg nii kiiresti läinud, 
uskumatu.
H: Kui mul poleks nii toetavat kesk-
konda, siis oleks olnud suurem tõe-
näosus, et ma jätan õpingud pooleli. 
Mul väga vedas rühmakaaslastega ja 
kogu minu sotsiaalse keskkonna na-
jal oli väga mõnus purjetada.
(Meeri hakkas laulma “We’re all in 
this together…”. Henri hoiatas, et “ar-
vesta, see läheb artiklisse!”)
L: Ma arvan, et väärt ei ole mitte liht-
salt need kuus aastat, vaid kogu see 
teekond ise. Lisaks arstiks õppimise-
le on olnud ju nii palju kõike muud! 
Mina näiteks tegelesin esimesed üli-
kooliaastatel üsna intensiivselt spor-
diga ja edaspidi, kui EAÜS-ga liitusin, 
siis tegelesin tervisliku toitumise pro-
jekti arendamise ja teadusgrupiga – 
väljakutseid on olnud palju. Need ko-
gemused andsid ülikooliaastatele nii 
palju juurde ja siiani ei ole mul veel 
tekkinud tunnet, et eriala ei ole õige. 
Samas võib-olla ma ei ole nende mõ-
tete mõtlemiseks endale ka piisavalt 
aega jätnud.
H: Ma siinkohal lisaksin, et mina te-
gin ilmselgelt valesid otsuseid ja läk-
sin kooli kõrvalt kelneriks. Mul oli 
lisastress.
L: Ma mäletan, kuidas esimesel kur-
susel tundus see kuus aastat tohutult 
pikk aeg. Sõpradelt tuli ka ikka küsi-
musi, et “kas sa oled ikka kindel” ja et 
“see on ju kuus aastat ikkagi”. 

henri maalmann. foto: hanna merilyn aaviksoo
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Kas tudengielu oli teie jaoks nii, 
nagu ette kujutasite, või tuli välja 
midagi, millele te varem mõelda ei 
osanud? Või mille pidite iseseisvalt 
elades selgeks õppima?
L: Ma teadsin ülikooli tulles, et tahan 
kindlasti ühikaelu proovida. See oli 
ikka väga kirev ja andis hea ülevaate, 
kuidas erinevad inimesed elavad! Ma 
elasin praktiliselt terve aja koos vä-
lismaalastega ja võin öelda, et meil ei 
olnud mitte kunagi igav – mõni elas 
öösel, mõni päeval. Tudengielu oli 
kõige põnevam just esimestel kursus-
tel. Tartus on see ka tore, et iga päev 
võid kellegi tuttavaga kokku juhtuda 
ja spontaanselt kohvile minna.
M: Mina natuke kartsin, et ma hak-
kan nunnaelu elama. See ei läinud õn-
neks täide ja ma tegin kõike, mis ma 
tahtsin ja veel rohkemgi. Väga meel-
dejäävaid mälestusi on kogunenud.
H: Tartu on piisavalt väike, et kõik sa-
tuvad ikka ühte kohta kokku, see oli 
tore. Esimesed paar aastat elasin ma 
pere juures, sest olen Tartu lähedalt 
pärit. Üks asi oli, mis tuli alati peole 
minnes ära lahendada, et kus ma siis 
ööbin. Vanemate kodu oli piisavalt 
kaugel, et sinna taksoga ei raatsinud 
sõita. Kui ma linna kolisin, oli juba pä-
ris tore, sain teha kõike, mida tahtsin 
ja ükski pidu ei jäänud pidamata. Ma 

läksin ka esimese kursuse lõpus Pol-
po restorani poole kohaga tööle. Va-
nemad arvasid, et äkki on liiga raske, 
aga tegelikult sain ma hästi hakkama. 
Kelnerina sain ma kogemusi, mis ma 
tunnen, et hiljem arsti töös vaja läheb. 
Näiteks inimestega suhtlemine oli 
väga suur osa tööst. Peale neljandat 
kursust rahunes tudengielu muidugi 
rohkem maha.

Millele te veel enne lõpueksamit 
päevas kõige rohkem mõtlete?
H: Oli seda vaja nüüd meelde tuletada 
(naljatledes)!
L: Võiks juba tehtud saada!
M: Õppimise kõrvalt ei jää palju aega, 
et millelegi mõelda. Nende aastate 
jooksul on olnud nii palju stressi, et 
nüüd on stressitaluvus päris suur. 
Kuidagi pigem rahulik tunne on, kui-
gi kümme päeva on eksamini. Päeva 
jooksul on peamiselt kolm mõtet: mis 
ma söön, kuhu trenni lähen ja kuidas 
täna ennast premeerin. Näiteks täna 
on preemiaks intervjuu – ma sain ko-
dust välja tulla. 
H: Ma mõtlen sellele ka, et kui palju 
punkte mõni aine mulle eksamil an-
nab, et kui palju aega ma sellele pa-
nustan. Veel, et kust ma täna Woldin?

Mitu korda olete ümber mõelnud, 
mis arstiks te saada tahate? Või mil-
lises suunas peale lõpetamist edasi 
liikuda? 
M: Mina pean nüüd esimesena vasta-
ma? Aga ma üritan vihjeid anda. Ma 
olen enamasti tundnud, et ma tahan 
jätkata pigem sise suunitlusega. 
H: Välitöid tegema ei hakka!
M: Jah, kellegi kõhus ma kaevama 
ei hakka. See aasta ma veel residen-
tuuri ei kandideeri, kuigi ühe eriala 
vastu on tekkinud suurem sümpaatia 
praktika-aasta jooksul. Tagasi vaada-
tes oli see huvi ka esimesel kursusel 
tegelikult olemas, olin selle vahepeal 
ära unustanud. Minu plaan on saada 
heaks arstiks, see on minu jaoks kõige 
olulisem.
H: Enne esimest kursust tahtsin ma 
kardioloogiks saada. Ma siiani mä-
letan, kuidas õppejõud Noodla meile 
müokardiidi teemat õpetas. Ma käisin 
vaatamas ühte sünnitusjärgset müo-
kardiiti ja see oli väga äge. Kui aeg 
edasi läks, siis kardioloogia vajus ära. 
Natuke hiljem tekkis nahahaiguste 
suhtes huvi, kuna ma olen ise olnud 
nahaga pahuksis ja mu õde töötab na-
hakliinikus meditsiiniõena. Seega ma 
olen nahahaigustega elus palju kok-
ku puutunud ja see on hakanud mulle 
meeldima. Ma vedasin ka naharingi 
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mingi aeg ja olin sellele üsna pühen-
dunud. Küll aga olen otsustanud, et 
residentuuri ma see aasta ei kandi-
deeri. Võtan pigem ühe vaba aasta, 
et täiendada oskuseid üldarstina. Ma 
tahaksin kõigepealt saada põhiasjad 
korralikult selgeks. Ma tunnen, et 
kui ma kohe spetsialiseerun, siis kui 
keegi küsib mul mingeid üldarsti asju, 
siis ma ei tea väga hästi midagi. Näi-
teks kui keegi lennukis küsib, et kas 
siin on arsti, siis ma tõmban ajalehe 
näo ette ja teen näo, et mind siin ei 
ole. Tahaks ikkagi oma tiitli viisaku-
sega välja kanda.
M: Mul on üsna samamoodi nagu 
Henril. Ma olen üldiselt üsna prakti-
lise mäluga, et kui ma midagi näen, 
siis mulle jääb sellest haigusest palju 
rohkem meelde. Muidu ma kardan, et 
kõik need teadmised, mida ma siin lõ-
pueksamiks õpin, kaovad ära.
L: Mul on esimesest kursusest alates 
olnud onkoloogia-hematoloogia huvi. 
Neljandal kursusel sisehaiguseid õp-
pides ja pärast seda sisehaiguste osa-
konnas abiarstina töötades süvenes 
huvi ka sisemeditsiini erialade vastu 
üldiselt. Praktika-aasta jooksul mõt-
lesin nii residentuuri kui vaheaasta 
peale, aga nüüd olen otsustanud siiski 
residentuuri kasuks. Valdkond, mil-
lega tahan edasi tegeleda, on kiiresti 
arenev ja tihedat väliskoostööd eel-
dav, mistõttu usun, et rutiini ei teki 
ja peab ennast pidevalt uuendustega 
kursis hoidma. Loodetavasti saan va-
litud erialale ka residentuuri, et oma 
unistustele lähemale jõuda.

Kes inspireeris teid enim teie 
teekonnal? 
L: Mul ei ole ühte kindlat inimest esi-
le tuua. Olen väga tänulik neile arsti-
dest juhendajatele, kes oma suhtumi-
se, pühendumise või sihikindlusega 
on mulle õpingute jooksul või prakti-
ka käigus eeskujuks olnud. Mind ins-
pireerivad inimesed, kes teevad asja 
südamega, jäävad otsustes iseendaks 
ja on empaatilised. Palju mõjutab ka 
see, kuidas keegi mingil etapil sinus-
se on suhtunud ja kuidas on koostöö 
õnnestunud. 
M: Kui ma hakkaksin kõiki inime-
si ette loetlema, siis see kõlaks nagu 
Oscari kõne. Kui ma pean valima 
ühe inimese, siis see oleks minu ema. 
Tema on alati minu kõige suuremaks 
inspiratsiooniks olnud.
H: Head vastused teie poolt! Ma kes-
kenduks siis rohkem oma rühma-
kaaslastele. Mul on tõesti vedanud 
ja ma olen tänulik, et ma olen selliste 

inimestega kokku puutunud ja neid 
tundma õppinud. Mitte ainult rüh-
makaaslased, vaid ka kursusekaasla-
sed, kellega on väga tore olnud seda 
teekonda läbida. Kui sul on ümber 
sõbrad, kes sind julgustavad ja eda-
si aitavad, siis see on suureks abiks. 
Mõnes tsüklis, kus mul näiteks ei ole 
nii palju motivatsiooni või õppejõud 
ei ole just kõige innustavam, siis ma 
saan tänu ümber olevatele toredatele 
inimestele sellest läbi.

Milline naljakas/jabur seik teile 
meenub?
H: Neid on nii palju. Meil on isegi 
rühmakaaslastega tehtud eraldi fail 
koomilisematest hetkedest. Mulle 
tuleb meelde on the spot laborimedit-
siinist üks tore seik. Kalle Kisand an-
dis Kliinikumis praktikumi ja kutsus 

tahvli juurde kellegi midagi kirjuta-
ma. Mina olin tahvli juurde sattunud 
ja siis kirjutasin sinna vasaku käega, 
kuna olen vasakukäeline. Siis Kisand 
küsis: “Kas te olete vasakukäeline? 
Ma olen kuulnud, et vasakukäelised 
oskavad tavaliselt mõlema käega 
kirjutada!” Ma ei tea, mis minust või-
must võttis, aga ma vastasin, et “ma 
oskan parema käega muid asju teha” 

– läks kohe väga vasakule. See lipsas 
enne huultelt, kui mõelda jõudsin. 
Kogu rühm hoidis turtsudes naeru 
tagasi, kuid Kisand võis tunda ennast 
veidi ebamugavalt seal ruumis. Ta ei 
oodanud nii teravat vastust oma kü-
simusele ja ma ei arvanud ka, et ma 
nii vastan. Teisi selliseid hetki on ka 
muidugi olnud. 
M: Minu rühma naljakaim lugu on 
viiendalt kursuselt EMO tsüklist. Sel 
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Ma leian, et meie roll arstitudengite-
na on näidata eeskuju ja selles osas 
teadlikkust tõsta. See on arusaadav, 
et igasugune uus asi on alguses võõ-
ras ja alati kaasnevad riskid, samas 
olles töötanud koroonaosakonnas, 
siis seda haigust kindlasti endale ei 
tahaks. 
M: Minu arvates veel hullem on anda 
viirus kellelegi, kes seda üle ei ela. 
See tekitas eriti ärevust aegadel, kus 
viirus oli laialt levinud, aga vaktsiini 
veel ei olnud. Seepärast on mul tões-
ti hea meel, et olen vaktsineeritud 
– ärevus on väiksem, ma kaitsen en-
nast ja kaitsen ka teisi.

Kuidas on teie elustiil ja valikud 
muutunud arstiõpingute jooksul, et 
oleksid vastavuses arsti kuvandiga 
ning eestseisja tervisliku ja tasakaa-
lustatud elu esindajana?
M: Raske küsimus, millele vastata 
(“Sa oled rõõmsameelne ja positiivne 
eeskuju” ütles Laura Meeri kohta).
L: Mina jõudsin kuuenda kursuse lõ-
puks arusaamisele, et kõige olulisem 
on tasakaal. Olgu selleks siis tervis-
lik toitumine, füüsiline aktiivsus, töö 
või unetunnid – kõike võib teha ja 
peab tegema, küsimus on alati pro-
portsioonides, enesetunnet ei tasu ka 
unustada.
H: Ma ei ole kardinaalseid muutuseid 
teadlikult teinud, aga võib olla pidu-
del käimine on vähenenud (mis on ka 
koroona tõttu). Fakt on see, et alko-
holi tarbimine on tervisele kahjulik, 
aga küsimus on Laura mainitud tasa-
kaalus. Kui sa oskad mõistusega asja 
võtta (mäletad hommikul, mis eel-
mine õhtu juhtus, pidutsemist ei ole 
iga nädalavahetus ja ennast joobes 
olekus margiks ei tee), siis ma usun, 
et see on OK ka arstile. Seega otseselt 
ma midagi oma käitumises muutma 
ei ole pidanud, ma pole suitsetanud, 
harrastan aktiivset eluviisi. Arstiõpe 
muidugi natuke inhibeeris seda ak-
tiivset eluviisi. Oma võimuses olen 
ma proovinud olla ikkagi eeskujulik 
arstiteaduse üliõpilane. 
L: Oluline on selle kõige juures jää-
da iseendaks, et sa ei kaotaks ennast 
reeglitesse või ei suruks kellegi teise 
tehtud raamidesse. Võti on teha seda, 
mis sulle meeldib ja mis paneb silma 
särama. 
H: Kui vaadata arstide seas ringi, siis 
ülekaalulisust on nii nagu ka ühis-
konnas päris palju. Aastaid on too-
dud välja, et kuidas sa ütled arstina 
patsiendile, et võta kaalust alla, kui sa 
ise oled KMI-ga kergelt üle 30. Selles 

hetkel enamik töötasid, kõigil oli väga 
kiire ja leidsime lõpuks ühise aja, et 
rühmakaaslastega koos välja minna. 
Üks asi viis teiseni ja me lõpetasime 
õhtu Shootersis. Hommikul tulid kõik 
üsna magamata kooli ja kuna just oli 
valminud uus simulatsioonikeskus, 
siis kohale olid tulnud ka “Ringvaa-
te” kaamerad. Kõik olid täiesti šokee-
ritud. See ÜKS kord, kui me läksime 
välja ja  kaamerad kohe kohal – see 
oli päris naljakas. Õnneks intervjuud 
keegi andma ei pidanud.
L: EMO tsükliga seoses tuli mulle 
meelde meie rühma esimene elus-
tamise praktikum. Meie rühmas ei 
olnud veel keegi EMO-s töötanud ja 
meid pandi siis elektroonilist nukku 
elustama, mis näitas elustamise kva-
liteeti. Kõik olid väga aktiivsed, pin-
gutasid ja tegid kõike, mida oskasid, 
aga millegipärast andis mannekeen 
lõpuks hinnangu, et elustamise kvali-
teet oli allapoole igasugust arvestust. 
Meil kõigil oli tol hetkel üsna piinlik, 
aga nüüd ma võin küll öelda, et raske 
õppustel, kerge lahingus – nuku peal 
harjutamine on kõige parem variant 
oma oskuste lihvimiseks hetkeks, kui 
seda päriselt vaja läheb.

Kuidas on teie hoiakud vaktsineeri-
mise osas?
H: Mina olen pro-vaktsineerija. Ma 
väga soovitan kõigil ennast vakt-
sineerida. Ma olen ise Pfizeri süsti 
saanud ja peale esimest süsti oli käsi 
natuke valus, aga muid kaebusi ei ole. 
Magneteid külge pole veel jäänud, 
levihäireid enda teada ei põhjusta. 
Menstruatsioonitsükkel ei ole paigast 
läinud. Aga siiamaani on jah hästi 
läinud. Kurb on vaadata, et ühiskon-
nas on palju poleemikat – maskita 
kaubanduskeskuses istumas käivad 
inimesed, kes ütlevad, et see on nen-
de õigus, avalik ruum ikkagi. Võtad 
mõnikord kahe käega peast kinni ja 
karjud appi. Aga nagu öeldakse, siis 
Issanda loomaaed on kirju. Ma ta-
haksin lihtsalt, et kõik ennast vaksi-
neeriksid ja me saaksime tavalise elu 
juurde tagasi pöörduda.
L: Mina sain AstraZeneca vaktsiini ja 
olen ka elus! Praegu on näha, kuidas 
huvi ja soov vaktsiini saada on Eesti 
elanikkonna seas kasvanud – see on 
tore, et enda ja oma lähedaste tervi-
sest hoolitakse. 

osas ma ise ka üritan hoida ennast 
tervislikuna ja treenituna.

Kas te soovite veel midagi lisada? 
Nõuanne noorematele?
L: Ma tooksin veel välja, et eriti noore 
arstina tekib sageli tunne, et tahak-
sid kõiki aidata ja paremaks muuta, 
aga reaalsus on see, et sina üksi ei 
saa kõigi inimeste terviseprobleeme 
lahendada, ükskõik kui palju kui sa 
ka ei üritaks. Mul oli praktika käigus 
nii mõnigi kord selliseid patsiente, 
kellel oli rohkem probleeme, kui mul 
ressurssi reaalselt nendega tegeleda. 
Tihti tekkis tunne, kas minu teadmi-
sed ja oskused on piisavad. Tegelikult 
on nii, et keegi ei tea kunagi kõigest 
kõike ja selleks on olemas toredad 
kolleegid ja inimesed, kellega vastu-
tust jagada. Ja mõne asjaga peab liht-
salt leppima.
M: Mina soovitan lugeda läbipõle-
mise kohta. Kui see üks hetk sinuga 
toimuma hakkab, siis tunned selle 
ära. Lahendus on lihtsalt koormust 
vähemaks võtta ja siis sa avastad, et 
taevas on jälle sinine.  Abiarstina 
tööd alustades, kui tulevad esimesed 
kliinilised kogemused, on olukordi, 
milleks sind keegi ette valmistada ei 
oska, näiteks rasked haiged. On olu-
line, et oleks tugivõrgustik, kellega 
neid asju arutada.
H: Olulisemad asjad on siin kõla-
nud, aga lisaksin, et tuleb säilitada 
seda, kes sa olid, kui sa arstiteadu-
sesse astusid. Ei tohi kaotada ennast 
õpingutele. Elus kõige tähtsamad on 
inimestevahelised suhted. Kui sot-
siaalne keskkond on toimiv, siis nad 
päästavad su kõikidest aukudest väl-
ja (läbipõlemine, depressioon). Ikka 
näeb, et arstiteaduse tudengitel tekib 
meeleoluhäireid, kuna kogu aeg on 
pinge peal, aga see on loomulik. Peab 
olema lihtsalt keegi, kelle poole oma 
murega pöörduda. A-de peale õppimi-
ne ei ole kõige tähtsam, vaid tuleks 
lihtsalt omandada kõik nii hästi, kui 
võimalik. Arst on selline eriala, kus 
sa õpid kogu elu ja kõiki vastuseid 
kunagi ei tea. Tuleb harjutada ennast 
mõttega, et sa pead vahepeal patsien-
dile ütlema: “Ma ei tea, ma uurin järe-
le!” Patsiendid suhtuvad sinusse siis 
ka sõbralikumalt, sest sa oled märku 
andnud, et sa hoolid ja sa proovid lei-
da parima lahenduse.
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mis seejärel imeb ta järk-järgult üha 
sügavamale võõrsõnu täis auku, kuni 
noorest tudengist on saanud silma-
kottidega resident või erialast pimes-
tunud entusiast (võib ka silmakotti-
dega olla), kellele varem või hiljem 
riputatakse kaela medal, millele on 
graveeritud suurte tähtedega „peast 
arst“. Ilmselgelt kujutavad endast eel-
nevad read ülepaisutatud tegelikkust, 
kuid erialadega nagu arst, jurist või 
ka mõne muu süvitsi mineva erialaga 
on paratamatu see, et selleks et saada 
oma ala spetsialistiks, tuleb inimesel 
suurem osa enda ajast ja energiast 
suunata siiski valitud erialasse. 

“Kes teeb, see jõuab! Eks ole? Aga kui 
ei jõua? Äkki ma koorman ennast üle? 
Läbipõlemine? Arstiteadus ja -töö on 
juba niigi koormav, kust ma leian siis 
selle aja veel hobidega süvitsi tegele-
da?“ Need on ilmselt küsimused, mil-
lega on sunnitud nii mõnedki silmitsi 
seisma. Ja tõepoolest, seistes otsuse 
langetamise ees, tuleb ennekõike läbi 
mõelda plussid ja miinused ning tihti 
ei soovita riski võtta.
 
Üks põhjustest, miks ma sellel teemal 
kirjutan, on kirjanik Anton Tšehhov. 
Tegemist on vaieldamatult maail-
makirjanduse klassikuga, kuid tihti 

Professionaalne kretinism. Miski, 
mille haardesse on kergem langeda, 
kui võiks arvata. Olen mitmeid kordi 
kuulanud pealt või ka ise osa võtnud 
diskussioonidest, kus kursusekaasla-
sed arutavad naljaga pooleks, kuidas 
mitte muutuda „peast arstiks“. Jutt 
käib stereotüübist, kuidas valides 
enda erialaks arstikutse, annab noor 
roheline tudeng eneselegi teadmata 
käe meditsiiniteaduste valdkonnale, 

PERSOONILUGU

foto: taavi muidefoto: taavi muide

Sombusel märtsikuul vestlesime laste- ja noortepsühhiaatri ning ühtlasi kitarrist 

Jürgen Kütneriga teemadel, kuidas leida tasakaal arstitöö ja hobide vahel, mil viisil 

kohtuvad igapäevaselt muusiku ja psühhiaatri maailmad, sõprusest ning paljustki 

muust.

SÕPRUSEST, ELUJANUST JA SISEMISEST  
TASAKAALUST - INTERVJUU JÜRGEN KÜTNERIGA

Anna Marie Paabumets
Stud Med III
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kiputakse mööda vaatama faktist, et 
terve oma kirjanikukarjääri vältel 
oli Tšehhov ka tegevarst! Oma kir-
jadeski kirjutab ta, kuidas vaeseid ja 
väeteid on nii palju, et õhtul koju jõu-
des on väsimus niivõrd lämmatav, et 
ta vaevu kirjadelegi jaksab vastata. 
Ometi leidis ta jõudu ja indu kirjuta-
da tollel hetkel veel enesele teadmata 
maailmakirjanduse klassikat, ravides 
paralleelselt nii patsiente kui ka lä-
hikondlasi. Oma kirjanikukarjääriga 
alustas ta juba noore arstitudengi-
na, kirjutades erinevate väljaannete 
jaoks lühikesi tekstilõike, et nii ise-
ennast kui pere ära toita. Kindlasti ei 
saa mainimata jätta ka teist kuulsat 
idanaabrit, Mihhail Bulgakovit, kel-
le kogemustest noore arstina saab 
lähemalt lugeda novellikogumikus 
„Noore arsti märkmed“, kus äsja ars-
titeaduskonna lõpetanud Bulgakov 
saadetakse Murijevo maakonnahaig-
lasse peaarsti kohta täitma (sealt saab 
korduvalt kinnitust, et last võib es-
makordselt ilmale tuua ka õpiku abi-
ga ning veel palju-palju muudki).
 
Kuulsaid arste leidub ka siin Maarja-
maal. Ühe märkimisväärseima arsti-
de duo moodustavad Friedrich Robert 
Faehlmann ja Friedrich Reinhold 
Kreutzwald, kes mõlemad on andnud 
suure panuse Eesti kultuuri, olles 
enim tuntud „Kalevipoja“ ellu toomi-
sega, kuid mainimata ei saa jätta ka 
nende tegusid meditsiinivaldkonnas. 
Nimelt panustas Faehlmann Tartu 
Ülikoolis kardioloogia arengusse, kir-
jutades aastal 1827 doktoriväitekirja 
teemal „Vaatlusi varjatumatest põle-
tikest”, mis käsitleb südamepõletiku-
ga kaasnevaid patoloogilisi muutusi.
 

Oleme liikumas oleviku suunas. Kes 
ei tunneks teada-tuntud grupeerin-
gut Rajacas, kelle põhimehe käe alt on 
läbi käinud valdav enamus arste (kui 
te siiski ei tea, siis see vihjab sellele, et 
te ei käinud ilmselt esimeses biokee-
mia loengus – täpsustan, et põhimees 
on Mihkel Zilmer). Tegemist pole küll 
arstiga, kuid siiski meditsiinivaldkon-
nas vägagi aktiivse inimesega. Muu-
sikalembelisi meditsiinitöötajaid lei-
dub veelgi. Näiteks alternatiivrokki 
viljelevas bändis Galvanic Elephants 
mängib kitarril kardioloogia resident 
ning aastal 2016 doktoritööd kaits-
nud Kaido Paapstel. Minge kuulake 
Spotifys! Just hiljaaegu avaldati Pos-
timehes artikkel edukast 28-aastasest 
kergejõustiklasest Diana Suumannist, 
kes tõkkejooksu kõrvalt tegeleb ka 

arstitööga. Kindlasti leidub selliseid 
näiteid veelgi, kuid nii mina kui ka 
teie, lugeja, ilmselt kibelete juba lähe-
malt tutvuma artikli pealkirjas mai-
nitud mehe, Jürgen Kütneriga!
 
Kes on Jürgen Kütner? Eesti muusika 
armastajad ilmselt juba teavad, kel-
lega on tegu. Jürgen Kütner töötab  
Tartu Ülikooli Kliiniiumi Psühhiaat-
riakliinikus laste ja noorte psühhiaat-
rina ning lisaks veel õppejõuna. Pä-
rast töötunde on teda võimalik näha 
aga mõnusaid kitarrisoolosid mängi-
mas progerokk ansamblis Põhja Konn 
ning funk-soul-disko kollektiivis ni-
mega Lexsoul Dancemachine. Kõlab 
põnevalt, kas pole? Mõlemaid bände 
on ühtlasi saatnud ka märkimisväär-
ne edu ning mitte ainult kodumaa 

piires. Lexsoul Dancemachine pälvis 
sel aasta Eesti Muusika Auhindadel 
aasta ansambli tiitli, aasta tagasi tun-
nustati Põhja Konna sama auhinnaga 
lisaks veel aasta rokkalbumi tiitliga. 
Lexsoul Dancemachine on laineid 
löönud enda kirgi kütvate live esi-
nemistega, Tallinna kesklinnas rin-
gi tiirutanud bussikatusel toimuva 
kontserdiga ning oma loominguliste 
albumikujunduste ja fännitoodetega. 
Energiast pakatav muusika on pälvi-
nud tunnustust ka väljaspool Eestit. 
Näiteks on võimalik nende uuel albu-
mil kuulata USA kollektiivi Vulfpeck 
kuuluva kitarristi Cory Wong soolot. 
Lisaks sellele on korduvalt nende lu-
gusid mängitud BBC radio’s. Kui po-
leks olnud koroonat, oleksid 6 meest 

PERSOONILUGU

foto: taavi muide

• Jürgen Kütner: 33 aastat vana, peres 1 tütar
• Pärineb arstide perekonnast: isa arst, ema onkoloog, va-

nem vend üldkirurg, emapoolne vanaisa kirurg ja vana-
ema apteeker

• Arstiteaduskond: 2007–2013
• Residentuur: 2013-2018 laste ja noorukite psühhiaatrias 
• Bändide ajalugu:

 » Põhja Konn loodi aastal 2009, mis kasvas välja bändist 
Speed King (solistiks Robin Juhkental). Sellele järgnes 
pikem paus, kuni aastani 2016, mil Eesti Kirjanduse 
Liit palus kollektiivil Betti Alveri luulekogu 50. juubeli 
puhul avaldada album, mis baseerus suuresti Alveri 
tekstidel. Bändi solistiks Valter Soosalu.

 » Lexsoul Dancemachine’i debüütalbum ilmus aastal 
2015, solistiks Robert Linna.  

• Mõlemas bändis mängib Jürgeniga koos kitarri ka tema 
noorem vend Kristen Kütner.
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PSÜHHIAATRIA

Marati punastes sametdressides ka 
eelneval kevadel Saksamaale jõud-
nud. Punased dressid on eelnevalt 
esinenud nii Positivuse kui ka festi-
vali Pori Jazz laval. Viimast peetakse 
üheks vanimaks ja populaarsemaks 
džässfestivaliks Euroopas. Lisaks sel-
lele tegi 6-liikmeline bänd 2017. aas-
tal minituuri Inglismaal. 
 
Nagu näha, ei mängi Jürgen Küt-
ner enam ammu kitarri pelgalt enda 
lõbuks, vaid tegeleb sellega üsnagi 
professionaalsel tasemel, sobitudes 
suurepäraselt eelnevalt mainitud 
mitmekülgsete meditsiinitöötajate 
nimekirja. Selleks, et lähemalt aru 
saada, mida kujutab endast arst-muu-
siku elu, tegimegi 12. märtsil interv-
juu mehe endaga.

Kuidas läheb? Milline näeb välja üks 
keskmine Jürgen Kütneri nädal?
Praegu on oluliselt rahulikum, ei pea 
enam Tallinna vahet sõitma, sest 
bänditegevust ju ei toimu. Aga muidu 
lähen ikka iga päev kaheksaks töö-
le. Päevad on kohati üpris pikad. On 
päevi, kus õnnestub kell neli lõpeta-
da, aga nii mõnigi kord saan koju alles 
kella kuuest. Üritan selle koha pealt 
hoolikas olla. Esindan ju ikkagi psüh-
hiaatriakliinikut ja vaimset tervist. 

Peaksin olema eeskujulik selles osas, 
mis hõlmab enda aja planeerimist ja 
vaimse tervise säilitamist. Kui ma 
tööl ei ole, kasvatan tütart, kes on 
aasta ja kolm kuud vana. Kuna ma 
ise olen pikalt õppinud laste ja nooru-
kite psühhiaatriat, siis nüüd on mul 
nii-öelda praktika osa.

Kui ma õigesti aru saan, siis kolisid 
alles hiljuti Tartusse? Kuidas on sis-
seelamine kulgenud? Kas elukoha-
vahetus on muutnud bändiproovide 
dünaamikat?
Tegelikult väga ei ole. Juba ülikooli 
ajal sõitsin ma seoses Põhja Konna-
ga Tartust Tallinnasse bändiproovi 
tegema, nii et mõnes mõttes olen ma 
sellega harjunud. Lisaks sellele ei ole 
neid proove tegelikult nii palju. Üht-
lasi pole mina ainuke, kellel esineb 
nii-öelda logistilisi probleeme. Nii 
Robert Linnal kui Martin Laksbergil 
on kaks last: sa võid ju küll Tallinnas 
elada, kuid hoolimata asukohast on 
laste kõrvalt aja leidmine keeruline. 
Me mõistame tegelikult väga hästi, et 
selline bändi ja pereelu harmooniline 
koeksistents on kohati luksus, mis on 
võimalik tänu meie elukaaslastele.

Sa oled pärit arstide perekonnast, 
mistõttu vähesed vist imestavad 

ametivaliku osas. Kui jätta pere 
taust kõrvale, siis miks langetasid sa 
valiku astuda arstiteaduskonda ning 
hiljem spetsialiseeruda laste ja noo-
rukite psühhiaatriale?
Kindlasti mängib see rolli, et mul oli 
võimalik nii-öelda arstitöö telgitagu-
seid näha. Mu ema on arst, isa on arst, 
vanem vend on arst. Mu vanem vend 
lõpetas arstiteaduskonna just siis, kui 
mina sisse astusin, võtsin ta korteri 
ka üle. Ilmselt tegin valiku ka seetõt-
tu, et see lihtsalt huvitas mind. Koolis 
meeldis mulle väga keemia ja bioloo-
gia, seetõttu tundus arstiteaduskonda 
astumine loomuliku valikuna. Mäle-
tan, et kui rääkisin bioloogiaõpetajale 
enda soovist arstiteaduskonda astu-
da, vastas ta: „Oi, Jürgen, no ma ei tea, 
selleks peab ikka kõvasti pingutama, 
et sinna sisse saada.“ Võtsin väljakut-
se vastu.

Töötad lisaks ka õppejõuna, kuidas 
see valik tuli?
Kui töötada Kliinikumis, siis ena-
masti kaasneb sellega ka õppejõutöö. 
Mulle see meeldib. Täitsa hea on aeg-
ajalt jälle ajusid värskendada. Õppe-
jõu amet nõuab pidevat valmisolekut, 
sest ega tudengid pole lihtne pub-
lik, peab valmis olema igasugusteks 
spetsiifilisteks küsimusteks. Ei ole 

PERSOONILUGU

jürgen venna kristeniga. foto: taavi muide
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tore piinlikkusse olukorda jääda. Ko-
hati pakub see ka võimalust rutiinist 
välja astuda ja uusi teadmisi juurde 
koguda. Üldiselt olen pigem inimene, 
kellele meeldib rääkida, sellega mul 
probleeme ei teki. 

Kuidas on proportsioonid sinu jaoks 
jaotunud: enne ikkagi arst ja siis 
muusik või hoopis vastupidi? Kas 
oled ka mingil perioodil mõelnud, 
et tahaksid olla üksnes arst või 
muusik?
Kõigepealt olen ma isa ja elukaaslane, 
siis olen ma arst ja siis muusik. Selline 
kahe maailma sümbioos on väga tore. 
Ma kindlasti soovitan kõikidele ars-
titudengitele ka eriala kõrvalt mõne 
hobiga tegeleda, see on väga oluline, 
kui on olemas ka mõni teistsugu-
ne väljund, see ei pea olema otseselt 
muusika. Väga hea, kui on võima-
lus ennast mõnes teises valdkonnas 
nii-öelda peegeldada, paigutada en-
nast uude konteksti ja kasutada teisi 
aju piirkondi. Isiklikult olen väga tä-
nulik, et olen kokku sattunud selliste 
muusikutega, kes on paralleelselt ka 
minu sõbrad, mistõttu minu jaoks ei 
seisnegi bändi tegemine mitte üksnes 
muusikalises eneseväljenduses, vaid 
ka sõpruskonnas. Tihti on nii, et pole 
kolm kuud kokku saanud, siis teeme 
paar kontserti koos, räägime jutud 
selle kõrvalt ka ära ja saab taas rõõm-
salt argiellu naasta. Ma ütleksin, et 
väga kompaktne formaat.

Kuidas möödusid sinu õpingute 
aastad? Ammugi on teada, et esime-
sed kolm aastat arstiteaduskonnas 
on justkui need „kõige hullemad“? 
Kas tegid juba siis intensiivsemalt 
muusikat?  
Ma ei ütleks, et olin tollel perioodil 
märkimisväärselt suures ajahädas. 
Kõige hullem oli ilmselt patofüsioloo-
gia ja patoloogiline anatoomia, need 
kolmanda aasta maiuspalad. See oli 
tõepoolest üpriski ränk, just mahu 
osas. Mõnel läheb ilmselt kergemini, 
mõnel raskemalt, aga pingutust vajab 
see ilmselgelt. Bänditegevus õppimist 
ei seganud, pigem täiendasid üksteist.

Töötad sa täiskohaga? Kas muusika 
on sundinud sind ka arstitööst min-
giks perioodiks eemalduma?
Siiamaani pole ma töö arvelt pida-
nud järeleandmisi tegema. Ma annan 
endale aru, et tööalaselt olen ma eel-
kõige ikkagi arst. Kui peaks tekkima 
olukord, kus kahe eriala vaheline 
tasakaal hakkab paigast nihkuma, 

otsustan ma meditsiinivaldkonna 
kasuks. 
Kui on mingid suuremad tuurid plaa-
nis, esinemised välismaal, siis üritan 
planeerida nii, et need kuupäevad 
jääksid puhkuseperioodi sisse. Ena-
masti planeeritakse kontserdid aas-
ta aega ette, mistõttu on kerge ka 
enda graafikut vastavalt vajadusele 
kujundada.

Kui sa arstiteaduskonda astusid, 
mängisid juba kitarri ning tegid bän-
di koos Valter Soosaluga. Ilmselgelt 
ei olnud sul ju kindlat sihti hakata 
10 aasta pärast mängima Eesti ka-
hes koloriitsemas bändis, kuid ometi 
nii see kõik juhtus. Millal hakkasid 
tunnetama, et sinu muusikukarjäär 
hakkab tuult tiibadesse koguma 
ning kas oli ka hetki, kus kahtlesid, 
et kas maksab ikka nii intensiivselt 
muusikat töö kõrvalt teha?
Ülikooli ajal otseselt mitte. Esime-
ne kord, kui tekkis selline tunne, oli 
Lexsoul Dancemachine’ga aastal 
2015. Andsime esimese albumi välja, 
mille järgselt kasvas ka meie popu-
laarsus. Mäletan meie plaadiesitlus-
kontserti klubis Sinilind. Rahvast oli 
palju. See oli lahe hetk. Kusjuures ma 
kohtusin enda elukaaslasega Lexsou-
li plaadiesitluskontserdil! Samalt al-
bumilt lugu „Beef Grinder“ kogus 
kuulajaid isegi UK’s, kuhu me peatselt 
ka tuurile läksime. See oli hetk, mil 
tunnetasin, et kui asi peaks edasi are-
nema, võib sellest nii mõndagi tulla. 
Enda aja planeerimise osas ma mõt-
teid liialt ei mõlgutanud ning otseselt 
pole vajadust olnud ka, sest pikemaid 
tuure meil siiani ei ole olnud. 

Kas ja mil viisil kohtuvad igapäeva-
selt muusiku ja arsti maailm? Kas 
oled mingil viisil põimunud näiteks 
psühhiaatri isikuomadusi/oskusi 
muusiku töösse ja vastupidi?

Õppisin residentuuri kõrvalt lisaks 
psühhodünaamilist psühhoteraapiat. 
Ise ma selle peale ei mõtle nii palju, 
kuid alateadlikult kasutan kindlasti 
õpitud oskusi: oskan nii enda kui teis-
te inimeste emotsioone tõlgendada ja 
saada nende reaktsioonidest paremi-
ni aru. Nii palju kui enda lähedastelt 
olen kuulnud, kipun ma tihti olema 
see kompromissijõud, kes aitab leida 
seda keskteed, kui peaksid tekkima 
lahkarvamused. Kui rääkida bän-
didünaamikast, siis mulle väga meel-
dib selline ühtse grupi tunne. Ma pole 
kunagi soovinud pürgida sooloartis-
tiks. Muusikat ma otseselt enda töös 
ei kasutada, à la muusikateraapia jne, 
kuid kui ma näen, et mõni patsient on 
muusikast huvitatud, toon selle meie 
vestlustes kindlasti teemaks.
 
Ilmselgelt ei tee sa enda kahe bändi-
ga kogu aeg proove, kuid kindlasti 
on perioode, kus graafik on tihedam. 
Jürgen Kütner peab korraga olema 
muusik, arst, õppejõud, abikaasa ja 
isa. Kuidas tuled toime läbipõlemi-
se vältimisega ning kas psühhiaatri 
amet on andnud ka eelise selles osas?
Nagu eelnevalt mainisin, tuleb kind-
lasti kasuks eneseanalüüs ning aru-
saam sellest, miks ma mingi hetk 
tunnen ärevust. Analüüsi kaudu on 
võimalik leida potentsiaalsed põh-
jused ning ka mõista, millised fak-
torid on minust endast sõltuvad ja 
mis mitte. Selle tulemusena ei tun-
du ärevus enam nii põhjatu ja eba-
määrane. Lisaks sellele on ka oskus 
juba ennetavalt tunda ära mingid 
märgid, mis võiksid vihjata algavale 
läbipõlemisele/väsimusele.

Lexsoul Dancemachine on eriti tun-
tud just oma metsikult põlevate live 
show’de poolest ning ega progerokki 
viljelev Põhja Konngi jää alla oma 
särtsu ja mürtsuga. Kas pisut igav ei 
ole järgmisel päeval pärast esinemist 

„Olen väga tänulik, et olen kokku 
sattunud selliste muusikutega, kes 

on paralleelselt ka minu sõbrad, 
mistõttu minu jaoks ei seisnegi 

bändi tegemine mitte üksnes muu-
sikalises eneseväljenduses, vaid 

ka sõpruskonnas.“
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taas valge kittel selga tõmmata ning 
küllaltki reserveeritud õhkkonda 
naasta? Ehk siis lühidalt – kas kahe 
erineva maailma koeksistents on pi-
gem harmooniline või tormiline? 
Ikka harmooniline. Need kaks maa-
ilma pigem täiendavad üksteist, kui 
segavad. Ma ei ütleks, et arstitöös 
tuleks puudust „särtsust, mürtsust ja 
rock-n-rollist“, päris kõvasti on seda. 
Kõik oleneb, milline on inimese suh-
tumine ja kui valmiks ollakse asjade 
vastu huvi tundma, patsiendi vastu 
huvi tundma. Kui inimene on läbi-
põlemise äärel või valitud eriala pole 
ikkagi lõplikult õige, on frustratsioon 
ilmselgelt kiire tekkima. Leian, et 
väga palju sõltub sellest, kui avatud 
on inimene ja kuivõrd vastuvõtlik 
on ta uuele informatsioonile. Minu 
jaoks on väga põnev pidevalt muutu-
da: areneda koos ajaga ning vajadusel 
muuta ka enda seisukohti. Siinkohal 
on muidugi võtmesõnaks aeg. Tähtis, 
et oleks aega, et uue informatsiooniga 
tutvuda. Minus tekitab frustratsiooni 
see, kui mul on soov uute asjade koh-
ta lugeda ja juurde õppida, kuid ma 
lihtsalt ei leia selleks aega. Kuid töö 

ise mind ei frustreeri, pigem on see 
väga mõnus. Kollektiiv on ka väga 
toetav – keegi ei pea vimma, et ma 
tegelen muusikaga, pigem elatakse 
mulle kaasa.

Jätkuks küsiks veel lisaks... Sa män-
gid kahes bändis, millest üks teeb 
eestikeelset progerokki, teine seilab 
aga eksootilistel funky muusika lai-
netel. Kaks kohati üpriski erinevat 
bändi ning sellele lisaks veel arsti-
töö. Kas selline mitmekesisus kuju-
tab sinu jaoks võimalust enda erine-
vatel egodel justkui välja pääseda?
Kindlasti. Erinevad rollid on väga 
värskendavad, tingimusel, et nad ei 
satu omavahel konfliktidesse, see tä-
hendab, et nad ei vaja samaaegselt tä-
helepanu. Ühelt poolt on mul võima-
lus enda teadmistejanu värskendada, 
teiselt poolt saan ma enda esinemis-
soovi välja elada. Selles osas tuleb 
psühhiaatriaalane haridus kasuks. 
Tuleb osata tunda enda rolle elus ning 
ennetada õigeaegselt rollikonflikte. 
Eriti just psühhiaatria puhul, kus on 
väga kerge astuda ämbrisse sellega, et 
hakatakse sõpradega terapeudi suhet 

arendama. See on asi, mille puhul tu-
leb kindlasti selged piirid tõmmata.

Muusiku elu võib kohati ka üpris 
kurnav olla, füüsiliselt nõudlikud 
ning hilistel kellaaegadel toimuvad 
esinemised. Lisaks sellele veel täis-
kohaga töö. Küsin ausalt, kas sa ära 
ei väsi?
Kõige väsitavam on see ilmselt siis-
ki meie elukaaslastele, kes lastega 
tegelevad. Endale annavad need esi-
nemised pigem energiat juurde, kui 
võtavad ära. Mõni unetund jääb ikka 
vahel puudu, kuid see pole ka arstide-
le võõras.
Kui kontserte peaks ühte nädalas-
se mitu sattuma, näiteks ühe nädala 
vältel on vaja esineda nii Tartus, Nar-
va kui Pärnus, siis võib tõesti väsi-
mus kuhjuma hakata. Samas energia, 
mis publikult tagasi saame, on kõike 
seda väärt. Päris äge elamus oli 2018. 
ja 2019. aasta suvel, kui olime Lexiga 
Narvas Kreenholmi tehases saatebän-
diks Tartu Uue Teatri Jaak Joalast 
rääkivale etendusele „Kremli ööbi-
kud”. Sellega oli küll sedasi, et kogu 
suvepuhkus tuli täita teatritööga. 

„Kõigepealt olen ma isa ja elukaaslane, siis olen ma 
arst ja siis muusik.”
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TASLO

See-eest oli see väga lahe kogemus – 
kokku sai tehtud vist 20–30 etendust 
ja iga õhtu oli umbes 2000 pealtvaa-
tajat. Tutvumine Narva ja Narva-Jõe-
suuga oli ka mõnus kultuurielamus. 
Mulle selline puhkus meeldib – saab 
olla täiesti teises elemendis. Justkui 
nagu teeks ka tööd, aga kuna see on 
niivõrd teistmoodi, siis see ei väsita, 
vaid annab jõudu ja mõtteavarust 
juurde. Üleüldse ei võta ma seda kui 
tööd või kohustust, muusika tegemise 
soov on minu jaoks pigem mingisu-
gune sisemine tung ning eks sellega 
käib kaasas ka esinemise soov. 

Kuidas suhtub pere sinu 
tegemistesse?
Pere on väga mõistev. Mul on väga 
toetav elukaaslane, kellega siiani 
oleme kenasti suutnud elukorraldust 
planeerida. Eks ma annan endale aru, 
et kui üks hetk enam ei ole võimalik 
bändi teha, siis lihtsalt ei ole. Kuid ma 
arvan, et kõik on siiski läbiräägitav. 

Ma nüüd natuke provotseerin, aga 
kas sa tunned, et muusikamaailm on 
sind 100% omaks võtnud või on ol-
nud ka olukordi, kus tunned, et min-
gis osas oled siiski kui võõramaala-
ne, kes lõpuni kampa ei kuulu. Et 

mõni mõtleb äkki salaja: „See vanem 
Kütner on ikka paras „hobikorras“ 
muusik, ennekõike ikkagi „arst“. Ei 
tea tema sellest midagi, mis tähen-
dab muusikaga leiba teenida. Eriti 
koroona ajal...“
Teiste muusikute poolt pole mina 
küll kunagi sellist suhtumist koge-
nud, pigem võetakse seda kui la-
hedat boonust, millest on huvitav 
vestelda. Küll aga saan ma isegi aru, 
et muusika arvelt on tõepoolest roh-
kem kompromisse tehtud. Mitte et 
ma ei oleks rahul enda muusikaliste 
oskustega, kuid ilmselgelt kui peaks 
tekkima ajalise ressursi probleem, on 

muusika see, mille arvelt esimesena 
kärpeid tehakse. Kui pärast tööpäeva 
on vaja esinema minna ja pole eelne-
valt olnud aega pilli harjutada, tekib 
küll vahel kahtlus, kas ma üldse „väl-
ja vean“. Kuid üldiselt on ikkagi piisa-
valt palju harjutatud ning ei pea laval 
häbi tundma.  

Ansambel Põhja Konna lugude pu-
hul on lisaks muusikale tähtsal 
kohal ka tekstid. Suurema huviga 
kuulajad leiavad sõnade autorite 
seast kuulsaid eesti luuletajaid nagu 
Betti Alver, Karl Ristikivi ja Lydia 

„Minu vaieldamatu lemmik Põhja 
Konnalt on „Pigilind“. See on lugu, 

mis kehastab minu jaoks kõike 
seda, mida ma olen tahtnud öelda 
kogu enda bändi ja muusika tege-

misega. Seda mängima hakates 
võtab kohe tõsiseks.“
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Koidula. Milline suhe on sul endal 
eesti kirjanduse ja luulega?
Mulle väga meeldivad Põhja Konna 
jaoks valitud tekstid. Pean ennast 
muusika kontekstis nii-öelda teksti-
usku inimeseks. Mul olnud ka suur 
inglise keele huvi. Näiteks teismeeas 
kirjutasin ma kuulmise järgi Nirva-
na tekste albumite kaupa üles. Ilm-
selt sealt jäigi mulle külge salmide 
ja refräänide fraseerimine ja suure-
nenud tähelepanelikkus selles osas, 
kuidas tekst suhestub lauluga. Kui 
laulu sõnum on väga kõnetav, võib 
see mõnikord muusikast endast palju 
olulisemgi olla. Ma ise fännan väga 
Simon and Garfunkelit, mis kujutab 
endast üpriski tekstipõhist folkmuu-
sika grupeeringut. 
Kui Põhja Konna albumit tegime, siis 
surfasin päris suure mõnuga erine-
vates andmebaasides, et lahedaid 
eestikeelseid tekste leida. Näiteks loo 
„Võitlus“ teksti leidsin mina, Valter 

on mõjutanud sinu suhestumist kir-
janduse ja/või muusikaga?
Miks mul on Põhja Konna lauluga 
„Pigilind“ niivõrd tugev emotsionaal-
ne side, on osaliselt tingitud sellest, 
et paralleelselt albumi tegemisega 
oli mul üks patsient, kes oli üpriski 
elu hammasrataste vahele jäänud. 
Lugedes Betti Alveri sõnu, tundsin 
ta nendes ridades ära. Isegi praegu 
sellest rääkides tulevad mul külma-
värinad peale. See ühenduse hetk on 
väga lahe. Esmapilgul kaks üksteisest 
täiesti sõltumatut maailma kohtuvad 
korraga vägagi elulisel moel. Just see 
hetk, kus sa esimest korda saad kuula-
ta seda lugu koos sõnadega, samal ajal 
on tööl vägagi emotsionaalne olukord 
ning korraga jooksevad need mõle-
mad liinid üksteisega kokku. See oli 
justkui soundtrack minu elule. Sarna-
seid hetki pole mul palju elus kordu-
nud. Tulles tagasi eelnevate küsimus-
te juurde: vot sellised momendid ongi 

arvamusi. Kui sellega ära harjuda, 
muutub see omamoodi adrenaliinial-
likaks, millega kaasneb soov sama 
tunnet uuesti ja uuesti kogeda, veel 
muusikat salvestada, veel kontser-
te anda. Ning eelkõige armastan ma 
bändi teha just inimeste pärast, sest 
muusikud on üldiselt päris lahedad 
inimesed, nendega on mõnus vestel-
da erinevatel teemadel. 
Praegu on märgatav, kuidas kõigil 
on koroona tõttu raske, paljud bän-
dikaaslased peavad töö kõrvalt ka 
lapsevanemad olema, kuid kõik siis-
ki pingutavad ühise eesmärgi nimel. 
Mida aeg edasi, seda väärtusliku-
maks see kõik muutub ning seda pa-
remaks ka meie loominguline purse 
muutub. On lahe jälgida, kuidas me 
ajaga oleme üha kogenumaks muutu-
nud ning selle võrra filigraansem ja 
enesekindlam on meie loominguprot-
sess. Inimesed ei karda enam enda 
loomingulisi ideid vabalt väljendada. 
Just see, et ma näen nii teiste inimes-
te kui ka iseenda loomingulist poolt, 
meeldibki mulle muusika juures. Sest 
paratamatult igapäevatöö juures seda 
loomingulisust nii palju ei leidu võr-
reldes bändiga koos olles. Vabad as-
sotsiatsioonid ning fantaasia, see on 
see, mis mulle muusika juures rõõmu 
pakub.
Lexsoul Dancemachine’i liikmetega 
oleme me kõik väga lähedased. Minu 
vend mängib seal, Martin Laksberg 
on minu koolivend ja kauaaegne sõ-
ber, Robert Linnat tunnen ka pikka 
aega. Põhja Konna poistega olen põhi-
mõtteliselt koos üles kasvanud. Valter 
oli näiteks 13-aastane, kui me bändi 
tegemisega alustasime, mina tollel 
hetkel 17. Just see ühtse sõpruskonna 
tunne ja võimalus midagi koos teha 
meeldib mulle väga. 

Kas sul on ka mingi muusikaline ha-
ridus või oled ise jooksvalt õppinud 
pilli mängima?
Muusikalist haridust mul ei ole. Minu 
vanem vend Sander Kütner, kes on ka 
arstiteaduskonna lõpetanud ja töötab 
praegu Põhja-Eesti Regionaalhaiglas 
üldkirurgina, käis ehitusel tööl ning 
sealt saadud raha eest ostis akustilise 
kitarri, mida ta muidugi ei lubanud 
teistel kasutada. Küll aga kui ta kooli 
läks, avanes mul võimalus seda sala-
ja siiski mängida. Sealt tekkiski es-
mane huvi, millest kasvas välja juba 
suurem vaimustus. Meie vanemad 
on õnneks olnud vägagi mõistlikud, 
lubades meil pööningul lärmi teha. 
Arenemisjanu toitis ka konkurents 

„Ma annan endale aru, et tööala-
selt olen ma eelkõige ikkagi arst. 
Kui peaks tekkima olukord, kus 

kahe eriala vaheline tasakaal hak-
kab paigast nihkuma, otsustan ma 

meditsiinivaldkonna kasuks.“

kirjutas sõnad „Põhja konnale“ ja „Är-
kamise“ sõnade autor olen mina. Tei-
se plaadi puhul olid sõnade autoriteks 
nii Valter Soosalu kui ka Genka. 
Mis tekstide viisistamise puhul mind 
veel köidab, on see elamus, mis on 
võimalik saada, kui sõnade taha pan-
na muusika jõud. Kogeda sõnade jõu-
du muusika kaudu on täiesti erinev 
kogemus võrreldes neid paberi pealt 
lugedes. Minu vaieldamatu lemmik 
Põhja Konnalt on „Pigilind“. See on 
lugu, mis kehastab minu jaoks kõike 
seda, mida ma olen tahtnud öelda 
kogu enda bändi ja muusika tegemi-
sega. Seda mängima hakates võtab 
kohe tõsiseks. 

Inglise kirjanik W. S. Maugham kir-
jutab enda memuaarides, et osaliselt 
töötas ta noore arstina laatsare-
tis puhtalt kirjanduslikust huvist 
– hädas või agoonias olev inimene 
heidab endalt igasugused maskid, 
paljastades tõelise inimloomuse. Sa 
pole küll kirjanik, kuid kas arsti töö 

väärt kõike seda pingutust ning paari 
kaduma läinud unetundi. 

Pisut pateetiline aga küsin siiski: 
mis tähendust omab Jürgen Kütneri 
jaoks muusika? 
Nagu ma eelnevalt just mainisin, siis 
just neil elulistel kokkupuutepunkti-
del on märgiline tähtsus minu jaoks. 
Muusika on rasketel aegadel mulle 
ka väga palju lohutust pakkunud. 
Muusika on minu jaoks koht, kust 
toetust leida ja see on väga palju pak-
kunud leevendust üksindustunde-
le. Inimesed kipuvadki just selliseid 
asju muusikast otsima. Teisest küljest 
kujutab muusika minu jaoks ka või-
malust enda esinemissoovi teostada, 
laiemalt eneseteostust. Muusika ei 
ole minu jaoks lihtsalt noodid ja pil-
lid, sellel on siiski suurem tähendus, 
millest üks olulisem on just grupidü-
naamika ning teiste inimestega koos 
töötamine. Elevus, mis kaasneb plaa-
di tegemise ja väljaandmisega, kuidas 
me kollektiivselt ootame tagasisidet, 
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vendade vahel. Kui vanem vend San-
der õppis mingi uue käigu ära, siis 
pidin minagi selle ära õppima. Kui 
mina selle ära õppisin, pidi omakor-
da noorem vend Kristen selle kiiresti 
selgeks saama. Kuid mingi hetk läks 
Kristeniga asi käest ära ja ma loobu-
sin konkurentsist. 12-aastaselt algas 
see kõik, umbes 16-aastaselt alusta-
sin juba bänditegemisega. Bänditege-
mine aitas väga kaasa muusikalisele 
arengule: kuidas lugusid kirjutada, 
omavaheline koostöö. See kõik tun-
dus nii loomulik ja ainuõige asi, mida 
teha. Mul olid selles osas ka üpriski 
selged eesmärgid ja unistused, mis 
üllataval kombel täitusid küllaltki 
kiiresti.

Kuidas suhtuvad kolleegid sinu te-
gudesse muusikamaailmas? Kas 
nad ikka kuulavad, kui uus album 
ilmub? 
Ma ei tea, kui paljud kuulavad, kuid 
mõned kindlasti elavad kaasa. Olen 
kogenud valdavalt toetavat suhtu-
mist. Eriti inimesed, kes on teadlikud 
vaimsest tervisest, saavad aru, kui 
oluline on mitmekülgsus. 

Koroonaga seoses on näha tõusu 
noorte suitsiidikatsete osas, kes va-
rem või hiljem jõuavad lõpuks meie 
osakonda. Kõige rohkem puutume 
kokku kooliprobleemidega, mis on 
tingitud distantsõppest ning sellega 
seotud laste kohanemisvõime ning 
pere üleüldise toimetulekuga. Osad 
lapsed ei talu näiteks üldse muutu-
si, mistõttu võib see pere jaoks väga 
raskeks osutuda, kui õppekava aasta 
jooksul neli või viis korda muutub. 
Mõndadel lastel on koduõpe kodus 
valitseva olukorra tõttu raskendatud. 
Peamiselt tegelemegi tagajärgedega.

Kas praeguses vaimse tervishoiu 
tegevuskavas on midagi, mida muu-
daksid (ennetus, teavitus, ravi)? 
Olles ise äsja saanud lapsevanemaks 
ja kogenud, milliseid teemasid puu-
dutakse lapsevanemaks saamise tee-
konnal, tundub mulle, et kättesaa-
dava info ja olemasolevate loengute 
taustal jääb infojagamine siiski pigem 
pinnapealseks. Just see, mis puudu-
tab vanemaks olemise psühholoogi-
list poolt, lapse kasvatamise nüansse 
ning tema psühholoogilist arengut, 

lugeda. See album näiteks salvesta-
ti Laose saarel ja selle käigus juhtus 
igasuguseid lahedaid asju. Antud al-
bumi puhul köidab mind selle teksti-
lisus. Mind tüütab kohati ära eeldus, 
et muusika peab olema alati voolav ja 
terviklik, selle albumi puhul on koha-
ti tunda sellist lipp lipi peal lapp lapi 
peal konstruktsiooni, mis mõjub väga 
värskendavalt.
Teisena soovitaksin Van Morrisoni 
albumit „Moondance“, mis mulle het-
kel väga meeldib. Viimasena tooksin 
välja eesti artistides ansambli Holy 
Motors albumi „Horse“, kus trum-
me mängib meie Lexsouli bändiliige 
Kaspar. See on päris lahe album, eriti 
sümpatiseerib avalugu. 

Kui ma sind guugeldasin, leidsin 
peamiselt artiklid pealkirjadega 
„Jürgen Kütner - arst/psühhiaater 
ja kitarrist“. Ka praegune intervjuu 
keskendub nendele kahele n-ö nime-
tusele/tiitlile. Aga võib-olla teeme 
me sulle liiga! Kas Jürgen Kütneril 
peitub ka kolmas talent, mida ava-
likkus lihtsalt ei tea?
Vist ei ole midagi erilist, mida peaks 
esile tooma. Antud teadmistest piisab 
(naerab).

Lõpetuseks pean lihtsalt ära küsima: 
Valteril on nüüd uus sõber, harpejji, 
kellega ta on ilmselgelt väga hoos. 
Kas me saame kunagi lähitulevikus 
ka uut Põhja Konna projekti kuulata, 
harpejjiga või harpejjita?
Seda peab eelkõige Valteri käest kü-
sima, tema on Põhja Konna peamine 
muusikaline juht. Aga ma kahtlustan 
küll. Põhja Konna puhul on nagu sa-
manimelise mütoloogilise tegelase-
gagi. Vahepeal on ta kuskil maa all 
talveunes, kuid siis mingi hetk ta ker-
gitab jälle pead. Põhja Konnaga me 
otseselt ei suru midagi, kui peaks tek-
kima taas sobiv hetk ja inspiratsioon, 
siis tuleme jälle kokku. 

Kuidas sa ise suhtud levinud stereo-
tüüpi sellest, kuidas arstide jaoks on 
välistatud erialavälised saavutused?
Kõige suurem erialaväline saavutus 
on minu jaoks pere loomine. Mina 
isiklikult tean küll arste, kes tege-
levad ka muude asjadega. Asi ei ole 
kindlasti selles, et teised arstid ei 
tahaks midagi muud teha või nad ei 
pinguta selle nimel piisavalt. Mul on 
pigem lihtsalt tohutult vedanud ini-
mestega, kellega ma olen kokku sat-
tunud. Mõlemal bändil on aastatega 
küllaltki süsteemne ülesehitus välja 
kujunenud: mõlemal bändil on mä-
nedžer, kõik tehnilised asjad tehakse 
enamjaolt ette ja taha ära. Minul on 
vaja lihtsalt kohale tulla. Sellisel tase-
mel on asju palju lihtsam teha. Alus-
tada on kindlasti keerulisem. Kuid 
üldkokkuvõttes tuleb võimalusel 
kindlasti proovida, sest see on väga 
rikastav, ka põhitöö mõttes. Kõikidele 
patsientidele on parem, kui arstidel 
on hea vaimne tervis. 

Kuidas hindaksid praegust eesti 
noorte vaimse tervise seisukorda? 

kuidas rääkida ja suhelda lapsega, 
seda tegelikult ei õpetata. Lapseva-
nem on sunnitud kõike seda nii-öel-
da jooksu pealt omandama, kiiresti 
kohanema, mistõttu kuluks väline 
lisainfo igati ära. Sellist kursust ei saa 
kohustuslikuks teha, kuid siiski võik-
sid eksisteerida mingisugused rangelt 
soovituslikud üldhariduslikud lapse 
psühholoogilist arengut käsitlevad 
materjalid, mis oleksid riiklikul tase-
mel organiseeritud juba enne lapse 
sündi. Selline info jagamine aitaks 
ennetada laste peal psühholoogiliste 
eksperimentide tegemist, nagu me 
sageli tööl näeme, tegeledes tagajär-
gedega, mis avalduvad teismeikka 
jõudes. Juba väljakujunenud must-
reid on paraku raskem muuta.

Mida kuulab praegu Jürgen Kütner? 
Palun 3 muusikasoovitust!
Mul on mõnda aega olnud vinüü-
limängija, mistõttu olen erinevaid 
vinüülplaate endale soetanud. Üks 
neist on Paul McCartney and Wings 
album „Band on the Run“. Mulle 
meeldib alati albumi sünniloo kohta 

„Kõikidele patsientidele on parem, 
kui arstidel on hea vaimne tervis.“
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Kiirabibaasi edastatud häirekeskuse kutse “Anne 922. Anne 922, bravo 40, Anne tn…” näitab aega paremini kui mõni kell. 
Kätte on jõudnud õhtupoolik Annelinnas, mis on ühtlasi tuntud kui memmekeste vererõhuralli. Ei tohi magama minna 
enne, kui punastes tunkedes meedikud on üle mõõtnud vererõhu ja teinud EKG. Oh seda pettumust, kui kiirabitöötajate 
saabudes on hakanud mõjuma 15 minutit tagasi võetud õhtused vererõhurohud. Küllakutse jääb niivõrd lühikeseks, et 
isegi oma päevaseid tegevusi ei jõua memmeke meedikutega jagada, rääkimata siis eluloo kirjeldusest. Kiirabibrigaadi 
ootab aga ees juba uus memm, kes soovib niisamuti meedikutega enne uinumist natuke jutustada.

KIIRABIBRIGAADI VÕLU JA VALU

Kaisa Jõgi
Stud med IV

Kell 2.00 öösel tuleb kutse „Tartu 953, Tartu 953, bravo ...“. Unisena viskan õlgadele jope ja lohistan end autosse. Selgub, et 
6-kuune beebi nutab lohutamatult juba tunnike või kaks. Häirekeskuse andmetel on vanemad kõike proovinud ja miski 
ei aita. Pöörame autoga uuselamurajooni, kus ootab meid uksel piinlikkust tundev isa ja lausub vabandades: “Me ei taht-
nud teid tülitada, aga laps juba mitu tundi ainult nutab. Me oleme kõike proovinud, miski ei aita. Ta ei nuta mitte kunagi 
niisama!” Siseneme elutuppa, kus meile vaatab otsa ema süles olev rõõmsameelne punnpõskne imik.

Pargime auto ühe tüüpilise Annelinna kortermaja ette, kus meid ootab keskealine meesterahvas. Kaebuseks kõhuvalu. 
Selgub, et tegemist ei ole esimese korraga, mil härra on viimase aasta jooksul kiirabi kutsunud. Tuppa sisenedes tabab 
meid üsna ebatavaline vaatepilt: väike ühetoaline korter, mis on täidetud üksteise otsa asetatud kastidega ning vaba 
pinda on vaid edasi-tagasi liikumiseks. Ühest seina otsast teise on riputatud pesunöör, kus härra kuivatab aluspesu. Ise 
lamab ta voodil, kaevates kõhuvalu. Patsiendi üldseisund on hea, objektiivsel läbivaatusel ei tähelda midagi patoloogi-
list. Anname härrale valuvaigisteid ja seame sammud tagasi auto poole. Autos patsiendi haiguslugu vaadates selgub, et 
härral on diagnoositud skisofreenia. Kõigest 2–3 tundi hiljem tuleb korduskutse sama meesterahva juurde. Kaebuseks 
on endiselt kõhuvalu. Sarnaselt esimese visiidiga mõõdame patsiendi elulisi näitajaid ja teostame objektiivse läbivaatuse. 
Kõhtu palpeerides tunneme keskkõhus justkui pulsseerivat kumerat massi. Kõhuaordi aneurüsmi kahtlusel otsustame 
patsiendi viia EMO-sse, kus selgub, et patsient on korduvalt sarnase kaebusega ka sinna pöördunud. Varasemalt on kõhu-
valu põhjustanud seedetrakti topitud võõrkehad, nt dušisegisti. Jätame patsiendi EMO-sse täiendavateks uuringuteks 
endamisi arutledes: “Kas tõesti pean järgmine kord enne patsiendi hospitaliseerimist piiluma vannituppa, et kontrollida, 
kas dušisegisti on ikka alles...”

Poolel teel visiidile minnes saabub info häirekeskuselt: “Patsient leitud teadvuseta, õde alustab elustamisega.” Prioriteet C 
muutub kohe D-ks ning lülitame sisse vilkurid. Kõigest mõne minutiga oleme patsiendi elutoas, kus keskealine naisterah-
vas teeb südamemassaaži maas alasti lamavale ülekaalulisele meesterahvale. Terve põrand on täidetud viina-, veini- ja 
õllepudelitega. Registreerime rütmi asüstoolia ja jätkame südamemassaažiga. Esimene katse kõritoru paigaldada ebaõn-
nestub, sest neelus on liigselt verd. Oli surma põhjuseks ülemise seedetrakti verejooks? Pärast 15–20-minutilist pingutust 
otsustame siiski lõpetada. Patsiendi õde aga nutab lohutamatult: “Proovige ikka veel. Äkki te ikkagi saate veel midagi 
teha. Ma tean küll, et ta on alkohoolik, aga see ei tohiks olla põhjuseks abi andmisest loobuda. Ma kaeban teid kohtusse,” 
ja pildistab telefoniga oma alasti pudelite keskel lebavat venda. Politseid oodates patsiendi omake aga räägib: “Ta on mu 
ainuke sissetulek. Mul pole enam sentigi.”

“Tähelepanu, tähelepanu, välja sõidavad...” kostab üle terve baasi. Hüppame brigaadiga autosse ja asume teele. Poolel teel 
võimalikule tulekahjule minnes sõidavad meist vilkuritega mööda päästjad. Kohale jõudes on päästjad juba alustanud 
olukorra hindamist. Kortermaja elanikud olid õhtul kell 10 helistanud häirekeskusesse, sest tundsid naaberkorterist tu-
levat suitsulõhna. Korteris pidavat elama vanem proua. Päästjate koputamisele keegi ust avama ei tule. Lõpuks õnnestub 
aga uks avada ning korterisse sisenedes avaneb päästjatele vaade elutoas telekat vaatavast memmest. Oh seda üllatust 
memme silmis, kui ühtäkki marsib hilisõhtul su koduuksest sisse mitu võõrast meest. Puänt missugune.
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Sel õppeaastal oleme vaatamata 
keerulisele ajale suutnud oma liik-
meid aktiivselt kaasata mitmetesse 
töögrupi tegemistesse. Sügis algas 
Rebasehüppe raames korraldatud 
Maailmakoristusmatkaga, tänu mil-
lele saime anda panuse Tartu kesk-
linna pisut puhtamaks muutmisesse 
ja selle ettevõtmisega õnnestus meil 
pälvida tähelepanu ka meedias. Suu-
reks saavutuseks peame ka novemb-
ris Eesti Arstis avaldatud artiklit, 
milles tõdesime, et tervisemõjude 
toomine kliimaarutelude keskpunk-
ti on tervishoiuvaldkonna ülesan-
ne. Juba esimesel tegutsemisaastal 
lõime koostöösuhte Keskkonnami-
nisteeriumi juures tegutseva Noorte 

Keskkonnanõukoguga, kus meil on 
kaheliikmeline esindus. Tänu koos-
tööle nõukoguga saime selle aasta 
alguses alustada keskkoolinoortele 
veebikoolituste andmist. Koolitustel 
jagame õpilastele teadmisi õhu- ja 
veesaaste mõjudest ning kutsume 
neid kaasa mõtlema sellele, kuidas 
säästa nii ümbritsevat keskkonda kui 
enda ja lähedaste tervist. Meie tub-
lid lektorid on jõudnud läbi viia juba 
kaheksa koolitust ning võimalusel 
plaanime samas vaimus jätkata ka 
sügissemestril.

Koostööd oleme teinud ka meiega 
sarnaseid vaateid jagavate tudengior-
ganisatsioonidega. Näiteks kutsus sel 
kevadel Bioteaduste Üliõpilaste Selts 
meid osa võtma Keskkonnanädala 
korraldamisest. Pandeemia oludes 
tuli välja mõelda midagi, mis suuri 

kogunemisi vältides võimaldaks mei-
le olulised teemad tuua võimalikult 
paljude inimesteni ning oleks samal 
ajal ka põnev ja kaasahaarav. Otsus-
tasime oma töögruppi esindada kahe 
keskkonnatervise teemalise tasku-
häälinguga (podcast) ning neist ühe 
juures ulatas meile abikäe ka rahva-
tervise töögrupp. Aprilli keskpaigaks 
said pika, kuid lõbusa töö tulemusena 
valmis taskuhäälingud kliimaärevu-
se ja toit-tervis-keskkond teemadel. 
Kokku on neid praeguseks kuulatud 
lausa 130 korda ning tagasisideks 
oleme saanud hulganisti positiivseid 
sõnu. Kuna taskuhäälingute kuula-
mine on muutumas järjest populaar-
semaks, siis tekkiski Keskkonnanä-
dala taskuhäälingute loomise ajal 
mõte jätkata Seltsis taskuhäälingute 
sarja kujundamist. See idee vajab 
veel küll lihvimist ja planeerimist, 

Juubeliaastal lisandus EAÜS-i ridadesse kümnes alaline töögrupp, mis püüab seista 

selle eest, et Selts püsiks oma tegemistes võimalikult keskkonnaterve. Keskkonna-

tervise töögrupp, mis esimesed kaks aastat tegutses ajutise staatuse all, loodi pärast 

2019. aasta kevadist üldkoosolekut ning selle ajaga oleme jõudnud korda saata palju 

olulist ja põnevat, kusjuures energiat tegutsemiseks tuleb aina juurde ning ideedestki 

ei tundu puudust tulevat.

KA KESKKONNATERVIS KUULUB  
INIMTERVISE SEKKA

Marie Elise Soomre & Renar Kihho
Stud Med I & Stud Med II
Illustratsioon: Renar Kihho
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kuid loodetavasti saab juba sügisel 
hakata koostöös teiste töögruppide-
ga salvestama ja avaldama põnevaid 
ning harivaid taskuhäälinguid, mis 
oleksid mõeldud kuulamiseks nii ars-
titudengitele kui ka kõigile teistele 
huvilistele.

Juba pikka aega on olnud üheks 
keskkonnatervise töögrupi eesmär-
giks plakatite ringluse projekti el-
luviimine. Kuna muid tegemisi on 
olnud tohutult palju, ei ole see veel 
ideestaadiumist kaugemale jõudnud, 
kuid uuel õppeaastal on kindel plaan 
nende plakatite kallal töötama haka-
ta. Projekti mõte on panna Tartu ja 
Tallinna koolidesse ringlema kesk-
konnatervisega seotud teemasid tut-
vustavad plakatid, mis püüaksid õpi-
laste tähelepanu, pakuksid neile uut 
ja huvitavat informatsiooni ning pa-
neksid mõtlema keskkonna ja tervise 
seostele. Plaanis on plakatitele lisada 
ka QR-kood, mida skännides jõuab 
õpilane vastavat teemat käsitlevale 
veebilehele, et siis juba põhjalikumalt 
end kõigega kurssi viia ja infot ka 
sõpradega jagada.

Miks tegeleda keskkonnatervise-
ga? Meie tervis on mõjutatud suures 
osas ka sellest, millises keskkonnas 
me elame. Elukeskkonna loomine 
praegusel ajal on suuresti just ini-
meste enda teha. Meie käitumis- ja 

tarbimisharjumused on juba mõjuta-
nud ja mõjutavad ka edaspidi meid 
ümbritsevat loodust ja linnaruumi. 
Mõtlematu tegutsemine kodus, tööl 
või aias võib tingida õhu- ja vesikesk-
konnas soovimatuid tagajärgi, millest 
ei jää suure tõenäosusega puutuma-
ta ka inimene, rääkimata veel saaste 
mõjust floorale ja faunale. Plastpa-
kenditest tulenev mikroplast, ravi-
mite hooletust käitlemisest tekkiv ra-
vimresistentsus, ohtlike jäätmete 
hoiustamine koduhoovis, transpor-
divahendi valik igapäevasteks toime-
tusteks – on palju teemasid, millega 
tegeleda ja uurida nende mõju kesk-
konnale ning omakorda inimtervise-
le. Keskkonnatervete tegudega ei ole 
kindlasti hilja alustada!

Keskkonna ja tervise seoste olulisust 
toetab ka meie katusorganisatsiooni 
IFMSA (International Federation of 
Medical Students’ Associations) töö 
keskkonnatervise alal. Nende tege-
vus hõlmab erinevaid kampaaniaid, 
töötubade läbiviimist ja ürituste kor-
raldamist. IFMSA eesmärk sellel alal 
on tagada arstitudengite teadlikkus 
ning valmisolek ennetada keskkon-
nasaastest tulenevaid tagajärgi ter-
visele, lisaks on nende jaoks oluline, 
et tudengiorganisatsioonide endi 
tegevus oleks võimalikult keskkon-
nasäästlik. Programmide nimekirjast 
leiab näiteks Kanada arstitudengite 

keskkonnatervise koolituste pro-
jekti algklassidele ning taanlaste 
ettevõtmise, mis aitab läbi sotsiaal-
meediapostituste ja koolituste tõs-
ta teadlikkust kliimasoojenemisest. 
Ka meil on käsil keskkonnatervise 
töögrupi tegevuse lisamine IFMSA 
programmide nimekirja, et näidata 
rahvusvahelisel tasandil eeskuju ka 
teistele organisatsioonidele ning pak-
kuda välja toredaid ideid, mida oleme 
ise juba ellu viinud ning mis meie ar-
vates võiksid inspireerida ka teisi tu-
dengeid rohelisemalt tegutsema.

Et ka eesootaval suvel koos midagi to-
redat ette võtta, plaanime kaasa lüüa 
Tartu Autovabaduse puiesteel. Sel-
leks ei ole meil veel küll mingit kind-
lat plaani paika pandud, kuid välja on 
pakutud ideid näiteks viktoriini või 
mõne keskkonnateemalise lauamän-
gu korraldamiseks. Selliste ägedate 
seltsikatega, nagu on meil keskkon-
natervise töögrupis, suudame kind-
lasti midagi põnevat välja mõelda, et 
külastajatele lõbusaid ajaveetmise 
võimalusi pakkuda. Meie igatahes oo-
tame juba suure elevusega kõiki neid 
vahvaid ettevõtmisi, mis keskkonna-
tervise töögruppi ees ootavad. Kui 
tunned, et tahad koos meiega panus-
tada tervemasse ja rohelisemasse tu-
levikku, siis töögrupi uksed on sulle 
alati avatud!

KESKKONNATERVIS
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KAISUKARUHIAGLA

VÄLISTUDENGID RABAS

Varasemalt oli arstitudengitel võimalus 
õppe ajal töötada vaid abiõdedena, mis 
tutvustas küll haiglaelu telgitaguseid, 
kuid ei pakkunud piisavalt erialast aren-
gut. Seetõttu pagesid paljud üliõpi-
lased ära põhjanaabritele külla, kuna 
erinevalt Eestist said arstitudengid Soo-
mes praktiseerida abiarstidena. Kuna 
keskkond ja keel olid juba tuttavad ning 
palganumbrid helged, ei olnud keeruli-
ne ka pärast lõpetamist edasi Soome 
arstiks jääda. Ühelt poolt soovist hoida 
tudengeid Eestis, teisalt tahtest aren-
dada arstitudengite praktilist mõtle-
mist, tuli idee rakendada ka kodumaal 
haiglatesse tööle abiarste. Esimene 
avalik sõnavõtt abiarstinduse projekti 
algatamisest toimus 2007. aastal. Sõna 
jõudis ka tollase sotsiaalministrini, kes 
pöördus EAÜS-i poole üleskutsega an-
tud projekt ellu viia. See pani alguse 
põnevale ja pikale teekonnale – aastate 
jooksul toimusid mitmed kohtumised 
Sotsiaalministeeriumi, Eesti Arstide Lii-
du, Eesti Haiglate Liidu ning Tartu Üli-
kooli arstiteaduskonnaga.

Abiarstinduse projekt on tihedalt seo-
tud poliitikaga ning seetõttu ei sõltu 
edusammud ainuüksi Seltsikate aktiiv-
susest ja pealehakkamisest. Aastate-
pikkused pingutused tasusid aga ära, 
kui 2010. aastal jõustus seadusemuu-
datuste abil abiarstinduse süsteem. 
2011. aasta suvel, ehk täpselt 10 aastat 
tagasi, asusid Eestis tööle esimesed 
abiarstid. Arstitudengid said esmakord-
selt võimaluse teha juba õpingute ajal 
erialast tööd, kinnistada teoreetilisi 

teadmisi ning harjutada kätt praktilistes 
protseduurides.
Vaatamata sellele, et tudengid olid 
neile antud võimaluse üle ääretult 
tänulikud, ilmnesid juba esimestel 

suvedel probleemkohad, mis vajasid 
lahendamist. Eelkõige tekitasid se-
gadust abiarstidele määratavad pal-
ganumbrid ning kindlad töökohus-
tused, tööd häirisid piiratud ligipääs 

10 AASTAT ESIMESTEST ABIARSTIDEST

Toora Alliksoo
Stud Med V
Fotod: erakogu

ABIARSTINDUS

EAÜS-i 30. aastapäeval tähistab juubelit ka Seltsi suurim projekt - möödunud on 10 

aastat sellest, kui tööle asusid esimesed abiarstid. Abiarstinduse projekt sai alguse 

nagu paljud Seltsi edulood, nimelt nägid aktivistid probleemi, julgesid unistada suu-

relt ja jõudsid enda unistustega kaugele. Seltsikate ideest on välja kasvanud üleriigili-

ne süsteem, millest saavad kasu nii patsiendid, tervishoiuasutused kui tudengid. Iga 

põline Seltsikas võiks teada selle suurima projekti arengulugu ning iga töötav abiarst 

mõista, kust pärineb temale antud võimalus kogeda tööd arstina juba ülikooliaastatel. 

Abiarst Triinu Johanna Lume
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patsientide varasematele terviseand-
metele ja retseptide kirjutamise õi-
guse puudumine. EAÜSi-poolsed pro-
jekti eestvedajad kogusid aktiivselt 
süsteemile tagasisidet ning saadud 
info põhjal peeti loendamatul arvul 
kohtumisi erinevate koostööpartne-
ritega, eesotsas Sotsiaalministeeriu-
mi ja Eesti Arstide Liiduga.
Poliitikas aga paratamatult asjad veni-
vad ning tudengite ootused ja lootused 
jäävad tihtipeale päevakajaliste sünd-
muste varju. Järgmine tähtis edasimi-
nek abiarstinduse süsteemi arengus 
saabus 2017. aastal, mil abiarstid said 
seadusliku õiguse pääseda ligi e-Tervise 
infosüsteemile ning seeläbi näha enda 
patsientide varasemaid terviseand-
meid. Antud muudatus pidi tagama 
abiarstidele rohkem iseseisvust, pa-
randama nende töökvaliteeti ning vä-
hendama juhendajate koormust. Kuigi 
paberil oli kõik ilus, ei ole siiani ühelgi 
abiarstil võimalik enda konto alt näha 
patsiendi digilugu.

Minu teed abiarstindusega ristusid 
2019. aasta kevadel, mil astusin EAÜS-i 
juhatusse välisasjade asepresidendi 
ametikohale. Tõtt-öelda pelgasin seda 
enda ametialastest kohustustest enim, 
kuna äsja Kliinikumi lastud tudengi 

jaoks oli abiarstina töötamine kauge ja 
ilus unistus. Mäletan, et kirjutasin enda 
hirmust ka Liis Kibuspuule, kes oli olnud 
mõned aastad enne mind samal posit-
sioonil ning tegutsenud visalt abiars-
tinduse edendamise nimel. Sain temalt 
pika kirjelduse projekti senisest käekäi-
gust ning kaasa julgustavad sõnad ning 
hoiatuse, et abiarstindus on väga
põnev, kuid kohati poliitiline miini-
väli. Mulle sai aga selgeks, et kõige 
olulisem on teha edasi eelnevate ju-
hatuste tööd – hoida meid pidevalt 
pildis, kohtuda partneritega ja loota, 
et lõpuks võetakse meid kuulda ja 
saame probleemkohad ära lahenda-
da. Samuti soovisin koju kanda digi-
loo-tõrviku, mille varasem juhatus 
meie jaoks süütas. Kõrvaltvaatajaile 
võib aegajalt tunduda, et abiarstindu-
ses asjad ei edene. Kuid kiirelt jõudis 
ka minuni arusaam, et vaatamata 
sellele, et Seltsikad võtavad pidevalt 
sõna ja rõhutavad murekohtade ak-
tuaalsust, on abiarstinduse näol tegu 
kiirete muudatuste jaoks liiga kee-
ruka projektiga – kaasatud on kõik 
Eesti haiglad ning tervishoiupoliitika 
ja seda reguleerivad seadused. Tuleb 
olla kannatlik ning leppida teadmi-
sega, et sinu istutatud seemned või-
vad kanda vilja alles aastate pärast. 

Võtsin ka enda ametiaastal peamis-
teks tegevussuundadeks murekohad, 
mis olid esile tõstetud juba varase-
malt – ligipääs digiloole ja kollektiiv-
leping. Kuigi abiarstidele on loodud 
seaduslik õigus näha enda patsienti-
de varasemaid haiguslugusid, ei ole 
see reaalsuses siiani võimalik. Sama 
nõiaring on olnud juba aastaid – TE-
HIK-u (Tervise ja Heaolu Infosüstee-
mide Keskus, e- Tervise infosüsteemi 
ehk digiloo eestvedaja) sõnul on prob-
leem haiglate taga, haiglad aga vasta-
vad, et probleem on neist kõrgemal. 
Pärast loendamatul hulgal e-kirju ja 
kohtumisi oleme jõudnud lõpuks aru-
saamani, et TEHIK-u tsentraalsetes 
süsteemides on abiarstidel õigus ole-
mas, kuid ligipääs digiloole on aastaid 
seisnud selle taga, et haiglate infosüs-
teemides on jäänud vastav muudatus 
tegemata. Praegu üritame kokku viia 
TEHIK-u ja haiglad, et antud muuda-
tus ära teha ja lasta abiarstid pärast 
mitut aastat ootamist digiloole ligi. 
Siinkohal on Seltsil hea koostöö ka 
Eesti Haiglate Liiduga, kes on alati 
valmis abiarstindust puudutavaid kü-
simusi enda koosolekutel arutama.

Sama vana kui on projekt ise, on 
ka abiarstide soov saada enda 

ABIARSTINDUS

Kohtumine EAÜSi ja koostööpartnerite vahel
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miinimumpalk määratletud ter-
vishoiutöötajate kollektiivlepingus. 
Kuna abiarstide palk ei olnud riikli-
kult kehtestatud, kõikus see suurtes 
piirides sõltuvalt haigla finantsilisest 
võimekusest ning osad haiglad mak-
sid abiarstidele 5–6€ tunnis, teised 
haiglad aga poole rohkem. Hingega 
asja juures olnud Seltsikate aastate-
pikkune töö on aga kandnud vilja 
ning 28. aprillil 2021. aastal võeti 
abiarstid tervishoiutöötajate kollek-
tiivlepingusse. Nüüdsest on abiarsti 
tunnitasu määratletud kui 60% arsti 
miinimumpalgast.

Kuhu edasi? Minu suur soov on, et lõ-
puks võimaldatakse abiarstidel pää-
seda ligi e-Tervise infosüsteemi. Tu-
dengite tagasiside näitab, et eelkõige 
soovitakse näha ka abiarstinduse ja 
praktika ühendamist, abiarstide tööko-
hustuste kindlamat määratlemist, osa-
list retseptiõigust ning et igale igale 
töötavale tudengile oleks tagatud ju-
hendaja. Need võivad tunduda suurte 
unistustena, aga on seltsikate julguse 
ja pealehakkamisega täiesti tehtavad. 
Tänu aastatepikkusele koostööle oleme 
EAÜS-iga saavutanud tervishoiumaas-
tikul positsiooni, kus meid kuulatakse 
ja meie arvamusega arvestatakse ning 
see on tudengiorganisatsiooni kohta 
väga uhke saavutus. 

Miks on aga abiarstinduse süsteem 
niivõrd oluline, et Seltsikad peak-
sid selle nimel aastast aastasse vae-
va nägema? Projektist saavad kasu 

patsiendid, kelle jaoks lühenevad 
ootejärjekorrad ja paraneb arstiabi 
kättesaadavus, eriti maakohtades. 
Samuti on ka tervishoiuasutustel ka-
sulik abiarste palgata, kuna tänu tu-
dengitele väheneb tööjõupuudus ning 
leeveneb töötavate arstide koormus. 
Eelkõige saavad projektist kasu aga 
tudengid.
Abiarstiks olemine võimaldab tuden-
gitel töötada turvalises keskkonnas 
arstina juba õpingute ajal ning see-
läbi astuda residentuuri ja jätkata 
tööd palju kindlamal sammul. Üli-
õpilastel avaneb võimalus kinnistada 
koolis kogutud teoreetilisi teadmisi, 
harjutada kätt paljudes praktilistes 
protseduurides, suhelda patsientide-
ga, kasvatada enda empaatiavõimet 
ja suhtlemisoskust ning leida enda 
jaoks see kõige õigem eriala. Kuigi 
süsteemil on puudujääke, on töötavad 

ABIARSTINDUS

sattusin suhteliselt kogemata, siis suve 
lõpuks olin kindel, et hematoloogia 
ongi see ainus ja õige – minu eriala.” See 
inspiratsioon, mida tudengid abiarstina
töötamise kogemusest saavad, peaks 
olema piisav, et edasi pingutada.
Mul on hea meel, et olen saanud eest 
vedada abiarstinduse projekti ning soo-
vin tänada kõiki
hingega asja juures olnud Seltsikaid, kes 
projekti arengusse läbi aastate panusta-
nud on. 

Projekti algusaastatel pöördus Seltsi 
poole toona ametis olnud sotsiaalminis-
ter tsitaadiga: “Mitte kunagi
ära arva, et käputäis hoolivaid inimesi 
ei suuda maailma muuta. Sest ainult ne-
mad ongi seda
teinud.” Meie, EAÜS-ikad, kuulume nen-
de käputäie inimeste hulka.

 Abiarstina COVID pandeemia ajal abis

toora alliksoo, ann leen mahhov ja paula johanna viilop pärast kohtumist 
sotsiaalminister tanel kiigega 2019. aastal

23

CURARE



1989
Eesti Arstiteaduse Üliõpilaste Liidu (EAÜL-i) loomise alg-
tõukeks said võitlus TÜ üliõpilaste mobiliseerimise vas-
tu Nõukogude Armeesse. Liidu asutamiskoosolek toimus 
1989. aasta sügisel. Asutajateks ja liidu liikmeteks olid 
arstiteaduskonna tudengid. Esimeseks Liidu eestseisjaks 
valiti Ivo Valter.

1993-1994
• Esimest korda osales EAÜL IFMSA EOM-l 1993. aasta 

kevadel Ateenas ning alates samast aastast oli 
EAÜL IFMSA liikmekandidaat

• 1993. aastal oli liikmemaks 10 krooni, liikmeid  
oli 30-40

• Aastal 1994 koondus EAÜSi juhtimine Pepleri  
32 III korrusele

• 1994. aastal sai EAÜL-ist EAÜS

1990-1991
• 26.04.1990 TÜ nõukogu koosolekul rahuldati 

arstiteaduskonna tudengite taotlus registreerida 
TÜ juures EAÜL

• Esimesed tudengivahetused Eesti, Soome ja Rootsi 
vahel toimusid 1990. aastal. 

• 15.01.1991 registreeriti EAÜL Tartu Linna ettevõt-
lusregistris.

“ Esimene kogemus/mulje IFMSAst oli väga karm.  
Läksime kohale laenatud autoga, ei teadnud, kus koht õieti 
asubki. Diiselkütus sai ka poole tee peal otsa. Kohale jõudsi-
me täpselt 3 minutit enne avaürituse algust.

Enne seda olime just jõudnud end kuskil bensujaamas puhtaks pesta. 
Kogu meie delegatsioon jäi avaüritusel magama, mingi hetk pandi mul-
le ribidesse ja kästi Eestit tutvustada. Mis mul siis üle jäi, rääkisingi 
midagi. Teistele jäime meelde kui neli hullu, kes kuskilt Põhjamaalt 
autoga Kreekasse tulid.”

- Jaanus Vool, EAÜL-i välissekretär 
1992-1993

1995-1997
• 1995. aastal ilmus esimene Curare eelkäija 

(8-leheküljeline EAÜS-i teataja)
• Aastatel 1996-1997 EAÜSi tegevust põhimõtte-

liselt ei toimunud
• EAÜSi taassünd toimus 1997. aastal

“Eelmiselt presidendilt sain päranduseks 
kilekotitäie paberit  (millest osutusid vajalikuks 
kaks asutamisega seotud dokumenti) ja Pepleri tn 
staabi võtmed. Erapanga arvel oli 700 krooni, 

liikmeid oli 18, Pepleri tn staabis oli üks laud ja riiulid täis 
Saksamaalt humanitaarkorras saadetud raamatuid. Sebimine 
võis alata.”

- Birgit Volmer (president 1997-1999)
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1998
• Esimene suurem EAÜSi üritus oli talveseminar “Arst-pat-

sient-raha-eetika” veebruaris Käärikul
• kevadel ilmus Esimene Curare 
• tööle hakkasid esimesed alalised töögrupid koos juhtide-

ga, eeskuju saadi iFMSA-st
• sõlmiti Esimesed ametlikud kliinilise välisvahetuse 

lepingud

1999-2000
• EAÜS sai IFMSA täisliikmeks speaassambleel Mehhikos
• 2000. aasta märtsis oli Seltsis liikmeid 210 
• Töögruppe oli 7: teadusgrupp, haridusgrupp, rahvatervise 

töögrupp, reprodultiivtervise töögrupp, rahu ja pagulastega 
tegelev töögrupp, välisvahetuse töögrupp, curare toimetus

• 2000. aasta  kevadisest üK-st alates oli juhatus  5-liikmeline 
(president, laekur, 3 asepresidenti)

• 2000 . aasta IFMSA GA-l Portos valiti Teele Raiend IFMSA juha-
tusse SCOME director’iks (IFMSA Director of Medical Education 
2000-2001)

2001-2003
• 2001. aastal ilmus EAÜSi Ajalooraamat seltsi 

10. juubeli puhul
• 2.-8. märtsil korraldas EAÜS pärnus IFMSA 

march meetingu, kust võttis osa 550 arstitu-
dengit üle maailma

2006-2009
• Rahu ja pagulastega tegelevast töögrupist 

sai 2006 . aastal rahu ja inimõiguste töögrupp
• 2007. aastal sai alguse spordigrupp
• Alates 2009. aasta sügisest tegutseb seltsis 

Veebihaldur

2010
• alates 2010. aasta sügisest tegutseb seltsis 

pressiesindaja
• 16.12.2010 võeti riigikogus vastu tervishoiu-

teenuse korraldamise seaduse muutmise 
eelnõu tänu millele said arstitudengid 
võimaluse töötada eestis abiarstina 
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2011
• Tööd alustas Jätkusuutlikkuse töögrupp
• suvel asusid tööle Esimesed abiarstid 
• novembris korraldati esimene diabeedipäev
• algatati kampaania “Mina usun Eesti meditsiini tulevikku” 
• Reproduktiivtervise töögrupist sai seksuaaltervise töögrupp
• ÜK-l valiti eaüs-i esimene auliige - prof joel starkopf

2012
• 6. novembril toimus shakespeare’i kohvikus Esimene 

muusikaõhtu
• detsembris toimus esimene MEFF 
• detsembris toimus pärast läbirääkimisi Maarja mõisa 

hoone võtmete üleandmine 

2013
• kevadisel ÜK-l valiti eaüs-i teine Auliige - Urmas 

Siigur 
• märtsis korraldati esimene eaüsi sihtkapitali 

konkurss 
• 26.-27. oktoobril toimus esimene kasvufaktor
• viidi läbi Esimene vaktsineerimiskoolitus 
• sügisel oli seltsis liikmeid 301

2016-2019
• 2016. aasta augustis valiti Priit Tohver iFMSA Euroopa 

regiooni juhiks
• 2016. aastal ilmus seltsi 25. juubeliks raamat „seltsis sega-

sem - eesti arstiteadusüliõpilaste selts 25”
• 2019. aastal valiti Taur Lillestik IFMSA rahvatervise assis-

tendiks euroopa regioonis 
• 2019. aastal valiti Elina Osi IFMSA välisvahetuse assistendiks
• 2019. aastal sai eaüs Ole Rohkem auhinnagalal „Aasta suuri-

ma ühiskondliku mõjuga tudengiorganisatsioon” auhinna
• 2019. aastal on seltsis rekordiliselt 505 liiget

2020-2021
• 2020. aasta kevadest alates tegutseb seltsis aren-

dusjuht
• EAÜSi elundidoonorluse projekt “Elupäästev kingitus” 

võitis OLE ROHKEM Auhinnagalal  2020 aasta teo 
auhinna

• 2020 kevadine ÜK kestis rekordiliselt 10 tundi
• alates 2021 kevadest on eaüs-is 10. alaline töögrupp - 

Keskkonnatervise töögrupp
• pärast 10 aastat kestnud pingutusi on alates 

aprillist 2021 abiarstide töötasu tervshoiutöötajate 
kollektiivlepingus

• 2021 kevadisel ük-l valiti seltsile  
kolmas  Auliige -  Priit Tohver 
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pepleri 32 remont 2011

valge kitli jooks 2021

kevadpiknik 2016. Foto: Gerli pihelgas

ifmsa GA tais 2010

jõulupidu 2014 Ifmsa SCORA töögrupi meeting  GA’l Egiptuses 1998

konverentsi e-healt and integration avamiine 
2013

jüulupidu 2019
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välisvahetus liibanonis 2001
IFMSA march meeting 2009 tuneesias

eaüsi sünnipäev 2014


