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Head lugejad!
Nagu te ehk juba teate, on meie armas
Selts sel aastal tähistamas oma 30. aasta
juubelit ning selle märgilise aasta lõppu
annab vast-valminud Juubelinumbriga
enda panuse ka Curare toimetus. Teie ees
on eriline Juubelinumber, millega soovime
teha kiire põike Seltsi ajalukku ja arengusse. See on osalt tagasivaade meie minevikku ning teisalt pilguheit meie arengule,
igapäevaelule ning Seltsi inimestele ja
nende tehtud tööle. Leiate siit mitmeid
persoonilugusid, mälestusi ja muljeid nii
silmapaistvatelt vilistlastelt kui ka praegustelt liikmetelt, aga ka häid soove meie
sõpradelt ja toetajatelt.
Selts on nende kolme kümnendiga
kasvanud ilmselt suuremaks, kui kunagi
arvata osati ning saavutanud asju, millest
30, 10 või isegi 5 aastat tagasi ainult unistada võis. Kuigi nii mõnigi ettevõtmine
on praegusele ajale kohaselt pidanud ära
jääma või edasi lükkuma, on ka Seltsi
30. aasta sellest hoolimata olnud täis
vahvaid mälestusi, mõnusaid üritusi ning
kordaminekuid.
Soovime Seltsile omalt poolt jätkuvat
arengut ja lennukaid ideid ning teile,
armsad Curare lugejad, rahulikku jõuluaega, soovide täitumist ja jõudu kõikides
tegemistes!
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VÄLISVAHETUSTEST
Igal aastal on arstitudengitel võimalus saada osa arendavast, piireületavast ja
erakordsest kogemusest välisvahetuste näol. Tänaseks on võimalik valida paljude
riikide hulgast endale meelepärane ja tutvuda arstieluga väljaspool kodumaad.
Kuid see pole alati nii olnud. Teeme väikse põike minevikku ja vaatame, kuidas
välisvahetused üldse alguse said ja mis on aastate jooksul muutunud.

Autor: Elis Riin Tars
Fotod: erakogu

Välisvahetuste algus Mari-Liis Ilmoja

80-ndate lõpus elavnes oluliselt side Tartu Ülikooli ja teiste
Euroopa ülikoolide arstitudengite
vahel. Tekkisid isiklikud kontaktid
ja võimalused enesetäiendamiseks
väljaspool Eestit.
1989. aasta suvel (pärast IV
kursust) viibisin ma kaks nädalat
Helsinki Ülikooli vastsündinute
intensiivravi osakonnas praktikal, kus tutvusin lähemalt ka
nende tudengite välisvahetuse
süsteemiga. Tagasi tulles oli suur
soov ka meie arstitudengitele
sarnane suvine välisvahetuse
süsteem luua. Kuid asjade ametlikuks lihtsustamiseks oli vajalik
leping kahe organisatsiooni vahel
ja nendeks osapoolteks ei saanud
olla Tartu Ülikool ja Helsinki
Ülikooli Arstiüliõpilaste Selts.
Koos Ivo Valteriga käisime 1989.
aasta sügisel ja 1990. aasta talvel
Helsinkis
kohtumas
FIMSIC
(Finnish Medical Students International Committee) liikmetega,
et täpsustada tudengivahetuse

üksikasju ning samal ajal kirjutasime Eesti Arstiüliõpilaste Seltsi
põhikirja ja valmistasime ette uue
seltsi loomist.
Kui 1990. aastal EAÜS loodi, olid
kohe olemas võimalused lepingute
sõlmimiseks, esimeste soovijate
vastuvõtmiseks ning meie tudengite välismaale lähetamiseks.
Esimesel aastal oli vahetus ainult
Helsinkiga, kuid juba järgmisel
aastal ka Stockholmiga ja nii edasi.
Mõlemapoolselt oli lepe, et
tudengi
vahetusse sõitjad esitasid
oma soovid, millisesse osakonda
nad soovisid minna ja meie siis
proovisime saada nende osakondadega kokkulepped tudengite
vastuvõtmiseks. Hirm oli suur,
kas osakonnad võtavad ikka
sellise sooviga arstitudengit tõsiselt. Esialgu olid praktikakohad

vaid Tartus ning enamus osakondi
suhtus välistudengite saabumisse
heatahtlikult. Ka suvisel kiiremal
tööperioodil leiti arst, kes hea
meelega inglise keeles tudengit
juhendas.
Lisaks oli kokkulepe, et vastuvõttev riik tagab tasuta majutuse ja
kaks tasuta söögikorda. Meie saime
kokkulepped ühiselamutega, kust
kohalikud tudengid olid suveks
lahkunud. Toitlustuse osas oli
asi keerulisem, sest meil ei olnud
mingeid rahalisi vahendeid. Ivo
Valteril õnnestus saada toitlustuse osas rahastus arstiüliõpilaste
ametiühingu talongide näol.
Et mina elasin Tallinnas, siis
võtsin nii 1990. aastal kui ka
1991. aasta suvel vastu prakti
liselt
kõik
välisvahetusse
saabunud tudengid. Nii et plakat
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käes sadamas seismine kujunes
juba üsna tavapäraseks. Aitasin
saabunud tudengi Tartu bussi
peale ja seal oli juba meiepoolselt välisvahetuse vastu huvi
tundvatel üliõpilastel kohustus
saabujat edasi aidata. Soovisime,
et saabujad tunneksid ennast
Eestis hästi, mistõttu püüdsime
sisustada ka nende vaba aega –
kutsusime välistudengeid oma
suvekodudesse ja korraldasime
nendega väljasõite erinevatesse
Eesti kohtadesse. Paljudega jäime
headeks sõpradeks veel aastateks
ning jälgisime üksteise meditsiini
list arengut.
Mul on väga hea meel, et olen
saanud veidigi kaasa aidata Eesti
Arstiteadusüliõpilaste
Seltsi
välisvahetuste korraldamisele ja
loodan, et see võimalus köidab
tudengeid ka tänapäeval.

Välisvahetusel käinute muljed:

Mariliis Jukk (2016)

Millal käisite välisvahetusel ja
kus kohas?
Käisin kliinilises välisvahetuses
2016. aastal Brasiilias, Marilia
linnas. Olin tol hetkel II kursuse
tudeng.
Kui kaua olite?
Kokku olin kaks kuud - 1. kuu
välisvahetuses, 2. kuu olümpial
vabatahtlikuna.
Miks otsustasite kandideerida?
Otsustasin kandideerida, sest olin
saanud olümpialt vastuse, et nad
tahavad mind sinna vabatahtlikuks ja minna välisvahetusele
kuu enne seda tundus ideaalne
võimalus.
Kuidas nägi välja kandideerimisprotsess?
Kandideerimisprotsess oli üsna
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lihtne. Kuna EAÜSis inimesed
nii eksootilisse kohta minna ei
tahtnud, siis konkurents oli üsna
väike ja seetõttu sain ka teadusliku
välisvahetuse vahetada kliinilise
vastu.
Kuidas valisite sihtriigi?
Riigi valik tuli seoses olümpiaga.
Mis oskusi oli eelnevalt vaja?
Väga ei olnud midagi vaja. Portugali keel tuli kasuks, aga haiglas
sai ka väga hästi inglise keelega
hakkama.
Kirjeldage oma ühte päeva.
Elasin koos nelja tüdrukuga,
kes kõik olid välisvahetuses.
Hommikul läksime kõik koos
haiglasse. Pooled meist olid
kirurgias ja pooled sisehaigustes.
Hommik algas kirurgiaplaaniga
tutvumisega, et mis operatsioonid,
kus ja mis kell on ning kuhu me
minna
tahaksime.
Brasiiliale
kohaselt olid õhtupoole üle poolte
operatsioonidest iluoperatsioonid.
See oli hästi levinud ning tegemist
oli erahaiglaga. Siis läksin valitud
operatsiooni opituppa, kirurgid
juba enamasti tundsid välisvahe
tuses osalejaid. Kui oli tuttav
kirurg ja residenti polnud,
sai ka enamasti operatsioonil
assisteerida, näiteks sai õmmelda.
Lõuna ajal sõime kõik koos all

keldris brasiiliapärast lõunat
(riisist ja ubadest). Õhtupoolikul oli
veel operatsioone. Enne operat
siooni sai koos anesteesiatiimiga
õppida,
kuidas
anestesioloog
töötab ja kirurgi käest küsida
rohkem kirurgilistel teemadel.
Mõni huvitav lugu/juhtum.
Väga palju oli patsiente, kes ei
olnud elus kunagi suitsetanud.
See oli põhjustatud sellest, et
Brasiilias on majanduslik kihistumine väga tugev ja seetõttu
tegid vaesemad inimesed süüa
lahtise tule peal ning teadmatult
kahjustasid ennast. See oli väga
huvitav.
Kõige eredam mälestus.
Olime palju residentidega koos,
nad olid väga sõbralikud ja avatud.
Õmblesin teist korda ja plastikakirurgia resident oli juures. Närv
tuli ikka sisse ja käed hakkasid
värisema, aga tuli ikka päris hästi
välja.
Kellega
kokku
puutusite,
koostööd tegite?
Kiurgidega,
anestesioloogidega,
residentidega.
Missugused takistused/ootamatused ette tulid?
Sisehaigustes ilma portugali keelt
oskamata oli päris raske mõista.

Esimese päeva olin sisehaigustes
ning siis vahetasin ja läksin kirur
giasse üle.
Missugused olid Teie ülesanded
kohapeal?
Ülesanded olid vaadata operatsioone, assisteerida.
Mida andis Teile välisvahetusel
osalemine?
Sissevaadet sellese, kuidas töötab
Brasiilia süsteem. Eeldused ei ole
tihti päriseluga kokkuminevad –
Brasiilia tervishoiusüsteem oli
arvatust parem nendes kohtades,
kus mina olin. Majanduslik kihistumine oli päris tugev (ei kohanud
ühtegi mustanahalist arsti selle
aja jooksul).
Kuidas
kirjeldaksite
kolme
sõnaga oma välisvahetust?
Silmiavav, steriilne, seikluslik.

Minna Joor (2021)

Millal käisite välisvahetusel ja
kus kohas?
Käisin selle aasta juulis välisvahetuses Hispaanias, linnas nimega
Albacete.
Kui kaua olite?
Välisvahetus kestis kuu aega.
Miks otsustasite kandideerida?
Juba esimesel kursusel, kui kuulsin
võimalusest osaleda õpingute
jooksul välisvahetuses, pidasin
plaani, mis kursusel ma seda teha
tahaksin ja kuidas selleni jõuda.
Mulle meeldis see variant, et saan
ülikooli jooksul osaleda välis
vahetuses, ilma et õpingud selle
tõttu kuidagi kannataksid, sest
üldiselt käiakse välisvahetuses
juulis või augustis.
Kuidas nägi välja kandideerimisprotsess?
Väiksemad detailid pole enam
võib-olla nii eredalt meeles, kuid
suures pildis mäletan, et sügisel

saadeti EAÜS-i välisvahetuse
grupi poolt kandideerimisvorm,
kus said valida riigi ning pidid
loetlema põhjused, miks just sina
peaksid saama pakutava koha
vastavasse sihtriiki.
Kuidas valisite sihtriigi?
Mõtlesin sellele juba tegelikult
kaks aastat, enne kui kandidee
risin. Kuna mulle on kogu aeg
meeldinud
hispaania
keele
kõla ning olen mõelnud seda
ka ise õppida, siis hakkasingi 3.
kursusel ülikoolis hispaania keelt
õppima, eesmärgiga omandada
keele põhiteadmised enne kui
mõnda hispaaniakeelsesse riiki
kandideerin. Hispaania oli millegi
pärast riik, mis mind kandidee
rimise hetkel kõige rohkem
kõnetas.
Mis oskusi oli eelnevalt vaja?
Hispaania välisvahetuse dokumentides oli kirjas, et piisab, kui
oskad hispaania või inglise keelt.
Kohapeal aga mõistsin, et ainult
inglise keelega on päris keeruline
hakkama saada, seega hispaania
keele oskus oli tegelikult väga
kasulik.
Osalesin kliinilises välisvahetuses
ning haiglas eeldati, et tudeng
on läbinud osakonnale vastava
õppeaine tsükli, ehk eeldati
teoreetiliste teadmiste olemasolu,
kuid muid oskusi minul sisehaiguste osakonnas palju vaja ei
läinud (v.a põhiteadmised objektiivsest läbivaatusest ja stetos
koobiga patsiendi kuulatlemisest).
Kirjeldage oma ühte päeva.
Ärkasin umbes kella seitsme
paiku, et süüa rahulikult hommikust ning jõuda 8.30 haiglasse.
Seal ühinesin oma grupiga, kuhu
kuulus arst, 1-2 residenti ja tavaliselt ka üks arstitudeng, kes tegi
parajasti oma kevadel COVIDi
tõttu ära jäänud praktikat vaba
tahtlikult järele. Tegime üheskoos
visiidi
osakonna
patsientide
juurde ja kuna mu hispaania keel
ei võimaldanud mul siiski kõike
olulist mõista, tõlgiti olulisim
mulle nii hästi kui suudeti inglise
keelde. Minu ja grupis olnud

arstitudengi päev lõppes haiglas
tavaliselt umbes 13-14 ajal, sest
selleks ajaks olid patsiendid üle
vaadatud ja arstid kulutasid järgnevad tunnid peamiselt kirjatööle.
14 paiku sõime teiste välistudengitega haiglas lõunat ning veetsime
pärastlõuna kas koos või pidasime
40-kraadist kuumust arvestades
isegi siestat. Õhtupoolikul, kui
ka ülejäänud linn päevasest
kuumusest
taastus,
käisime
üheskoos haiglas õhtust söömas
(meile pakuti haiglas igapäevaselt,
ka nädalavahetustel, nii lõuna kui
ka õhtusööki - see on üsna haruldane, tavaliselt on kaetud ainult
lõunasöök). Ka õhtud veetsime
tavaliselt teiste välistudengitega
üheskoos, kas kuskil väljas käies
või oma tudengikorterites kaardija lauamänge mängides.
Mõni huvitav lugu/juhtum.
Teadaolevalt
pole
Hispaania
kunagi
oma
välisvahetuse
sotsiaalprogrammiga
hiilanud,
mis tähendab seda, et pea kõik
nädalavahetuste reisid ja ka
nädalasisesed haiglavälised sündmused tuleb tavaliselt välistudengitel ise korraldada. Nii juhtuski,
et esimese nädala reede õhtul, kui
peaaegu kõigi Albacetesse tulnud
välistudengitega esimest korda
kokku sain, üritasime õhtul kiirelt
planeerida ühe reisi eesootavaks
nädalavahetuseks. Suures plaanis
reis Alicantesse ka õnnestus, kuid
eks viimase minuti planeerimisest
tingitult sattus ette ka olukord, kus
ilmusime eelneval õhtul bronee
ritud hosteli ukse taha, kust meile
vastati, et nad on juba täis ning
meie broneering lükati tegelikult tagasi, kuigi teadet polnud
tulnud. Meie seltskond oli aga nii
mõnusalt muhe, et keegi seepeale
väga närvi ei läinud ega hakanud
pargipingil magamisest rääkima,
vaid kõik hakkasid otsima koheselt uusi lahendusi, kuhu siis
mõistliku hinna eest saaks minna.
Booking veebileht päästis meie
õhtu ning leidsime vägagi ideaalse
ööbimispaiga.
Huvitav oli aga jälgida ka seda,
kuidas
kohalikud
inimesed
peavad väga korralikult reeglitest
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kinni. Juulis oli riigis kohustus
sise
ruumides kanda maski ja ka
tänaval, kui teiste inimestega ei
suudetud pidevalt kahemeetrist vahet hoida. Nii kõndisidki
inimesed, maskid ees, tänavatel
ligi 40-kraadises kuumuses.

hakata. Ehk ma olen väga õnnelik,
et mulle sattus selline kontakt
isik, kes võttis mu kohe omaks ja
kelle poole sain kogu oma välisvahetuse jooksul nii murede kui
ka rõõmudega pöörduda. Aitäh,
Maria!

Kõige eredam mälestus.
Kindlasti jääb mulle väga eredalt
meelde õhtu, millal jõudsin Alba
cetesse kohale. Reis möödus ise
enesest väga hästi ja kõik sujus
plaanipäraselt, kuid lõpuks Alba
cetesse kohale jõudes ja rongilt
maha astudes tekkis ikka järsult
selline suur väsimus ning sel
hetkel tuli ka meelde, et ega ma
päeva jooksul just väga korralikult
söönud ka polnud. Albacetes oli
mulle aga rongijaama tulnud vastu
mu kontaktisik, kes väga elevil
näo ja hääletooniga hakkas mulle
pärast viisakuste vahetamist sealsest eluolust ülevaadet andma.
Ma peaaegu ei pannud tähelegi,
kui kiiresti me olime jõudnud
mu pagasi juba ööbimispaika ära
viia, tema perega kokku saada ja
keset linna põhilist väljassöömise
ala maha istuda ning kohalikke
toite, eesotsas tigudega, sööma

Kellega
kokku
puutusite,
koostööd tegite?
Veetsin kuu esimesed kaks
nädalat infektsioonhaiguste ning
järgnevad kaks nädalat sise
haiguste osakonnas, kus käisin
koos erinevate arstide ja residentidega patsientide visiitidel.
Põhiline suhtlusseltskond koosnes
aga muidugi Albacetesse tulnud
välistudengitest, kuhu kuulusid
tudengid Šveitsist, Poolast, Tšehhist, Leedust, Ungarist, Ukrainast
ja Küproselt.

6

Missugused takistused/ootamatused ette tulid?
Esimesel päeval, kui haiglasse
läksin, oli kohe suur segadus, et
kellega ma esimesed kaks nädalat
olen, sest minuga tegelema
pidanud arsti polnud juuli alguses
tööl. Lõpuks leiti mulle selleks
päevaks arst, kuid järgnevad

päevad olin arstiga, kes suhtus
tudengitesse veidi sõbralikumalt
ning temaga koos oli väga tore
patsiente uurida.
Missugused olid Teie ülesanded
kohapeal?
Olin suuresti vaatleja rollis.
Osalesin patsientide hommikustel-ennelõunastel visiitidel, kus
sain ülevaate patsientide hetke
olukorrast ja sellele lisandus
tavaliselt arstipoolne selgitus
edasisest raviplaanist.
Mida andis Teile välisvahetusel
osalemine?
Andis esimese rahvusvahelise
kogemuse meditsiinivaldkonnas,
oleks ametlik vastus. Tege
likult
andis see mulle juurde veel
suurema iseseisvustunde ning
uued ja väga vahvad sõbrad
teistest riikidest. Ning muidugi
kuuajalise baaskursuse „kuidas
jääda ellu ja seejuures nautida elu
välisriigis ja uues kultuuriruumis“.
Kuidas
kirjeldaksite
kolme
sõnaga oma välisvahetust?
Kultuuriülene, lõbus, õpetlik.

INTERVJUU KARL VÄÄRTIGA SELTSI ESIMENE OSALEMINE
IFMSA ÜRITUSEL
Meie katuseorganisatsioon IFMSA (International Federation of Medical Students
Associations) on pakkunud seltsikatele arenemisvõimalust ning uusi kogemusi
juba mitukümmend aastat. Igal aastal on meil võimalus saata delegatsioon IFMSA
peaassambleele, et Seltsi ja Eesti hääl oleks rahvusvahelisel tasandil esindatud.
Kuidas aga kõik alguse sai ning milline nägi välja kõige esimene kohtumine,
kus Eesti osales? Võtsin ühendust Seltsi endise presidendi Karl Väärtiga, kelle
meenutuste abil saate nüüd teiegi osa Eesti esimesest IFMSA kohtumisest.

Autor: Marta Kohal
Fotod: erakogu
Alustuseks räägiksid ehk natu
kene endast lähemalt. Millega ja
kellena hetkel tegutsed?
Elan ja töötan Rootsis alates 2003.
aastast. Töötan alates 2015. aastast
perearstina ühes eraperearsti
keskuses
Karlstadis.
Rootsi
esmatasandi
tervishoiuteenust
osutavad valdavalt omavalitsustele kuuluvad keskused. Mul on
pere koos abikaasa ja kahe lapsega.
Mis aastatel sa Seltsis tegutsesid
ning mis oli Seltsis su põhiline
tegutsemisala?
Sain
Eesti
Arstiteaduskonna
Üliõpilaste Liidu (EAÜSi eelkäija)
liikmeks 1992. aastal. Seltsi
üldkogul 1992. aastal valiti mind
presidendiks. Mul on olnud au
üles ehitada kaasaegne Selts koos
teiste juhatuse liikmetega, viia
EAÜS IFMSA täisliikmeks ja olla
Seltsi president aastatel 1992-1993
ning 1994-1996. EAÜS oli minu
jaoks arstiteaduskonnas õppides
väga tähtsal kohal.

Kuidas üldse sattusite IFMSA
tegemiste peale? Kuidas kogu
IFMSA-ga liitumise protsess käis
ning kuidas jõuti IFMSA peaassambleel osalemiseni?
IFMSAst olin teadlik Seltsi liikmeks saamisel. 1992. aastal tegime
juhatuses otsuse osaleda esmakordselt IFMSA konverentsil.
Selts ei olnud siis veel IFMSA liige.
Sellel ajal nappis Seltsil ressursse
nii IFMSA koosolekul osalemiseks,
reisiks ja muudeks kuludeks, kuid
Seltsi juhatuses valitses selge
soov
rahvusvaheliste
suhete
arendamiseks. Eelkõige huvitas
meid üliõpilasvahetustega seotud
teema, aga ka kõik muu, mida
IFMSA võis Eesti arstiüliõpilastele
pakkuda (koolitused jm). Samal
aastal valitses Seltsis vaimsus, et
IFMSA on just see organisatsioon,
mis aitab tuua ka meie Seltsi tsiviliseeritud ja demokraatlike riikide
hulka.
Kes Eesti delegatsiooni kuulusid
ning
milline
kandideerimis
protsess Seltsi-siseselt välja nägi?
Eesti delegatsioon oli neljaliikmeline: Anders Tsahkna, Jaanus
Vool, Erki Veski ja mina. Erki oli
autojuht, ülejäänud olid Seltsi

juhatuse liikmed. Peakoos
olek
toimus Ateenas, märtsikuus.
Delegatsiooni kuulusid inimesed,
kes aktiivselt koosolekule saami
seks praktilisi samme tegid. Pärast
otsust koosolekul (83. IFMSA
Exchange Officers Meeting) osaleda
toimus sponsorite otsimine. Saime
kokku raha konverentsi osavõtumaksuks, toitlustuseks ja transpordiks. Sponsorite hulka kuulusid
üks nahatoodete firma, kaubahall
ja mõned haiglad. Odavaim viis
kohale jõudmiseks oli autosõit.
Auto – Chevy kaubiku – laenas
meile tuntud endine jalgrattur
Aavo Pikkuus ning sellele keevi
tati juurde suurem kütusepaak
pikemate vahemaade läbimiseks.

Reis marsruudil Tallinn-Ateena-
Tartu (kokku umbes 7000 km)
kulges läbi Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina, Rumeenia ning
Bulgaaria. Iga riigi läbimine vajaks
eraldi
lahtikirjutamist,
mida
aga selles kirjutises ei jõua teha.
Otsema teekonna valik toimus
paberkaardile märgitud punktide järgi: umbes nagu Kihnu
Jõnn, kes oma püksi
rihmaga
teekonda ja suunda mõõtis.
Märgin ära ka mõned vahe
juhtumid. Ukrainas üritati meie
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et IFMSA hääletused kestavad
poole ööni või vahel lausa varaste
hommikutundideni. Kuidas tol
ajal oli?
Mäletan, et sessioonidel anti meile
võimalus oma esindust tutvustada.
Kuna EAÜS polnud sellel aja veel
IFMSA liige, siis me ei saanud
osaleda
liikmetele
mõeldud
sessioonidel, kus toimus ka hääletamine.

IFMSA KOOSOLEKUL OSALEJAD AKROPOLI TAUSTAL

autosse sisse murda. Jõudsime
viimasel hetkel auto juurde, kui
kohalikud kantpead kiiresti jalga
lasid. Rumeenia piiril nõudis
erariides meesterahvas meilt
altkäemaksu. Raha ta ei saanud,
ent piiri ületamisel oli sama mees
juba piirivalvevormis. Alates
Bulgaariast olid autol alles jäänud
esimene kuni kolmas käik viiest –
kiirem ja tagasikäik olid rikkis.
Kokku võttis reis Ateenasse
kaks päeva. Jõudsime napilt avatseremooniaks kohale.
Kus kohtumine toimus? Milline
oli esmamulje kui kohale jõuti?
Üritus toimus 6.-11. märtsil. Avatseremoonia oli Ateena Ülikooli
peahoone aulas. Sealse ülikooli
peahoone on väga ilus ehitis.
Meid võeti igati hästi vastu ning
meie autoreis Ateenasse oli lausa
sensatsiooniline.
Välissekretär
Jaanus Vool tegi ära suure töö
meie Seltsi tutvustamiseks ja
esmaste välissuhete loomiseks.
Soome esindus pakkus öömaja. Me
ei orienteerunud siis veel IFMSA
organisatsiooni
struktuurides,
kuna olime alles uued tegijad.
Osalesime erinevatel sessioonidel,
mis oli väga sisukas ja kasulik:
mäletan, et osalesime
IFMSA
välissekretäride ja presidentide
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sessioonidel. Sessioonid toimusid
ühes uhkes hotellis ning õhtuti
toimus meelelahutus.
Praegu küündib IFMSA peaassambleel osalejate hulk 1000
inimeseni. Kui palju oli tol ajal
osalejaid?
Balti riikidest olime me ainukesed,
endistest liiduvabariikidest olid
esindatud üksikud riigid. Mäletan
vestlusi Aasia riikide, USA ja
Soome esindajatega. Sisuliselt oli
olemas esindus igalt mandrilt.
Kokku oli kohal ligi 150 üliõpilast, kui vaadata Akropoli taustal
tehtud fotot.
Kas Eesti võeti hästi vastu? Kas
alguses oli keeruline IFMSA
maailmas orienteeruda?
Meid võeti väga hästi vastu:
oli tunda, et oleme õiges kohas.
Esimene ülesanne oli kontaktide
sõlmimine, et üliõpilasvahetused
käima saada. IFMSA täisliikmeks
saamine oli sisuliselt ainult raha
küsimus. Täisliikmeks saamise
summat ma ei mäleta, aga see oli
sellel ajal igatahes suur summa.
Saan aru, et käisid presidentide
sessioonidel. Milline nägi toona
presidentide
sessioon
välja?
Samuti on saanud kurikuulsaks,

Kas ja milline oli sotsiaalprogramm? Hetkel on üks vahvamaid sotsiaalprogrammi osasid
National Food and Drink Party,
kus kõik enda riigi kohalikke
sööke-jooke pakuvad. Kas juba
siis oli midagi selletaolist olemas?
Sellel ajal midagi sarnast ei
pakutud. Osalesime paaril õhtul
ühisel peol, kus sai suhelda
mitteametlikus vormis.
Mis oli kõige põnevam kogemus
üritusel? Kas miski avas silmi või
pani teisiti mõtlema? Mida võtsite
Seltsi kaasa IFMSA-st?
Olen uhke, et Ateenasse kohale
ja koju tagasi jõudsime. Ateena,
IFMSA kui organisatsioon, uued
suhted teiste välisesindustega –
kõik see oli midagi väga erilist
ja erakordne kogemus. Tundsin
samas ka sellega kaasnevat suurt
vastutust. Sealt sai alguse organiseeritud ja regulaarne arstiteaduskonna üliõpilaste välisvahetus
Tartu Ülikoolis. Peale koosolekut
asusime muutma Seltsi põhikirja
ja lisasime juurde kodukorra
IFMSA struktuuride järgi. Need
kinnitati sama aasta sügisel EAÜSi
üldkoosolekul.
Seltsi võtsime kaasa mälestused
ja uued nägemused sellest, kuidas
EAÜSi võiks edasi arendada.
Kas IFMSA üritustel osalemine
tuli kuidagi ka arstiõppes ja
hiljem elus kasuks? Kui jah, siis
kuidas?
Osalesin ise ühes IFMSA üliõpilasvahetuses: Freiburgi Ülikooli
haiglas, Saksamaal 1995. aasta suvel.
Sain kogemuse Seltsi esinda-

jaks olemisest rahvusvahelises
organisatsioonis ning esimesed
kogemused juhatuse juhtimisel.
Samuti kohtasin uusi ja huvitavaid inimesi, kellega suhtlen
veel tänaseni.

EAÜS JUHATUS 1993.-1994. A
ÜLEMISES REAS VASAKULT: ANDERS TSAHKNA, KATRIN PÜRG (UDRAS), RAGNAR LOIT,
MARGE UIBU (KŌIV), EERO MERILIND JA SIIM SIMMO
ALL: JAANUS VOOL

Viimase viie aasta
delegatsioonid

Miks soovitaksid praegustel liikmetel osaleda IFMSA üritustel?
Vähemalt sellel ajal oli minu
jaoks tähtis, et arstiüliõpilased
saaksid omandada uusi kogemusi
arenenud riikide juures. Tolleagne
Eesti meditsiin oli vaene ja piiratud
võimalustega. Koolitusmaterjalid
olid piiratud ning internetiajastu
oli alles algamas. Ülikooli õppejõud
olid valdavalt nõukogudeaegse
koolitusega. Sain kogemuse, kuidas
leida sponsoreid - see muutus
aastatega
lihtsamaks.
Lisaks
veel ka meeskonna juhtimise
kogemuse, mis aitab mul senini
näha nii inimeste tugevaid oskusi
ja andeid kui ka resurssi erinevate
eesmärkide saavutamiseks.

EuRegMe 2016 - Liis Kibuspuu, Aurora Ursula Joala, Gerli Krjukov
March Meeting 2016 - Priit Tohver, Kelly Hiibus, Anni Ruul, Aurora Ursula Joala
August Meeting 2016 - Miriam Nurm, Aurora Ursula Joala, Gustav Klimušev, Priit Tohver
EuRegMe 2017 - Anu Parvelo, Aurora Ursula Joala, Silver Joosep Paluste, Margaret Mikli
March Meeting 2017 - Aurora Ursula Joala, Gustav Klimušev, Mariliis Jukk, Eeva Protas, Anne-Mai Timuska
August Meeting 2017 - Aurora Ursula Joala, Olesja Zorina, Merilin Väärtnõu, Elsa Valdmaa
EuRegMe 2018 - Eeva Protas, Gerli Krjukov, Kelly Hiibus, Meeri Rahn, Taur Lillestik, Toora Alliksoo
March Meeting 2018 - Taur Lillestik, Silver Joosep Paluste, Ann Leen Mahhov, Elina Osi
August Meeting 2018 - Taur Lillestik, Elina Osi, Veiko Lillipuu, Aana-Liisa Kaste
EuRegMe 2019 - Marta Kohal, Ann Leen Mahhov, Triinu Johanna Lume, Laura Johanna Mettis, Marie Ott,
Paula-Johanna Viilop
March Meeting 2019 - Elina Osi, Marjaliisa Palu, Kelly Hiibus, Aana-Liisa Kaste, Toora Alliksoo, Veiko Lillipuu,
Taur Lillestik, Iris Ivan, Kadri Ann Prass
August Meeting 2019 - Toora Alliksoo, Aana-Liisa Kaste, Ethel Enniko, Liisa Marie Kerner
EuRegMe 2020 - Grete Haube, Hendrik Narusberg, Elina Rozenfeld, Johanna Britt Berzin, Emili Telliskivi,
Elina Osi, Taur Lillestik, Ethel Enniko
March Meeting 2020 - Marta Kohal, Mart Veerus, Helene Kohv, Paula-Johanna Viilop, Triinu Johanna Lume
August Meeting 2020 - Triinu Johanna Lume, Toora Alliksoo, Loora Grünvald, Marta Kohal, Johanna Britt
Berzin, Anu Korsar
EuRegMe 2021 - Hanna Merilyn Aaviksoo, Laura Pau, Marit Würtenberg, Grete Haube, Miriam Laanemäe,
Triinu Johanna Lume, Anett Palmiste
March Meeting 2021 - Triinu Johanna Lume, Loora Grünvald, Marta Kotkas, Karmen Nigul, Marta Kohal,
Doris Poolamets, Hanna Kuld, Johanna Britt Berzin, Markus Kariis, Markus Mõistus, Meeri Jürgenson,
Katariina Idla
August Meeting 2021 - Katariina Idla, Sonja Liis Kaara, Marta Kohal, Stella Kangur, Annika Kosenkranius,
Doris Poolamets, Hetter Tammvere, Marit Würtenberg
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KUIDAS TÖÖGRUPPIDE
LOOMINE ALGUSE SAI?
Praegused Seltsi liikmed on kõik Seltsi tulles eest leidnud eriteemalised
töögrupid, millest kohe osa olla. Esmane tutvus võib saada sobitatud
rebastenädalal rebaselaada ajal või hiljem, kui sõbraga koos mõnele
töögrupi siseõhtule minnakse. Töögrupid annavad meile võimaluse
lävida justkui pereringis, ajada väiksema seltskonnaga ühist asja, leida mõttekaaslasi, luua projekte. Kuid oli
ka aeg, mil töögruppe veel ei eksisteerinud ja neid alles hakati looma – aeg, mil Selts oli veel piisavalt väike,
kuid samas juba piisavalt suur, ja aeg, mil teadmised nende loomiseks meieni jõudsid. See aeg oli kevadel 1998.
aastal.
Autor: Kristel Loorits

Töögruppide loomisega on tihedalt seotud IFMSA1 eeskuju. Enne 1998. aastat oli Selts hääbumas. Eest
vedajad olid arstitudengi staatusest väljumas ja otsisid enda järeltulijateks nooremaid. Nooremate seast leiti
uut abijõudu, kellele pandi südamele Seltsi asja ajama hakata ja sellele elu sisse puhuda. Noorte seas olid ka
need inimesed, kes lõid töögrupid IFMSA eeskujul, võtmeisikuks Teele Orgse (endine Raiend), toonane välis
sekretär ja hilisem haridusgrupi juht. Teele läks üksinda IFMSA märtsikuisele kohtumisele, olles seejuures
raskes olukorras, kuna EAÜS2 oli tol ajal IFMSA ees võlglane. Selts alles tegeles oma võlgade tasumisega. Seega
ei olnud noortel hakkamist täis tudengitel mitte ainult ülesanne Selts uuesti käima lükata, vaid ka katuse
organisatsiooniga uute suhete sobitamise ülesanne.
Värskelt IFMSA ürituselt tulnuna oli Teele indu täis ja hakkas kohe ülejäänud juhatusele seletama töögruppidest ja kuidas Seltsil samuti need luua on vaja. Nii toimuski 30. märtsil 1998 koosolek töögruppide moodustamiseks. Katkeid osade töögruppide olemasolust leiab Pepleri 32 arhiivist ka varasemalt: näiteks 1990. aasta 15.
veebruari üldkoosoleku (käsikirjalisest!) protokollist leiab, et moodustati töögrupp põhikirja väljatöötamiseks.
See ei olnud töögrupp praeguses tähenduses, pigem oli see projekti töörühm. 5. oktoobril 1994 toimunud
üldkoosoleku protokollist võib leida SCOPE3 lühendi ja et sama aasta suvel oli meil käinud seitse välistudengit
ja välismaale läks Eestist üheksa tudengit. Samas mainitakse teadusgruppi, kes tegeles ka teadusliku välis
vahetusega. Kuivõrd olid need 1994. aastal mainitud töögrupid ametlikud, on raske öelda – võimalik, et
töögrupi nime alla koondus seltskond inimesi, kellele välisvahetus huvi pakkus.

Oma mälestusi jagab ka
Teele Orgse
(toonane Seltsi välissekretär ja
hilisem haridusgrupi juht):
“Õppisin TÜ arstiteaduskonnas
alates 1996. aastast. EAÜS oli
sisuliselt sel ajal surnud. Need,
kes olid veel ametis, palusid meid,
et tulge noored ja tehke see Selts
elavaks. 1997. aasta kevadel, kui
olin kolinud Nooruse ühikasse,
tuli minu jutule Karl Väärt, kes
oli ise V kursusel ja kaks aastat
Ameerikas
teadust
tegemas
käinud, ning palus Seltsiga liituda.
Selle ühikaseltskonna kaudu
tutvusin ma inimestega, kes olid
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minust 5–6 aastat vanemad. Nad
korraldasid ühe peo, mille nad
nimetasid naljaga pooleks EAÜSi
värbamispeoks. Sinna sattusid
ka paar noort, kes hiljem astusid
Seltsi liikmeks. Ain Aaviksoo ja
Ilmar Kaur olid suured sõbrad.
Olles ise 6. kursusel, said nad aru,
et nemad ei jõua Seltsi lõpuni
üles ehitada: vaja on nooremaid
inimesi. 1997.a septembris toimus
EAÜS üldkogu. Seal osales umbes
10 inimest, kellest pooled astusid
liikmeks enne üldkogu. Nii me
seal omavahel üksteist valisime.
Eks võimuvõitlust oli ka. Birgit
Volmer sai presidendiks. Tema oli
sisuliselt see inimene, kes EAÜSi
taasasutas. Ta tegi seda tohutult
hästi, olles süstemaatiline ja äge.
Tema tiimi kuulusid Kadri Putnik

ja Jarno Habicht. Mind valiti välis
sekretäriks. Alguses mulle tundus,
et IFMSA on mingi kõrvaltegevus,
kuid lõpuks sai IFMSAst pärinevast infost minu põhitegevus.
Seltsil on olnud ka hiljem mitmeid
mõõnaperioode, kuid nüüd on
Selts jälle pealtnäha tugev. Meie
ajal oli liikmeid vähe: kõik kes olid,
tegid kõike.
Minu esimene ülesanne Seltsis
oli IFMSAga suhted taastada.
Esimene koosolek, kuhu ma läksin,
oli kevadel 1998. aastal EOM4.
Augustis olid peaassambleed.
Algselt oli EOMide mõte, et iga
riigi exchange officer’id tulevad
kokku ning vahetavad ankeete
ja leiavad enda riikide tudengi
tele vahetus
võimalusi. Eelmisel

koosolekul (1997. aasta augustis)
oli Eesti välja visatud. Seega läksin
sinna väljavisatud organisatsiooni
esindajana ja alustasin kohe Eesti
taasliitmise protsessiga. Alguses
kohe täisliikmeks ei saanud, 1998.
aasta suvel saime juba esimese
faasi (appending member). Vaatamata sellele, et meil ei olnud ametlikku liikmelisust IFMSAs, siis
saime juba esimesel koosolekul
paar vahetuslepingut sõlmida.
1997. aasta kevade koosolekult
tagasi tulnud, tõin kaasa idee
töögruppide
moodustamisest.
Saabusin Seltsi väga motiveeritult ja veendununa, et õige oleks
ka meil moodustada töögrupid.
Aga ega keegi teine ei saanud
aru, millest ma räägin. Oli vaja
leida inimesed, kes kaasa tuleksid
ja asja ajama hakkaksid. 1998.
aasta augusti koosolekule sain
endaga kaasa Liina Vassili (endine
Raskasov) ja tema vaimustus
tohutult SCORAst5. Me jagasime
sessioonid nii, et jõuaksime
võimalikult paljudel osaleda. Mina
ise vaimustusin SCOMEst6. Tagasi
tulles üritasime neid töögruppe
töösse panna. Samal koosolekul
valiti mind ka SCOME direktoriks – olin esimene eestlane, kes
sai juhtkonda IFMSA tasandil.
Minu kolmandale koosolekule
1999. aasta kevadel läksime
neljakesi: mina, Liina, Hanna
Pükkel ja Lenne-Triin Kõrgvee
(endine Heidmets). Siis jagasime
ära: Lenne-Triin läks SCOPH7 ja
SCORP8, Hanna SCORE9, mina
presidents committee sessioonidele
jne.
Niimoodi need töögrupid alguse
said. Tagasi tulles otsisime igale
töörühmale oma juhi. 1999. aastal
toimus peaassamblee, kus saime
täisliikmelisuse. Seal olin taas
üksi, sest puudus piisav rahastus,
et kõik minna saaks. 2000. aasta
kevadel oli koosolek Soomes ja
sinna läksime väga suure delegatsiooniga, meid oli umbes 10.
Ma ei olnud seal delegatsiooni

liige, vaid osalesin IFMSA juhtkonna liikmena. Kui mu mälu
mind ei peta, siis minu Seltsis
oleku ajal olidki meie töögrupid
seotud IFMSA töögruppidega, v.a
Curare, mis oli lisaks.
Kõige aktiivsem oli Jarno Habicht,
kes praegu töötab WHO heaks.
Tema pani aluse teadustöörühmale ja juhtis seda väga tugevalt.
Jarno oli esimene inimene, kes
korraldas üliõpilaste teadustööde
konverentsi (teaduse töögrupi
kaudu). Sisuliselt pani SCOPHi
tööle aluse Kersti Kaasik (endine
Kloch), kes oli ka minu kursaõde.
Tema alustas kaisukaruhaiglaga
ja tegi eakatele päeva, kus
kolesterooli mõõdeti ja kõnniti.
Liina moodustas SCORA ja tegi
Eesti Pereplaneerimise Liiduga
koostööd.
Koolides
alustati
seksuaalkasvatuse loengutega.
Lenne SCORPi tegevusest mäletan
seda, et 2001. aastal tegid nad
tihedalt koostööd sellise rahvusvahelise organisatsiooniga nagu
IPPNW10. IPPNW on noorteorganisatsioon, millega IFMSA koostööd tegi. Lenne eestvedamisel
korraldasid eestlased IPPNW
noorteürituse Elvas. Olin ka
selles organiseerimiskomitees –
mäletan, et see oli üks suur ja kihvt
üritus. Mäletan, kui Kristiina
Ojamaa (endine Allikvee) tuli meie
koosolekule ja kiitis meie koosolekute sõbralikkust ja toredust.
Samal ajal alustas teine seltskond
2003. aastal Pärnu peaassamblee
organiseerimisega, mille koosolekud nii toredad ei olnud olevat.
Meil oli tõesti hästi tore ja Lenne
oli väga hea juht seal. Projekte
meil jagus.
Sisuliselt pärast IV kursust ma
enam midagi Seltsis ei toimetanud,
kuna V kursuse olin Soomes ja
samal ajal olin IFMSA juhatuses.
VI kursusel oli mul kaks suurt
projekti, üks oli SCORP miitingu
korraldamine. Teine oli 10. juubeli
pidamine, mis oli väga suur üritus.
Selle raames kirjutasime ka kümne
aasta ajalooraamatu koos Kristi

Kajakuga. Kristi oli see inimene,
kes Le Vallikivilt teatepulga üle
võttis.
Tagantjärele mõeldes, eks Selts
on selline juhtimise kasvulava.
Mõeldes nendele inimestele, kes
seal eesotsas olid – neist kõigist ei
ole saanud juhid, kuid nad on väga
erilised inimesed ja järjest rohkem
neist saab ka juhte. Mõnes mõttes
on see selline hea koht, kus teha
need oma lollused ja vead ära, et
hiljem targem olla. Minu jaoks oli
põhiline ikka IFMSA ja rahvusvaheline suhtlus. Seal jõudsin
päris kaugele: olin UNESCOs
kogu maailma arstiteadusüliõpilaste esindaja, käisin WHO
peaassambleel ja veel mõnedel
üritustel. Need olid tõeliselt
ägedad ajad, mõtle vaid, et olen
nendes kohtades käinud. Aastaid
hiljem olen ööbinud omaaegsete
IFMSA sõprade juures täiesti
suvalistes riikides. Võtad ühendust (thank God for Facebook) ja on
kontaktid olemas. Minu jaoks oli
IFMSA põhiline.
Ma olin peast niipalju IFMSA,
mis paljudele ei jõudnudki kohale
enne, kui 2000. aastal läks
rohkem inimesi March Meeting’ile.
Päris suure osa koosolekutest
käisin ju üksi. Kuid seal on vaja
järjepidevust, et leviks IFMSA
olemuse arusaam. Tol ajal pidi ise
raha kokku saama, seepärast ei
suutnudki paljud minna. Summad
olid suured ja meie ise vaesed.
Mäletan, kuidas üks Hollandi
tüdruk rääkis, et tal oli nii raske
ning pidi kaks kuud tööd tegema
kooli kõrvalt, et siia koosolekule
tulla. Siis ma ütlesin talle, et kui
ma oleks kaks kuud pidanud tööd
tegema (mida ma nagunii tegin),
siis ma oleksin saanud umbes 1/20
lennupiletist makstud.
Enamik
võtsid
Seltsi
kui
sõpruskonda, kuid ma arvan, et see
algselt Seltsi välja suretaski. Ei pea
olema kõikidega sõber. Igatahes
kui me katkist asja üles ehitame,
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siis need probleemid tekivad.
Nendesse saab kaheti suhtuda: kas
mu sõbranna teeb midagi halvasti
või mu kolleegil on abi vaja. Mul
on suur austus kõikide inimeste
vastu, kes tol ajal aktiivsed olid, ja
me saime hakkama. Mina tahtsin
asjad tehtud saada. Teised tahtsid,
et seejuures tore oleks.
Praegu töötan Eestis tervishoiukorraldajana, Soomes arstina.
Soomes käin alates V kursuse
Erasmuse vahetusest saadik. Ma
olen ikka aeg-ajalt vaadanud,
mida EAÜS teeb – see on kihvt,
et organisatsioon töötab ja jõudu
teile kõikidele! Hoidke suhteid,
have fun, ajage Eesti asja!”

Oma mälestusi tolleaegsest
Seltsist jagab ka Birgit Volmer
(toonane Seltsi president ja
hilisem teadusgrupi juht):

“Mina õppisin TÜ arstiteadus
konnas
1995–2001.
Liitusin
Seltsiga 1997. aasta oktoobris,
olles kolmandal kursusel. Meid
leidsid Ain Aaviksoo ja Ilmar
Kaur. Täpselt ei tea, kuidas Selts
varjusurma vajus, aga seal ta tol
hetkel oli. Ainiga käisime hiljem
kahekesi tema Žiguliga Põlvas
Nycomedi ravimitehases sponsorlust küsimas. Tagantjärele mõeldes
olime ju kaks arstitudengit, kellel
ei olnud mingit enesemüümise
oskust. Ei olnud nii nagu täna, et
kõik on projektipõhine ja sellega
ollakse harjunud. Oli nii, et kaks
juhatuse liiget võtsid meid soojalt
vastu ja saime endale pikaaegse,
umbes 5-aastase kuldsponsori.
1997. aasta oktoobris võis üld
koosolekul olla kuskil 15–17
inimest. Siis sai alguse mu esimene
ametiaeg presidendina. Otsustasime kohe alguses värske juhatusega, et teeme suure ürituse,
mille järgselt liikmeid vastu võtma
hakata. Eks tollal leidus ka meis
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kahtlejaid. Suureks ürituseks sai
veebruaris 1998. aastal toimunud
seminar Käärikul, kust tuli uusi
inimesi Seltsi. Alguses oli Seltsi
käima lükkamisega kindlasti tükk
tegu ka bürokraatia seisukohast:
registreerimised, ametlikud dokumendid jne.
Hiljem, kui presidendina oli minu
aeg läbi saanud, kutsus Jarno
Habicht
mind
teadusgruppi
juhtima. Nüüdseks on Jarno
tööta
nud WHO esindajana eri
riikides. Korraldasime teadusgrupiga üliõpilaste teadustööde
konverentsi, mille auhinnafond oli
tol ajal ilmselt 5–10 korda suurem
kui doktorantidel. Töögruppi
juhtides
proovisin
lektoreid
võimalikult palju koolitada, et
kvaliteeti tõsta. Väike osa minu
tööst Seltsis oli ka seksuaaltervise
teemaliste loengute andmine.
IFMSAga olen kokku puutunud
põhiliselt teiste inimeste kaudu,
kes IFMSA üritustel käisid. Ise
töötasin suviti enamasti laeva peal
ja eks tol ajal oli raske raha kokku
saada selleks niikuinii. Välis
vahetus ja tudengite siia saamine
oli Teele suur projekt, mina aitasin
vaid rahastuse poole pealt. Paljud
töögrupid tulid IFMSA liinist,
aga näo neile andsid töögrupi
juhid, kes asja vedama hakkasid.
Oli gruppe, mis läksid paremini
käima, ja neid, mis mitte nii hästi.
Liina Vassil alustas seksigrupiga.
Teele tahtis kõiki töögruppe teha,
aga võib-olla me ei leidnud kohe
kõigile juhte. Minu mäletamist
mööda olid esmalt aktiivsemad
rahvatervis, teadusgrupp ja välisvahetus. Tegelikkuses toona välisvahetust töögrupina ei olnud, see
oli rohkem välissekretäri töö osa.
Paljud, kes hiljem presidendiks
said: Kristiina Ojamaa, Marko
Pärtelpoeg, Le Vallikivi – kasvasid
Seltsi seest, meil oli ühtne kamp.”
Praegu töötab Birgit Volmer
pea-kaela piirkonna kirurgina,

osutades
abi
onkoloogilistele
patsientidele,
ning
toimetab
ka erialaseltsi juhatuses. Birgit
ütleb, et suuremaid sihte ei ole ise
võtnud ka võib-olla sellepärast,
et ülikooli ajal sai niivõrd palju
vaba aega panustatud Seltsi
toimimisse. Isu sai täis. “Muidugi
korraldasime endale ka tänu
üritusi,” ütleb ta.
Aastal 2021 on Seltsis aktiivsed
rahvatervise,
välisvahetuse,
seksuaaltervise, siseürituste, rahu
ja inimõiguste, hariduse, Curare,
keskkonnatervise, teaduse, spordi
ja
välisvahetuse
töögrupid.
Mõned rohkem, mõned vähem.
Näiteks on rahvatervise töögrupil
niivõrd palju projekte, et neil
tekkis töögrupisisese juhatuse
vajadus. Samas on ka töögruppe,
millel eestvedajaid napib. Kõige
värskem tulija on keskkonna
tervise töögrupp, mis alustas
ajutisena ning on nüüdseks
saanud täieõiguslikuks töögrupiks.
Loodame, et töögrupid arenevad
ka edaspidi nende tegijate käe all
jätkusuutlikult ja valivad endale
sütitavaid projekte. Nagu ütles
Teele: “Hoidke suhteid, have fun,
ajage Eesti asja!”

1

IFMSA – International Federation of
Medical Students Associations
2 EAÜS – Eesti Arstiteadusüliõpilaste
Selts
3 SCOPE – The Standing Committee on
Professional Exchanges
4 EOM – Exchange Officers Meeting
5 SCORA – The Standing Committee
on Sexual and Reproductive Health
and Rights including HIV and AIDS
6 SCOME – The Standing Committee on
Medical Education
7 SCOPH – The Standing Committee on
Public Health
8 SCORP – The Standing Committee on
Human Rights & Peace (kuni 2005
Refugees and Peace)
9 SCORE – The Standing Committee on
Research Exchanges
10 IPPNW – International Physicians for
the Prevention of Nuclear War

CURAREST LÄBI AEGADE
“Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta” - nii on öelnud Juhan Liiv, eesti luuletaja
ja proosakirjanik. 1998. aastal loodi Curare ja sellest ajast saati on see olnud osa
ühe arstitudengi õppeteest. Kogemused, tutvused, informatsioon, meelelahutus,
looming - seda ja palju muud on Curare pakkunud aastaid.
Kuid mis ja kes on selle kõige taga, mis teekonna on Curare läbinud ja kuidas kõik
alguse sai? Mineviku väljaselgitamiseks ja mäletamiseks võtsin ühendust Curare
looja ja esimese peatoimetajaga, varasemate peatoimetajatega ning värskelt valitud
peatoimetajaga, et saada rohkem teada väljaande mitmekülgsest minevikust ning
tulevikuplaanidest.

Autor: Elis Riin Tars
Fotod: erakogu

Ain Aaviksoo (looja ja
esimene peatoimetaja)

Kui kaua olite peatoimetaja?
Väga lühikest aega. Nii nagu
kogu EAÜSi taaskäivitamisel, oli
ka Curare puhul eesmärk leida
nooremad tudengid, kes asja
üle võtaksid. Me ise olime juba

lõpetamas 6. kursust, kui Curare
ilmuma hakkas.
Millal ilmus esimene leht?
Esimene number ilmus 1998. aasta
juunis.
Kuidas tekkis idee luua leht? Kui
suur oli vajadus sellise lehe järgi?
Kes olid abiks?
Oli iseenesestmõistetav, et kui on
soov luua toimiv organisatsioon,
siis on vaja ka kommunikatsiooni
kanalit. Internet ja e-post olid
olemas, aga sotsiaalmeediat mitte.
Ajaleht tundus ainuke loogiline
lahendus. Sisuliselt tegid kõik
aktiivsed inimesed kõike. Seega,
kogu EAÜSi aktiiv – olgu siis

valitud ametikohtadel või lihtsalt
sõbrad – panustasid nii, kuidas
oskasid ja said.
Kuidas tekkis lehele nimi?
Nime üle sai peetud mitu arutelu.
Isiklikult mäletan, et selline
ühesõnaline ja kahemõtteline –
‘ravima’ ning Lõuna-Ameerika
pärismaalaste poolt kasutatav
mürk – nimi tundus äge ja ühele
tudengite ettevõtmisele sobilik.
Kellele oli leht suunatud? Kellele
kättesaadav?
See oli suunatud üliõpilastele
endile, natuke ka vanematele
arstidele (levitasime seda ka
haiglates) ning isegi sponsoritele,
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et nad teaksid, kus ja kuidas nende
raha kasutatakse.
Kuidas nägi välja lehe tegemise ja
väljaandmise protsess?
Peatoimetaja vastutas, et kindlaks ajaks oleks materjal olemas.
Selleks tuli motiveerida erinevaid kaasautoreid kirjutama. Kui
midagi huvitavat oli toimunud,
siis oli materjale lihtsam saada.
Curare algusaegadel oli mõte, et
lisaks uudis- ja tegevuslugudele
võiks igas lehes olla ka mõni
“huvitavalt hariv” artikkel. See oli
tavaliselt peatoimetaja otsustada,
valida ja vajadusel ka kirjutada või
tõlkida.
Kui populaarne oli esimene leht?
Kas oleksite tol ajal arvanud, et
Curaret ka veel aastaid hiljem
loetakse ja välja antakse?
Tudengid on (või peaksid olema)
loomuldasa optimistlikud. Mui
du
gi me uskusime, et kui Selts
uuesti ellu ärkab, siis on ka Seltsi
häälekandjat vaja. Aga kui unistused ka päriselt teoks saavad,
siis on see muidugi eriliselt tore
tunne. Aitäh kõigile!
Mõni huvitav juhtum Seltsist?
Selle kohta ei oskagi hetkel midagi
välja tuua – kõik tegevused sellest
ajast on läbisegi. Konkreetselt
ajalehega neist ühtki siduda
oleks pisut meelevaldne. Nii nagu
eespool märkisin: 20-liikmeline
EAÜS koos 3-5-liikmelise aktiiviga
toimis hoopis teistmoodi kui praegune poolprofessionaalne ja pea
400-liikmeline päris organisatsioon. Teeb pisut kadedakski.
Kui tihti leht ilmus?
Seadsime
algusest
peale
eesmärgiks, et kui tahame olla
oluline infoallikas, siis on regulaarsus oluline. Seega – neli korda
aastas tundus miinimum.
Kas teeksite midagi teisiti?
Vist ei teeks. Selle info pealt ja
vahenditega, mis toona meil oli,
tundub, et sai päris hea asi.
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Mann Randaru
(peatoimetaja 2012/2013)

Mis aastatel olite peatoimetaja?
Olin peatoimetaja 2012/2013.
õppeaastal (enda III kursuse ajal).
Kuidas jõudsite Curareni?
Päris täpselt enam ei mäletagi. Meenub, et üldkoosolekul
jäi ametikoht täitmata ja siis
hakkasin mõtlema, et see oleks
isegi päris huvitav. Varem ma
Curares tegutsenud ei olnud,
olin käinud seksuaaltervise ja
rahvatervise töörühma koosolekutel. Rühmaõde, kes oli ise just
siseAP-ks valitud, luges vist mu
mõtteid ja pakkus seda mulle. Tol
aastal toimus paar nädalat hiljem
ka erakorraline üldkoosolek, kuna
esimesel koosolekul oli ka laekur
valimata jäänud ja talle oli vaja
üldkoosoleku poolt antud volitusi,
et kontodele ligi saada. Seetõttu
kandideerisin siis erakorralisel
üldkoosolekul ja osutusin valituks.

Esimene artikkel, mille kirjutasite?
Täpselt kohe pähe ei tule, aga
arvan, et see oli pärast seda, kui
ma ise enam peatoimetaja ei olnud.
Ma väga palju ise ei kirjutanud,
vaid toimetasin teiste artikleid.
Kõige meeldejäävam artikkel mu
enda jaoks oli 2015. aasta lõpetajate intervjuu. See õnnestus üle
ootuste hästi, valisin ilmselt head
intervjueeritavad.
Kõige eredam mälestus Curarest?
Ma ei oskaks ühte konkreetset
mälestust välja tuua. See seltskond
oli nii ühtne ja tegi kõike koos,
et need mälestused on kuidagi
kõik pealkirja all “Ülikool” koos ja
otseselt ei eristu ükski eredamalt.
Kõige südamelähedasemad olid
kindlasti siseüritused, kuigi ma
liigitaks lõbususe osas nende alla
ka töögrupi koosolekud.
Kuidas nägi välja lehe tegemise
ja väljaandmise protsess? Mis
teemadel kirjutati kõige rohkem?
Kui vaatasin, et on tagumine aeg
hakata järgmist numbrit kokku
panema,
kutsusin
koosoleku

kokku. Seejärel algas ajurünnak:
panime kirja kõik ideed, mis tulid,
ja mõned viisime ka ellu. Sageli
pidin ka pärast veel otsima kirjutajaid nende seast, kes koosolekul
polnud. Samas suuri probleeme ei
mäleta lehe täitmisega. Suhteliselt suur huvi Curaresse kirjutamise osas oli ka väljastpoolt
töögruppi, ikka tahtsid mõned
teised töögrupid oma tegemistest
või olulistest teemadest ülevaadet
anda. Alati olid ka mingisugused
traditsioonilised teemad, mis alati
sees, näiteks kevadine number
ilmus pärast üldkoosolekut ja sees
oli uue juhtkonna tutvustus. Väga
populaarsed olid lood inimestest:
intervjuud õppejõudude, aga ka
residentidega, sügises numbris
oli reisikirju välisvahetustest.
“Inimesed” võikski olla põhiline
märksõna sellel teemal. Alati
ilmusid Curares ka luuletused.
Pärast koosolekut – umbes kolme
nädala pärast – hakkasid artiklid

järjest laekuma. Alati oli neid,
kellel tuli seljas elada, et artikkel
kätte saada. Tavaliselt tegin ise
esmase toimetuse ja saatsin siis
keeletoimetajatele (nendeks olid
tol ajal neli eesti keele tudengit).
Toimetusest läbi käinud artiklid
laadisin Dropboxi, kust siis meie
küljendaja neid lehte paika sättima
hakkas.
Üldplaan
sisukorra
mõttes oli meil varem ühiselt
tehtud. Kui ta midagi valmis sai,
laadis ka Dropboxi ja andis mulle
teada. Ja siis kommenteerisin, mis
mulle ei meeldinud ja ta kujundas
vastavalt ümber. Valminu saatsin
trükki, kus tavaliselt öeldi, et
läheb nädal… ja siis kaks päeva
hiljem sain kõne, et miks mu
lehed veel seal on. Seejärel otsisin
mõne autoga inimese, kes aitaks
kastid ära tuua, ja jagasime neid
laiali. Tavaliselt oli uue koosoleku
planeerimine selleks ajaks juba
alanud, kui ma viimasele trükile
järele läksin.

Kui populaarne oli Curare? Kui
suur oli tiraaž?
Ma seda populaarsust ei oska
täielikult hinnata, meie seas oli
väga populaarne ja noortepärane.
Tiraaži osas pole 100% kindel, aga
minu meelest oli rebaste numbreid 200 ringis ja teisi numbreid
500-600. Aga seda ikka loeti: ikka
juhtus, et sattusid mõne tsükli
raames osakonda, kus tööl olev
arst kommenteeris sellist artiklit,
mis eriti oli meeldinud. Curaret ei
lugenud sugugi ainult tudengid.
Missugune nägi välja lehe disain?
Kas juba ilmus ka digiartikleid?
Ma usun, et ta nägi välja üsna
sarnane tänasele. Logo font on vist
aegade jooksul veidi varieerunud.
Alustasin esmase Curare digi
versiooniga. Põhjus oli selles,
et kuna Curare ilmus piisavalt
harva, siis tundus, et on artikleid,
mis on liiga ajatundlikud ja need
sobiks panna veebiCuraresse.
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Aga tegelikult polnud meil piisa
valt tööjõudu, et seda varianti
jätkusuutlikult elus hoida. Veebi
Curare esimene artikkel oli vist
arstiteaduskonna
tutvumispeo
reportaaž, mille ma ise kirjutasin.
Käisin peol diktofoniga ringi ja
tegin intervjuusid, öösel pärast
pidu istusin kodus voodis ja trükkisin, hommikuks oli artikkel
üleval ja läksin kooli.
Kõige suurem uuendus, mis Teie
ajal toimus Curarega?
Võib-olla veebiCurare tuleku
loekski sinna alla. Kuigi see too
hetk päriselt käima ei läinud.
Missugused
takistused
ette
tulid? Ebaõnnestumised? Suurim
õnnestumine?
Eks kõige suuremad takistused
olidki artiklid, mis kohale ei
jõudnud. Ühte sellist korda
mäletan ka, kui päev enne täht

aega tuli meil ühelt kirjutajalt, et
ta ikka ei jõua seda teha. Tookord
siis võtsin ta ette ja ei aktsepteerinud seda vastust. Sain oma artikli
kätte.
Iga ilmunud number tundus
alati maailma kõige suurima
õnnestumisena ja olin iga Curare
üle nii uhke. Rahul olin ka sellega,
et ametit üle andes oli seda tõesti
kellelegi anda. Kogu asja taga oli
selleks hetkeks toimiv tiim – minu
esimesel koosolekul oli minuga
kokku ainult 2 inimest.
Kui tihti lehte välja anti?
Leht ilmus viis korda aastas,
neli tavanumbrit ning lisaks
rebaste-eri.
Mida andis Teile Curare ja peatoimetajaks olemine?
Minu parimad sõbrad ja eluaegsed
sõbrad ka väljaspool Curaret.

Eneli Maranik
(peatoimetaja 2019-2021)

Mis aastatel olite peatoimetaja?
Peatoimetaja kohusetäitja olin
2019. aasta aprillist novembrini
ning seejärel peatoimetaja kuni
2021. aasta suveni.
Kuidas jõudsite Curareni? Miks
otsustasite peatoimetajaks kandi
deerida?
Liitusin Seltsiga II kursuse
alguses, 2017. aasta septembris.
Kuna gümnaasiumis olin kooli
ajalehes
keeletoimetaja
tööd
juba teinud ja see meeldis mulle,
siis tundus Curarega liitumine
loogilise jätkuna. Peatoimetajaks
kandideerimine ei olnud mul endal
üldse plaanis. 2019. aasta kevadel
kirjutas mulle toonane peatoime
taja mõned päevad enne Seltsi
üldkoosolekut ning küsis, ega ma
poleks huvitatud kas või pooleks
aastaks kohusetäitja olemast.
Mõtlesin paar päeva ja jäin lõpuks
rohkem kui kaheks aastaks.
Kõige huvitavam teema, mille
kohta olete kirjutanud?
Nelja aasta jooksul, mil ma Curare
töös osalesin, ei kirjutanud ma
ise ühtegi artiklit, kuna eriline
kirjutamisfänn ma pole. Pea
toimetajana olid mu lemmikud
kõik residentuuri tutvustused
ning lõpetajate intervjuud. Minu
viimasest Curarest (juuni 2021)
meeldis väga intervjuu õppejõu ja
muusiku Jürgen Kütneriga.
Kui suur oli Curare meeskond?
Minu ametiaja jooksul töötas
Curare nii-öelda säästurežiimil –
toimetust kui sellist ei olnudki.
Peale minu olid ametis kaks
assistenti, kaks keeletoimetajat,
küljendaja ja veebihaldur. Artikli
autorite otsimine toimus vastavalt
loo sisule ning tutvustele – tavaliselt teadis keegi kedagi, kes teadis
omakorda kedagi, kes oli huvitatud kirjutamisest või kellele
võis kirjutamist pakkuda. Ühest
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küljest oli selline töömeetod hea –
inimesed ei olnud püsivalt asjaga
seotud ning ei tekkinud tüdimust;
kuid teisest küljest oli vahel üsna
raske sisu luua, sest oleks oodatud
rohkem artikleid. Kui ikka mitte
kedagi ei leidnud kirjutama, siis
üks mu kahest assistendist päästis
alati hädast välja ja kirjutas ise.
Kuidas nägi välja lehe välja
andmise protsess? Mis teemasid
kajastati?
Asi algas lehe planeerimisest:
millistel teemadel võiks kirjutada,
kes oleksid potentsiaalsed autorid,
mitu lehekülge ajakirjas seekord
tuleb (trükkimise iseärasusest tulenevalt pidi lehekülgede arv alati
neljaga jaguma) ja kuidas artiklid
nendele paigutada. Kui üldine
plaan oli paigas, sai trüki
kojast
küsida hinnapakkumise ja leppida
kokku kuupäeva, mis ajaks valmis
ajakiri neile tuli saata. Valmis
artiklid läbisid keeletoimetuse
ja kui kõik pildid ka olemas olid,
sai ajakirja küljendama hakata.
Trükist tulnud ajakirja
dele sai
seejärel järele minna ja siis erinevates õppehoonetes laiali jagada.
Kirjutasime kõigest, traditsioo
nilistest artiklitest jäid kavva residentuuri tutvustus ja lõpetajate
intervjuu.
Kas juhtus ka mõni äpardus, ootamatus? Mida siis tegite?
Väga suuri äpardusi õnneks ei
juhtunud, aga väiksemaid oota
matusi küll. Näiteks eelmise aasta
jõulunumbris oleks pidanud olema
üks neljaleheküljeline artikkel
rohkem, kuid õigeks ajaks me seda
ei saanud ning kuna ajakiri pidi
kohe-kohe trükki minema, siis
täitsime tühja ruumi piltidega ja
venitasime ühe teise loo pikemaks.
Kui tihti leht ilmus? Kui suur oli
tiraaž?
Paberil ilmus Curare kaks korda
aastas,
minu
keeletoimetaja
aegadel ka neli korda aastas. Tiraaž
jäi 250-350 vahele.
Mida Curare Teile andis, õpetas?
Curare õpetas eelkõige planeeri
mist – enda peas võid ju plaani

teha, aga ajaliselt tuleb sinna
veel paar nädalat ajakulu lisada,
sest kuupäevadest täpselt kinni
pidamine ei ole kõigile iseenesest
mõistetav. Õppimise keskel meditsiiniga küll seotud, kuid siiski piisa
valt vaba ja loominguline tegevus
andis hea vahelduse ja kuna
ajakiri ilmus ka paberil, siis sain ka
selle tunde, et reaalselt on midagi
valmis tehtud.
Kas ilmus ka veebiartikleid? Kui
tihti? Kes tegeles veebi
Curarega
ja selle arendusega? Millal
hakati veebiCuraret regulaarselt
kasutama?
Veebiartikleid ilmus üsna vähe,
eelkõige
suurema
toimetuse
puudumise tõttu. Curare veebiversiooniga tegeles Seltsi üldine veebihaldur. Kui ma õigesti mäletan, siis
uuem Curare veebiversioon on
töös alates 2017. aastast.

kandideerimast. Eks paraku on nii,
et kui oled juba läbi teinud juhatuse-aasta, siis on raske kõrvalt
vaadata, kui mõni töögrupp juhita
jääb. Selts saab iseäranis selle
aastaga väga armsaks ning tahaks
näha ainult parimat. Siiani olen
ma selle otsusega väga rahul, kuna
see töö on pakkunud mulle juba
hulgaliselt enesearendusvõimalusi
ja vahvaid inimesi, kellega koos
Seltsis tööd teha ja loodan, et pean
võiduka lõpuni vastu.
Mis on Curare eesmärk hetkel?
Curare eesmärk on hetkel anda
oma panus EAÜS 30 juubeli
aastasse sellesama numbriga.
Lisaks aktivi
seerida veidi Curare
veebilehte ja tuua seltsikate ja teiste
inimesteni mõnusat (iganädalast)
lugemist paberlehtede-vahelisel
ajal. See annab ka seltsikatele
endile hea võimaluse avastada
endas kirjanikusoont ja panustada
sellega ka Curare töösse. Muidugi
on oluline ka Curare kui töögrupi
jätkusuutlikkus - tahaksin väga,
et toimetus oleks veidi järje
pidevam ja saaksime töötada ühtse
meeskonnana.

Mida
sooviksite
tulevastele
Curare peatoimetajatele? Mida
tahaksite lugejatele öelda?
Tulevastele
peatoimetajatele
soovin püsivust ja lennukaid
ideid. Aitäh kõikidele lugejatele,
kes jätkuvalt Curare ilmumist
ootavad, ning kõigile, kelle soe Mille poole püüdlete peatoimetatagasiside on innustanud Curarega jana?
Peatoimetajana on mul kolm
jätkama!
peamist eesmärki: panna toimetus
tööle ühtse tervikuna, et sisu oleks
eelkõige ühisloome; võimaldada
kirjutamisest,
keeletoimetusest,
Helen Kasemaa
pildistamisest või küljendusest
(praegune peatoimetaja)
huvitatud seltsikatel end proovile panna; pakkuda vahvat ja
erikülgset lugemist kõigile, kes
meie veebilehele satuvad või
Miks otsustasite peatoimetajaks kelleni meie paberleht füüsilisel
hakata?
kujul jõuab.
Peatoimetajaks
kandideerimise
otsus tuli tegelikult mulle endalegi Mida tahate kindlasti ära teha?
üsna ootamatult. Olin paar kuud Minu suurim eesmärk EAÜS 30
enne seda lõpetanud presidendi kaaspeakorraldajana on nüüdseks
ametiaasta ja ega mul ausalt täidetud – valminud on seesama
öeldes nii suuri ettevõtmisi juubelinumber ja ma olen selle
plaanis polnud. Juhtus aga nii, ning kogu meie toimetuse üle
et ei Üldkoos
olekul peatoimetaja ilmatu uhke! Aga kindlasti tahan
kohale ega ka esimese vooruga panustada ka jätkusuutlikkusse ja
kohusetäitja
kohale
ühtegi leida juba aegsasti uus peatoime
inimest ei tulnud. Sain siit-sealt taja kandidaat, et kogu tehtav
ka natuke veenmist ja julgustust töö ka järgmisel õppeaastal sama
ning läkski nii, et avastasin end hooga edasi läheks.
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AJARÄNNAK
20 AASTAT TAGASI.

INTERVJUU PRAEGUSE EESTI PERE
ARSTIDE SELTSI JUHATUSE ESIMEHE
NING KUNAGISE EAÜSI PRESIDENDI
LE VALLIKIVIGA
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) on igati väärikas 30-aastane arstitudengeid ühendav selts. Le Vallikivi on 44-aastane ning astus EAÜSi liikmeks,
kui EAÜS oli kõigest 7-aastane. Toona oli EAÜS mitmes valdkonnas veel
lapsekingades. EAÜS ei toiminud isegi korralikult seltsina. Rändame ajas tagasi
ning teeme lähemalt tutvust kunagise EAÜSi presidendi Le Vallikivi ning tema
jutustatud EAÜSi legendaarsetest aegadest, mis jäävad aastatesse 1995-2001.

Autor: Kadri-Ann Parmas
Fotod: erakogu
Millised on Teie kõige esimesed
mälestused Eesti Arstiteadusüli
õpilaste Seltsiga?
Minu esimesed mälestused on
sellised, et kui olime jõudnud
arstiteaduskonna 3. kursusele, siis
teatas meie isehakanud kursuse
vanem dr Birgit Volmer, kes on
siiani üks mu parimaid sõpru,
mulle ja dr Titovile, et vahepeal
varjusurmas olnud EAÜSile on
elu sisse puhutud ja nüüd tuleb
hakata seal aktiivselt toimetama.
Toonaste noorte naissoost nihilistidena suhtusime sellesse mõttesse
esmalt suure umbusuga, kuna idee
kollektiivse reipa ühistegevuse
osas lõhnas kahtlaselt koorilaulu,
ringmängude või muu lapsiku
järele. Kuna tegevusalasid sai
valida, siis leidsime õnneks endale
väga sobiliku ökoniši ajakirja
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Curare taaselustamise näol, kus
lisaks päevakajalistele ülevaadetele hakkasime tegema ka
intervjuusid, meditsiinikirjanduse
arvustusi ning rahvaküsitlusel
põhinevaid ülevaateid sellest,
mida arstitudengid ilmaelust
arvavad. Alates sellest ajast peale
läkski kohe väga lõbusaks ning
me jätkasime Curare toimetuses
arstiüliõpilaselu lõpuni. Aastal
2000 algatasime ka kena Curare
buršide erinumbri väljaandmise
traditsiooni, millest tänaseks
on saanud vist väga uhke
aastaraamat. Praegu on tagantjärele väga naljakas lugeda, mida
kursusekaaslased toona tänastest
väga
lugupeetud
osakonnaj
uhatajatest ja tippspetsialistidest
arvasid.
Kuidas EAÜS Teie õpingute ajal
toimis? Milline oli seltsi struktuur
ning jõudude vahekord?
Esimestel kursustel EAÜS seltsina ei toiminud. Mõni aeg edasi

osalesime juba ise selle elluärata
misel ja käimajooksmisel. Toona
juurutatud struktuur, mis hõlmas
endas tegevjuhatust, töögruppide
juhte ning kursuste esindajaid,
kestab vist laias laastus tänase
päevani.
Millistest töögruppidest, projektidest ja üritustest Te osa võtsite?
Curare oli peamine töögrupp, kuid
osalesin ka reproduktiivtervise ja
rahvatervise töögruppide töös ja
tegevustes.
Kas leidus teemasid, mis EAÜSi
liikmena eriti hingelähedased
olid?
Curare oli algusest peale kõige
hingelähedasem. Curare peod olid
kõige legendaarsemad ja seda eriti,
kui töögrupiga liitusid dr Kajak ja
dr Lill. Curaret tehes veetsime nii
mõnedki ööd Pepleri 32 ruumides,
arvuti taga kirjutades ja küljendades. Curare töögrupi korraldatud 1999. aasta talveseminar

“Meditsiin ja meedia” oli oma ajast
etteruttav ja võiks öelda koguni
prohvetlik üritus, mille osad esinejadki on täna legendid, aga mille
haridusliku väärtusega vähemalt
samaväärne oli ka õhtune pidu.
Kandideerisite 2000. aasta kevadel
EAÜSi presidendiks. Millised olid
peamised põhjused, mis Teid presidendiks kandideerima ajendas?
Kandideerisin seetõttu, et keegi
eriti ei tahtnud kandideerida, mina
ise kaasa arvatud. Toonane president dr Allikvee (nüüdseks Ojamaa)
leidis, et ta teeb kandideerimis
ettepaneku oma kergelt aferistlike
joontega kursusekaaslasele, kellel
polnud kuni tolle ajani seltsiga
miskit pistmist. Kuna olime seltsi
arenguga just sellises otsustavas
faasis, siis ma tundsin end nagu
kohustatuna. Curare sai omakorda
pärandatud dr Kajakule, kes hiljem
ka EAÜSi presidendiks sai. Dr
Kajak küsis pärandamise järgselt
mureliku hääletooniga: „Kui sa oma
vanast kallimast ära tüdined, siis
kas ma pean tolle ka siis pärandina
endale võtma?“ Õnneks ei pidanud.
Milliseid muudatusi Te presidendina läbi viisite?
Peamiselt struktuuri- ja põhikirja
muudatused.

Kas Teil oli EAÜSi esindusliikmena võimalus ka välismaal
mõnel IFMSA üritusel käia?
Jah, IFMSA 49. General Assemblyl
Portugalis, mis oli täiesti legen
daarne reis. Toona oli välismaale
minek ja lennukiga sõitmine
ju midagi hoopis eksklusiivset
ning fakt, et Eestist said osaleda
praktiliselt kõik töögrupi juhid,
oli väga haruldane. Toona (kas
ka praegu?) oli ju nõue, et GA-d
võivad toimuda ainult viietärnihotellis ja see tundus täiesti arutu
luksusena. Muideks, 2003. aasta
märtsi kohtumine (March Meeting)
toimus Eestis ja see oli ikka täiesti
jabur. Täielik respekt korraldajatele!
Mis on need oskused ja omadused,
mis EAÜS Teile eluks kaasa on
andnud?
Oskus meeskonnas sünergiat
tekitada, et kõik saavad kasutada
oma parimaid oskusi ja ei pea
tegema asju, mis neile eriti ei
meeldi. Oskuse ja kartmatuse
öelda “Mine pekki!” rumalatele
inimestele, ideedele ja plaanidele
ning seda selleks, et oma aega
mitte raisata. Oskus lahendusi
leida isegi siis, kui kuidagi ei
saa. Austuse hullult imelike ja
omapäraste inimeste vastu (minu

arust ei saagi päris normaalne
inimene Väga Hea Arst olla).
Introverdina olen ma kogu elu
õudselt kartnud avalikke esinemisi
ja võõraste inimestega suhtlemist.
Elu kõige õudsem kogemus oli
minu jaoks see, kui ma olin EAÜSi
president ning pidin rahvusvahelisel väärikalt vananemise
päeval pidama avaliku kõne Tartus
Raekoja platsil karjale kurjadele
naispensionäridele teemal kui
tore on olla vana, olles ise samal
ajal 22-aastane. Kogu ülejäänud
elu, kui mind on tabanud mõni
väljakutse, nagu näiteks esineda
rahvusvahelisel konverentsil või
pidada kõne Tartu Ülikooli aulas
või lasta mõni inimene töölt lahti
või anda „Aktuaalsele kaame
rale“ venekeelne intervjuu või
midagi muud õudset, siis tundub
see toonase hirmu ja ahastusega
võrreldes imelihtne ülesanne.
Kas hoiate endiselt EAÜSi tege
mistel silma peal?
Jõudumööda ikka!
Kui Teil oleks võimalik midagi
EAÜSi liikmetele öelda, siis mis
see oleks?
Ärge kartke olla ebanormaalsed!

BFC MEETING RIIAS
(MAI 2000)
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EAÜSI ESIMESEL TALVESEMINARIL OSALEJAD (1998)
EAÜSI ESIMENE TALVESEMINAR (1998)
TRADITISIOONILINE LEHERIISUMINE PEPLERI 32
HOOVIS (1998)
EAÜSI KARNEVAL: MESILINNUD JA MUUD LINNUD
(2000)
RAHVATERVISE TÖÖGRUPIGA EAKATE PÄEVA
KESKUSES TERVISEST RÄÄKIMAS
BFC MEETING RIIAS (MAI 2000)
IFMSA GA PORTOS (2000). VASAKULT: DR VALLIKIVI,
DR JULGE, DR PÜKKE
DR VALLIKIVI TEEL RIIGA BFC MEETINGULE PEALE
CURAREGA VEEDETUD ÖÖD
EAÜSI KOOSOLEK NOORUSE ÜHISELAMUS (2000)

MIS ON SELTSIS MUUTUNUD
VIIE AASTAGA?
Seltsi 30. juubeli puhul vaatasime koos 2017. aasta presidendi Anu Parveloga ja
praeguse presidendi Margus Lombiga ajas viis aastat tagasi. Vastavalt juhatuse
eesmärkidele muutub seltsi nägu aastast aastasse, kuid üllatavalt palju mõtteid
kandub tegelikult edasi, kuniks need lõpuks teostatud saavad.

Autor: Liisa Marie Kerner
Viis aastat tagasi tähistati EAÜSi
25. sünnipäeva, anti välja paks
raamat ning igakuiselt toimusid
ka
konkreetsele
ühiskonnagrupile suunatud üritused. Anu
üks meeldejäävamaid juubeliaasta
kuid oli laste tervise kuu, mil lapsed

üle Eesti saatsid enda joonistatud
pilte tervise teemal. “Koolides üle
Eesti pandi lapsed joonistama
meie ettevõtmise nimel. Me saime
meeletult hea tagasiside ja tuli
nii palju vahvaid pilte EAÜS-i,”
meenutas Anu naeratus näol.
Nii suples korraldus
tiim sadade
laste joonistustes, millest tehti ka
lõpuks eraldi raamat. Mainimata
ei saa jätta ka Anu korraldatud

visioonikonverentsi
“Tervise
tuhat tahku”, mille eesmärk oli
algatada valdkonnaülest diskussiooni terviseteemadel. Tegemist
oli live ülekandega, kus esinesid
mitmed Eesti tuntud näod –
Marina Kaljurand, Jevgeni Ossinovski, Ivo Valter ja paljud teised.
Korraldajate endagi üllatuseks sai
üritus suurt meediatähelepanu.
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2018. aasta sügisel oli Seltsil
eesmärk – saada kokku 500 liiget,
mille puhul toimus kampaania
“Too sõber seltsi”. Anu Parvelo,
kes oli tolleaegne president ja
kelle juhatus selle idee välja käis,
meenutas, et see oli hästi tore aeg,
kus hoiti väga kokku ja seltsikad
tõid käsikäes ka oma sõbrad Seltsi.
Kõik justkui töötasid ühe eesmärgi
nimel ja kõigil oli võimalus
panustada. Suur töö kandis vilja
ning oktoobrikuuks oligi Seltsis
500 liiget! Miks see vajalik oli?
Tolle aasta sügisel anti välja suur
rahaline toetus noorteorganisatsioonidele, kus on vähemalt 500
liiget ja mis on oma tegevusega
suunatud noortele. Haridusministeerium jagas toetust ja see oli
üsna priske summa, mistõttu
tasus ka pingutada. Kuigi liikmete
arv saadi kokku, siis rahas suplemine jäi Seltsi jaoks vaid unelmaks. Taotlus küll esitati ja kõik
tundus hästi minevat, ent paraku
toetust ei saadud. Põhjus oli hästi
lihtne – Seltsi põhikirjas ei olnud
eraldi välja toodud, et tegemist
on noortele suunatud organisatsiooniga. Nii jäigi see suur summa
saamata, kuid uhke on ikka öelda,
et seltsis on olnud 500 liiget. Anu
meenutas, et kui liikmete arv
tõusis nii suureks, siis oli raske
seda hoomata ning kõiki kaasata
oli keeruline, eriti vanemaid
kursuseid. Samas tõi ta välja, et
see oli kindlasti tema juhatuse üks
suuremaid asju, mis sai üheskoos
täidetud.
Peale seda ei ole liikmete arvu
kordagi taga aetud. Pigem on
eesmärk hoida ja saada palju
aktiivseid liikmeid, selle asemel,
et panustada liikmete arvu
kasvatamisele.
Korraldatakse
jätkuvalt üritusi, mis toovad
uusi seltsikaid ning loovad kogukonda – rebasehüpe, kasvufaktor
(kuigi koroonaviiruse tõttu on
see viimastel aastatel ära jäänud
–
aga ta tuleb!). 2020. aasta
sügisel tuli täiesti uudne üritus,
mil viidi läbi uute seltsikate sisse-
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õnnistamine, mis saavutas suure
edu. Margus Lomp, tolleaegne
siseürituste töögrupi juht, pakkus
selle idee välja ja juhtis protsessi. Verivärsked arstitudengid
täitsid esmalt keerulisi ülesandeid
vanas anatoomikumis ning siis
marssisid üheskoos tõrvikute
ja vanemate seltsikatega Tartu
Ülikooli
botaanikaaeda,
kus
kaunite tulukeste ja küünalde
saatel sõnati Seltsi vanne. See
üritus läks hinge nii verivärskele
kui ka päevinäinud seltsikale.
Kuigi 2021. aasta sügisel seda
ei õnnestunud teha – peamiselt
koroonaviiruse leviku tõttu – siis
jätkuvalt räägitakse sellest sooja
tundega ja loodetavasti uuel aastal
saadab selle korraldamist edu.
Margus on töötanud usinasti
koos Helen Kasemaaga EAÜS-i
30. sünnipäeva-aasta peakorraldajana. Selle aja jooksul on üks
märkimisväärseid
saavutusi
annetussüsteemi loomine – saab
teha nii püsiannetusi kui ka
ühekordseid annetusi Seltsile.
Tänu sellele on juba Seltsile
soetatud uus helisüsteem ja peagi
loodetakse Maarjamõis seltsikatele igapäevaseks kasutuseks
avada. Kindlasti ei saa mainimata jätta juubelilogo, millest
sündis välja Seltsi ametlik logo
ning millega kaasnes ka kodulehe
uuendamine. Sel aastal kostus
Marguse
kandideerimiskõnes
soov olla enam seltsikatele ning
sisekommunikatsiooni arendada.
Vaatamata sellele on hetkel
Seltsi meedikajastus väga suur ja
edukas – kajastatud on nii #kuulamind kampaaniat, projekti “Sügise
plaan” kui ka #olevastutustundlik
kampaaniat gala ärajätmisel. Edu
osas nentis Margus, et oleme
noored ja usinad, inimestele läheb
see peale. Kuid siiski ei ole Margus
seltsikaid unustanud ning käimas
on mitmeid projekte – teenuste
arendamisega kaasnev lektorite
tänamine, huvikaitse plaan ja
palju muud.

Kuigi juhatused on eriilmelised
ja väga erinevate eesmärkidega,
siis aastast aastasse kanduvad
edasi ka samad mõtted ja probleemid. Anu Parvelo tõi välja,
et ka nende juhatus tegeles viis
aastat tagasi aktiivselt uue logo
otsimise ja loomisega. Paraku nad
ei saavutanud edu ja seltsikad jäid
toona kindlaks vanale logole. Logo
arutelu vaibus mõneks ajaks, ent
EAÜS 30 korraldustiimi koosolekul arutleti taas, et võiks uut
logo katsetada, esmalt küll juubeliaastaks. Nüüd, viis aastat hiljem
õnnestus juhatusel vastu võtta
ametlikult uus logo! Lisaks teema,
mis vindus kõvasti pikemalt, oli
asepresidendil siseasjade alal
(siseAP) suur koormus ning selle
ameti koormuse vähendamine
uue ametikoha loomise abil. Aasta
enne Anu juhatust üritati ka
juhatusse luua uut ametikohta,
millel oleva isiku tegevused oleks
piirdunud seltsikate arendamise
ja koolitamise teemadega. See läks
juba teist korda hääletusele, kuid
hääletati maha ja uut ametikohta
ei tulnud. Õnneks seltsikad on
maru arukad ja õpivad ajaloost.
2020. aasta kevadisel üldkoosolekul läks hääletamisele väga
sarnase töö sisuga uue ametikoha
loomine – arendusjuht. Kuna
ametikoht oli arvestatud juhtkonda ning ametikoha töökohustused olid varasemaga võrreldes
rohkem läbi mõeldud, siis sel
korral saavutati edu ning siseAP
koormus sai veidi vähendatud!
Siit ka mõttekoht kõigile seltsikatele. Vahepeal ei märkagi, kui
miskit idanema panna, sest edu
võib saavutada alles mitmete
aastate pärast. Siiski tasub katsetada ja ebaõnnestuda, sest sellest
jääb märk maha!

VIIMASE VIIE AASTA
JUHATUSTE TAGASIVAATED
JA SOOVID TULEVIKUKS
Kuigi Seltsi kui organisatsiooni hing on ikkagi tema liikmed, ei saa me üle ega
ümber ka juhatuse ülisuurest panusest ja rollist. Seetõttu võtsin ühendust viimase
viie aasta juhatuse liikmetega ning küsisin neilt mõned küsimused. Igast juhatuse
koosseisust sai valitud üks või kaks esindajat erinevatelt ametikohtadelt, et tuua
teieni erinevaid vaatenurki ka juhatuse sees. Mis on nende Seltsi liikmete ja
vilistlaste eredaimad hetked? Mis oli nende suurim saavutus juhatuses olles? Mis
on nende sõnumid ja soovid Seltsile ning tulevastele juhatustele? Seda saate teada
juba nende endi mõtteid lugedes!

Autor: Helen Kasemaa
Fotod: erakogu

Gustav Klimušev
asepresident välisasjade alal
2016-2017 ametiaastal

Raskeimaks hetkeks ma pakuks
seda, kui välisvahetuse töögrupi
juht tagasi astus ning pidime
töögrupi põhimõtteliselt pimedas
kobades üles ehitama ja kohekohe saabuvad välisvahetusse
tulnud tudengid laiali paigutama.
Tegelikult oli meil analoogseid
olukordi ka jätkusuutlikkuse ja
haridusgrupiga.

Mille üle oled kõige uhkem?
Mis oli suurim saavutus Seltsi
juhatuses?
Tegelikult olen kõige uhkem selle
üle, et julgesin seda teed minna ja
üldse kandideerida juhatusse. See
aasta avas ikka korralikult silmi:
õppisin, mida juhtimine endast
tegelikult kujutab, mis on vajalik
ja mis mitte. Üleüldse muutis see
oluliselt minu suhtumist noorte-

Eredaim hetk ja raskeim hetk
Seltsi juhatuses?
Õnneks oli eredaid hetki piisavalt palju ning kui peaks ühe
kindla valima, siis ausalt öeldes on
nüüd – viis aastat hiljem – seda
päris raske teha. Sai nii mõndagi
koos tehtud ja läbi Seltsi oli seikluseid tegelikult hulgi. Eredaim
mälestus, mis praegu meenub, on
minu jaoks Mehhikos toimunud
IFMSA peaassamblee 2016. aastal.
Seal kogesin, mida tähendab,
kui üle poole tuhande ülimalt
motiveeritud arstitudengi pea
sajast erinevast riigist kokku
saavad ning töötavad selle nimel,
et jagada kogemusi ja teadmisi
edendamaks
meditsiiniõpet,
rahvatervist ja üldist heaolu meie
riikides.
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organisatsioonidesse.
Siinkohal ütleks, et suurim
saavutus oli kogu juhatusega
hoida rattaid käimas ajal, mil
lained lõid pea kohal kokku nii
Seltsi asjades kui ka endal eraelus,
jäädes samal ajal üksteisele toetavaks. Kuigi vahepeal tundus, et
ainult kustutame tulekahjusid ja
kaugeneme Seltsi toredatest liikmetest ja tegevustest, said asjad
lõpuks ikka tehtud.
Kuidas arendas sind Seltsi juhatuses olemine?
Mõistsin ja kogesin, et jagatud
mure on pool muret ja jagatud
rõõm on topeltrõõm.
2016-17 juhatuse sõnum Seltsile ja
tulevastele juhatustele?
Olles sellel hetkel millegi suurema
sees, tundub kõik kõige olulisem
ja kõigega peab tegelema. Raske
on ette kujutada, et tegelikult
võib ka vabamalt võtta, vähem
muretseda, vähem rahmeldada,
mõne asja üldse tegemata jätta.
Paljude vaimne tervis peab vastu,
aga reaalsuses saab ka nii mõnigi
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pihta. Tasub võtta nii Seltsis kui
ka Seltsi juhatuses olemist ägeda
seiklusena, mille käigus lood kestvaid sõpruseid, avastad maailma
erinevaid külgi ning ka iseennast. Seltsis olemine olgu tore ja
arendav kogemus, mitte hirmutav
kohustus.

Laura Väli
peasekretär 2017-2018
ametiaastal
Alice Hiie
asepresident finantsasjade
alal 2017-2018 ametiaastal

Eredaim hetk ja raskeim hetk
Seltsi juhatuses?
Laura: Meelde on jäänud mõnusad
ja õdusad koosolekud Pepleri
majas, kus sooja teetassi taga sai
Seltsi plaanide kallal töötatud.
Raskeim oli ühildada õpinguid ja

Seltsi tegevust, kuid hea planeeri
mine võimaldas jõuda tegeleda
mõlemaga.
Alice: Eredaima hetkena meenub
esmalt juhatusse kandideerimine:
olin oma ametikohale küll ainus
kandidaat, aga pabistasin ikka
korralikult. Kuna EAÜSi liikmeid on palju, siis on ka üldkoos
olekutele reeglina kokku tulnud
aukartust
äratavalt suur audi
toorium. Vuristasin punastades
oma A4 paksult täis kirjutatud
motivatsioonikirja
ette
ning
aastapikkune väga lahe teekond
saigi sealt alguse. Raskeid hetki
tuli ikka ette, tavaliselt siis, kui
ambitsioonikaid
plaane
ning
üritusi oli Seltsis korraga palju
käsil, aga samal ajal olid koolis
rasked õppeained ning tööl oli ka
vaja käia.
Mille üle oled kõige uhkem?
Suurim saavutus Seltsi juhatuses?
Laura: Rõõmu võib tunda korraldatud sündmustest, mis minu
mäletamist mööda alati õnnestusid. Siiski kõige uhkem olen
loodud sõprussidemete üle. Hea
meel on nüüd residentuuritsükleid
läbides kohata juba Seltsi-aegadest
pärit tuttavaid.
Alice: Juhatused enne meid olid
ülivõimekad ning suutnud nii
leida häid koostööpartnereid
kui ka alustada suuremahulisi
projekte. Olen uhke selle üle, et
suutsime alustatut töös hoida
ning mitmeid uusi tegevusi algatada, saades seejuures liikmetelt
positiivset tagasisidet.
Kuidas arendas sind Seltsi juhatuses olemine?
Laura: Seltsi juhatuses olemine

arendas kõige enam koostöö
tegemist erinevate osapooltega:
juhatuse,
töögrupijuhtide
ja
Seltsi liikmetega. Õppisin, kuidas
soovitud eesmärgi saavutamiseks
ei pruugi töötada esimene või teine
plaan, vaid käiku läheb hoopis
kolmas
stsenaarium.
Samuti
nägin, mida tähendab ühe orga
nisatsiooni eestvedamine, kui palju
tööd aga ka rõõmu jääb väljastpoolt
vaadates ise kogemata.
Alice: Äge oli noore tudengina
“suurte inimeste” asju teha:
osaleda uhketel konverentsidel,
suhelda mainekate inimestega,
jõuda suuremahuliste projektidega meediasse. Kindlasti saab
aasta jooksul aru, kui heade
juhi
omadustega või kui osav
meeskonna
mängija oled, ning
saadud kogemused edasiseks
kaasa võtta.
Sõnum Seltsile ja tulevastele juhatustele?
Laura: Soovin, et Seltsi positiivne
mõju jõuaks ülikooli perioodil iga
meditsiini õppiva üliõpilaseni –
Seltsi sündmustel osaledes, neid
korraldades või Seltsi eest vedades!
Saadud kogemused ja tutvused
jäävad meile kogu eluks. Tulevas
tele juhatustele soovin julgust
teha muutusi, kui selleks vajadust
nähakse, ning oskust nautida ka
protsessi, mitte ainult tulemust!
Alice: EAÜSist on saanud nii

oluline Eesti rahvatervishoiu
mõjutaja kui ka asendamatu
kogukond arstitudengitele. Juhatusel on vastutusrikas roll hoida
niivõrd suure organisatsiooni
süda põksumas. EAÜSi edu on
põhinenud ikka meeskonnatööl
ning seetõttu julgustan alati häid
päid kokku kutsuma ning ka
vanematelt kolleegidelt abi ja nõu
küsima.

Veiko Lillipuu
asepresident finantsasjade
alal 2018-2019 ametiaastal

Eredaim hetk ja raskeim hetk
Seltsi juhatuses?
EAÜSi juhatuses olemise ajast
on erilisena meelde jäänud Eesti
Haiglate Liidu juhatuse koosolekul
ettekandega esinemine. EHL on
aastaid olnud Seltsi püsitoetaja ja
sooviti koostöö jätkamist arutada
– nii avanes mul võimalus haiglate
juhtide ümarlaua ees küsimustele vastata ja EAÜSi tegevust
tutvustada: kuhu on Selts aastate
jooksul jõudnud, millised on meie
eesmärgid, suurimad üritused ja
tulevikuplaanid, milline on meie
finantsiline seis ning miks väärtustame ja vajame EHLi jätkuvat
toetust.

Juhatuse liikmena oli kõige keeru
lisem ehk toime tulla survega
olla pidevalt kättesaadav ja igale
poole jõuda. Lisaks püüd ameti
ajaks endale seatud eesmärke
saavutada, uusi tegevusi käivitada
ja loomulikult samaaegselt jätkuvalt koolis käia ning tagatipuks ka
eraeluks aega leida – tõeline ajaplaneerimisõppus! Eeskätt püüdsin
kogu protsessi siiski nautida ja
võtta seda aastat kui ainulaadset
võimalust (õnneks on 5. kursusel
võimalik ka tunniplaani natuke
sobivamaks sättida).
Mille üle oled kõige uhkem?
Suurim saavutus Seltsi juhatuses?
Enim tunnen uhkust finantsilise
stabiilsuse üle, mis Seltsil õnnestus
saavutada. Lähtusin ametiaja
alguses koostatud eelarvest ja
üritasin ka kõigi suuremate
ürituste korraldustiimis sees olla,
et kulutustel jooksvalt silma peal
hoida ja potentsiaalseid ebameeldivad üllatusi ennetada. Võtsin
seisukoha, et Seltsi rahaasjad
peavad olema võimalikult läbipaistvad, seega üritasin jooksvalt
töögrupijuhtidele ja üldkoosolekutel liikmetele selgitada rahalist
seisu, tutvustasin Seltsi püsitoetajaid, koostööpartnereid ja
võimalusi lisatoetuse saamiseks –
sel eesmärgil korraldasin ametiajal
projektitaotlemise ja teenuste
arendamise koolituse, uuendasin
sponsorite andmebaasi. Raha taha
igatahes ühegi planeeritud ürituse
toimumine ei jäänud ning kalend
risse lisandusid mitmed uuedki,
nt Inspiratsioonisüst ja Õuduste
mõis, kuid ka 2018. aasta Diabeedi
päev toimus edukalt EAÜSi eestvedamisel ilma suursponsoriteta.
Enim tunnen uhkust esimese
Eestis korraldatud rahvusvahelise
IFMSA koolitajate koolituse „TNT
Estonia“
(peakorraldaja
Keidi
Suursaar) üle, mille tarbeks kirjutasime eduka projekti Haridus- ja
Teadusministeeriumisse.
Kuidas arendas sind Seltsi juhatuses olemine?
Juhatuse liikmena oli minu
ülesanne koostada raamatupidajaga majandusaasta aruanne ning
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esitada vajalikud dokumendid
äriregistrisse ja kohtusse, et Selts
saaks juriidiliselt eksisteerida, läbi
mille õppisin, kuidas täita MTÜ
seadustest tulenevaid kohustusi. Lisaks sain lihvida oskusi,
kuidas korrektselt suhelda kirja
ja telefoni teel näiteks arstide
ja Haiglate Liidu esindajatega,
ministeeriumite
ametnikega,
Seltsi sponsoritega, aga samuti
ka, kuidas esitada aruandeid,
koostada arveid ja sõlmida lepinguid. Üritasin seltsikatele olla
võimalikult kättesaadav, vastata
kiirelt ning vältida kohustuste
kuhjumist. Toreda üllatusena
valiti mind ametiaja lõpus
kampaania “Anna oma sõber üles”
“Avatuse“ preemia laureaadiks –
see oli parim võimalik tagasiside,
mis kinnitas, et ajasin õiget asja.
Sõnum Seltsile ja tulevastele
juhatustele?
Seltsile ja liikmetele soovin jätkuvalt nooruslikku meelt, energi
lisust, spontaansust ja indu
algatada ning toetada uusi ideid,
nagu ühele kõige lahedamale
noorteorganisatsioonile
omane
oleks. Tulevastele juhatustele
soovin julgust üksteisega oma
mõtteid, muresid ja rõõme jooksvalt jagada – üksi on võimalik
endale seatud eesmärkideni jõuda,
kuid meeskonnaga üheskoos on
õnnestumise tõenäosus suurem
ning teekond selleni samuti
kordades lõbusam.

Ann Leen Mahhov
president 2019-2020
ametiaastal

Eredaim hetk ja raskeim hetk
Seltsi juhatuses?
Minu eredaimad hetked Seltsi
juhatuses on vist seotud vähem
tööga ja rohkem seltsikatega koos
veedetud ajaga. Näiteks oli väga
terapeutiline minna pärast väsitavat nädalat juhatusega õhtul
välja ja ventileerida välja kõik
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töö- ja eraeluprobleemid. See
andis tuge edasi minna. Eredalt
on meeles ka abiarstinduse suurkohtumine, kus tõime ühe laua
taha sotsiaalministri, Eesti Arstide
Liidu, Eesti Haiglate Liidu, TÜKi,
MVÜKi, med. valdkonna dekanaadi ja ENÜ, et arutada abiarstide
õigusi ja probleemkohti. Raskeim
hetk juhatuses oli vist sügise algus,
kui kooli- ja seltsikoormus korraga
kaela sadasid, aga ka need raskused
sai lõpuks ületatud.
Mille üle oled kõige uhkem?
Suurim saavutus Seltsi juhatuses?
Ma olen kõige uhkem selle üle, et
saavutasime juhatuses meeskonnana väga mõnusa töökeskkonna,
kus toetasime üksteist ja olime
rasketel hetkedel üksteise jaoks
olemas. See ei olnud üldse kerge
ülesanne ning alguses oli koos
töötamine päris keeruline, ent
lõpuks saime asjad toimima. Tänu
tugevale meeskonnale said Seltsis
alguse mitmed suured muutused,
mille vajadusest juba aastaid oli
räägitud ja mille lõpuks ära tegime,
näiteks lõi asepresident siseasjade
alal arendusjuhi töökoha, et oma
suurt töökoormust jagada. Minu
enda väike beebi oli keskkonna
tervise töögrupi loomise algatamine ja mul on ülisuur rõõm näha,
et keskkonnatervise töögrupp
endiselt toimib ja särab.

Kuidas arendas sind Seltsi juhatuses olemine?
Seltsi juhatuses olemine andis
mulle eneseusu, et ma saan keeru
liste väljakutsetega hakkama ning
leian probleemidele lahendused.
Tänu sellele kogemusele olen
edaspidi julgenud hüpata tundmatus kohas vette ning võtta
vastu suuri väljakutseid, mille
minu endine mina oleks võibolla tagasi lükanud. Lisaks näitas
juhatuse-aasta mulle kätte minu
tugevad ja nõrgad kohad, mida kas
tagant utsitada või järele aidata.
Kõige olulisem teadmine tuli aga
aasta pärast juhatuses veedetud
aega oma erialavalikut tehes, mil
olin saanud maitsta nii kliinilise
arsti elu kui ka näha meditsiini
valdkonna paljusid erinevaid
tahke. Tänu laiale kogemuste
pagasile teadsin täpselt, milline
suund mulle kõige rohkem sobib, ja
ma olen oma valikuga 100% rahul.
Sõnum Seltsile ja tulevastele juhatustele?
Ärge kartke võtta vastu väljakutseid. Või õigemini: kartke,
aga võtke ikkagi. On väga suur
tõenäosus, et üllatute positiivselt.
Ja teiseks, hoolige oma inimestest
ja üksteisest. Meid ümbritsevad
sõbrad, perekond ja kogukond on
ühed vähestest asjadest, mis päriselt loevad ja mille nimel tasub
võidelda.

Kadri Ann Prass
asepresident siseasjade alal
2020-2021 ametiaastal

Eredaim hetk ja raskeim hetk
Seltsi juhatuses?
Pole aus valida üht eredaimat
hetke. Nii et teen sohki ja ütlen,
et eredaim hetk oli igasugune
hetk juhatuse kaaslastega midagi
ägedat tegemas. Pildil meie
esimene (ja lõpuks ainus) suurem
väljasõit Eesti Haiglate Liidu
konverentsile Rakverre, küll
meie kõigi suureks kurvastuseks
peasekretär Leata. Aga sama
toredalt on meeles hetked Mõisas
koos töötamas, tutvumispidu
Gen-klubis, mammut- ja ka
kiirkoosolekud,
piparkookide
kaunistamine, saunaõhtud, jänese
nunnutamine...
Raskeimad hetked jäid aga suurtesuurte projektide kanti – Rebasehüpe ja üldkoosolekud. Mul endal
on üks pilt õhtust, mis oli alanud
kell 8 kooliga ja lõppenud kell 21
koosoleku lõpuga. Ja siis tuli veel
koju dokumentidega tegelema
minna. Pildilt on selgelt näha,
et silmist enam entusiasmi ei
paistnud, aga tehtud sai lõpuks
ikka.
Mille üle oled kõige uhkem?
Suurim saavutus Seltsi juhatuses?
Praeguse seisuga olen juhatusega
tehtust kõige-kõige uhkem uue

visuaali üle. Algselt juubeli
visuaal, nüüdseks uuest aastast
püsivisuaal. Sinna läks ohtrasti
tööd, mõttejõudu, vaeva, naeru
ja vist ka mõni pisar. Kuid suure
saavutuse koha eest on kindlasti
võistlemas ka juhtkonna Slackikasutus, töögruppide tutvustus
õhtu,
muudatusettepanekute
vormistuse muutmine ja veel päris
mitmed pigem töökorralduslikud
ja rohkem peidus tööd. Mõne kuu
eest või mõne kuu pärast valinuks
küllap teistsuguse kõige-kõigema.
Kuidas arendas sind Seltsi juhatuses olemine?
Huhh, see aasta oli areng mitte
sammude, vaid hüpetega. Kogu
aasta sai kombatud inimvõimete
piire ja see näitas, et vajadusel on
kire pealt võimalik teha tohutult
palju. Ja õpetas selle raames ka veel
efektiivsemalt aega planeerima,
prioriteete seadma, delegeerima.
Eks enda kohta sain samuti nii
mõndagi teada, nii tiimi
juhi kui
ka -liikmena. Muidugi sain ka
kinnitust, et olen jätkuvalt harul-

dane tabeleid armastava liigi
esindaja, ning mu kahtlus, et
mulle võiks meeldida visuaale
kujundada, osutus samuti tõeks.
Hulk programme, juhendeid,
MTÜ seadus... õpitut võiks üles
loetlema jäädagi.
Sõnum Seltsile ja tulevastele
juhatustele?
Teha tuleb kirega ja anda endast
parim. See “parim” on erinevatel
hetkedel paratamatult erinev
ja see ongi inimlik. Suure töö
kõrvalt tuleb meeles hoida ka end
ümbritsevaid imetoredaid inimesi,
nautida võimalust nendega koos
tegutseda ja neile ka (olgu siis
verbaalselt või füüsiliselt) pai teha.
Meeles tasub hoida, et Selts on
haruldane koht, mis on pidevas
ja hoogsas arengus. Tegelikult on
ta juba praegu päris heas seisus,
aga noorte ja ägedatena on töö ta
kallal lakkamatu. Ka just seda töö
kultuuri ja võimalust oma mõtteid
turvalises keskkonnas proovida
tasub väärtustada.

Viimase viie aasta juhatuste koosseisud:
2016-2017 Aurora Ursula Joala, Lona-Liisa Pruks, Gustav Klimušev,
Mihkel Viru, Luise Leemet
2017-2018 Anu Parvelo, Karita Košeleva (Liivak), Liis Kibuspuu,
Alice Hiie, Laura Väli
2018-2019 Evamaria Elisabet Keränen, Kelly Hiibus, Gerli Pihelgas
(Krjukov), Veiko Lillipuu, Anastassia Fedtšenko
2019-2020 Ann Leen Mahhov, Berit Mägi, Toora Alliksoo, Helene
Kohv, Grete Haube
2020-2021 Helen Kasemaa, Kadri Ann Prass, Marta Kohal, Neeme
Ilves, Lea Pavlov
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SELTS MAARJAMÕISAS
JA PEPLERIS
Maailmas on nii palju kohti, kus olla, kuid meie Seltsina oleme sattunud just
Maarjamõisa mõisahoonesse ja Pepleri tänava majja numbriga 32. Need ei ole
tühipaljad majad, vaid neil majadel on ajalugu, endised või praegused teised asukad
ja kindlasti ka oma saladused. Otsingud nende majade ajaloo radadel viisid nii
Tartu Ülikooli Raamatukogu arhitektuuri riiulite ja majade endi ette, kui kaevusid
sügavuti läbi internetiavaruste. Mis teada saada oli, see on nüüd Teie ees.

Autor: Kristel Loorits
Fotod: Kristel Loorits

Nikolai Lunini 12

Maarjamõis (Marienhof) asub
Tartu lääneosas. Ta on kandnud
ka nime Maarja mõis, Kirotaja,
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Mulemõisa ning on Tartut ümbritsenud mõisatest kõige väiksem.
Mõisa tekkelugu on ebaselge,
ühtedel andmetel oli mõis olemas
juba Poola ajast ja Rootsi ajast, mil
mõisal olevat olnud eri omanikud.
Teistel andmetel asutati mõis
1730ndatel, mil ta olevat eraldatud Tähtvere mõisa maadest
ja kuulus riigile. Mõis on andnud
nime ühele Tartu linnaosale.
1909. aastal oli mõis Riia ja Miitavi
(Jelgava) kreekakatoliku piiskopi
käsutuses. 1911. aastal kingiti MM*

Tartu Ülikoolile. Enne 1923. aastal
toimunud linnaga liitmist, kuulus
mõis Nõo kihelkonda. 1912-1915
ehitati mõisa põllule kaks haiglahoonet, millest sai alguse Maarja
mõisa meditsiinilinnak, mida
on hiljem korduvalt laiendatud.
Mõisa tolleaegne meierei varustas
haiglat piima-, põllu- ja aiasaadustega. Praegu kuulub Maarja
mõis Tartu Ülikooli Kliinikumile,
kelle mõtteist on läbi käinud plaan
peahoone lammutada, kuid millest
2017. aastal siiski loobuti.

1816. aastal koosnes mõisa
kompleks 8 hoonest, mida ümbritsesid tiigid ja kraavid. Mõis oli
majandusmõis,
uhkusega
ei
hiilatud. Mõisa lihtne puidust
peahoone on säilinud - seal on
praegu meie Seltsi pesa Kliinikumi
juhatuse loal. Maja on ilmselt
ehitatud 19. sajandi alguses. Enne
Seltsi sisse kolimist 15. jaanuaril
2013, üüriti hoonet elamuna
Kliinikumi käest ja kasutati Kliinikumi arhiivina. Peahoone kõrval
on säilinud ka mõisa tall-sigala
(suurem hoone) ja mõisa tööriista
kuur (väiksem, suurema külje
all), ühe teise raamatu andmetel
ka sepikoda. MM-i ümber on ka
väike park ja mõisa juurde kuulub
ka üks väheseid Tartu tiikidest.
Hävinenud on peahoone tagaküljel olnud ait-kuivati, kaugemal
asunud küünid ja kuurid.
Nüüd ümbritsevad mõisasüdant
Maarjamõisa
meditsiinilinnak,
Biomeedikum ja ühest küljest
eramute kvartal.

Pepleri 32

Et rääkida selle maja lugu, tuleb
rääkida ka majaga seotud inimeste
lugu. Enne praeguse kivimaja
ehitamist asus 19. sajandi alguses
Pepleri 32 krundil puumaja, mida
kasutati korterelamuna. 1901.
aastal ostis krundi ja ehitas vana
maja kohale praeguseni säilinud
kivimaja
Antoni
Ignatjevitš
Mašarski. Pepleri 32 hoone projekteeris sakslasest arhitekt ning
maja omapärane historitsistlik
uusrenessanss-stiilis
fassaad
püüab pilke tänaseni.
Elamu
ehitati
1901.
aastal
kolmekordsena ja täiskeldriga.
Esimesel ja teisel korrusel olid
suured kogu korrust täitvad
korterid ning kolmandal korrusel
kolm tuba teenijatele.
1913.
aastal võeti tubadena kasutusse
ka kolmanda korruse seni tühjad
katusealused. Praegu saab Eesti

Arstiteadusüliõpilaste
Selts
(EAÜS) kasutada ruume maja
kolmandal korrusel. Ülemistele
korrustele viiv trepp on algupärasena säilinud tänaseni, säilinud on
ka vaibavarraste hoidjad.
Esimesel ja teisel korrusel on
sisekujundusest küllaltki palju
säilinud:
ruumiplaan,
valged
kahhelahjud ja paar kaminat,
siseuksed ja sisemised aknad koos
historitsistlike kremoonidega**.
Kõik see on ime läbi säilinud ning
üle elanud ka 1941. aasta suve, kui
suur osa ümbruskonna hoonetest
suurtüki tule tõttu maha põles.
Hoone viimane omanik enne
Eesti Arstiseltside Liitu (EASL)
oli leskproua Hedwig von Wahl,
kes soovis vanaduspõlve veetma
minna Itaaliasse. Seetõttu pani
ta maja müüki 5,5 miljoni Eesti
marga eest. Kõrge hind ostjaid ligi
ei meelitanud, kuid aprillis 1927
peeti EASL-i ülemkogul vajalikuks
liidu poolt asutatud tervishoiumuuseumi tarbeks maja osta.
Prouale pakuti 4,4 miljonit, mille
viimane algselt ära põlgas, kuid
mõne aja pärast leebus ja tehingu
vastu võttis. 1928. aasta veebrua
ris soetati krunt 46 000 Eesti

krooni eest.
Kuni 1940. aasta 30. augustini
oli maja kasutuses tervishoiumuuseumina ja kuulus EASL-ile.
Okupatsiooniga riigistati eramuuseumid ja Eesti Arstiseltside Liit
jätkas tegevust Rootsis. Majja kolis
ENSV tervishoiuministeerium.

Sõja perioodil juulis 1941. aastal jäi
Pepleri 32 imekombel Tartut laialt
laastanud tulekahjust puutumata.
Samal aastal asus maja keldris
Tartu vastupanuvõitluse staap.
See on eriti intrigeeriv, kuna
NKVD*** „hall maja“ asus hoones
üle tee (Riia 15).
Tervishoiumuuseum
tegutses
majas 1952. aastani, mil maja
nimetati Tartu vabariiklikuks
sanitaarhariduse majaks. 1958.
aastast lisandus majja Vabariiklik
Tartu Meditsiiniline Keskkool.
1984. aastal kolis meditsiinikool
Nooruse tänavale ja tollane
Pälsoni 32 maja anti Tartu Riiklikule Ülikoolile (TRÜ). Sel perioodil
võimaldati ruume kasutada Heino
Elleri nimelisel Muusikakoolil,
kuna Lossi (siis A.Lätte) tänava
õppehoones oli remont. 1985.
aastal andis TRÜ kolmanda
korruse kasutada Tartu Rajooni
Rahvasaadikute Nõukogu Täitev
komiteele.
1988. aastal tegevuse taastanud
Eesti Arstide Liidu (EAL) eestseisus otsustas 11. detsembril
1991 taotleda oma õigusvastaselt
võõrandatud vara tagastamist.
19. mail 1992 tunnistas Tartu
linnakohus EAL-i omandireformi õigustatud subjektiks, kuna
tuvastas juriidilise fakti, et EAL-i
põhikirjaline tegevus ei ole kuni
käesoleva ajani katkenud. Päris
nii lihtsalt kõik ei läinud, kuna
pikalt majas tegutsenud Tartu
prokuratuur asjaga päri ei olnud.
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16. juunil 1994 tunnistas Riigikohus lõplikult EAL-i maja õiguslikuks omanikuks. Samal aastal
alustati miljööväärtusliku maja
restaureerimist ja renoveerimist,
mis kestab pausidega tänini.
Praegu asub esimesel korrusel
Hea Maja Pood, teisel korrusel
EAL. Kolmandal korrusel on
ajakirja Eesti Arst toimetuse,
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi,
Eesti Nooremarstide Ühenduse,
Tartu Arstide Liidu ja Eesti
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Seenior
kirurgide Seltsi ruumid.
Majas asuvad ka ilusalongi, advokaadibüroo ja metsanduse arendamise ühingu ruumid.
EAÜS-i liikmetele on maja
ruumide kasutamise võimalus
andnud näiteks tiimitöö kogemust
remondi tegemisel ja kohtumispaiga Riiamäel lugematul arvul
aruteludele.
Tunneme rõõmu oma pesadest
ja anname oma panuse nende
korras
hoiule,
kodususele
ja

kasutame neid ikka üksteisega
koosolekute, kohtumiste ja näiteks
küpsetamiste korraldamiseks.
* Maarjamõis
** aknalingid
*** NSV Liidu
komissariaat

Siseasjade

Rahva-

Pikemalt saab Pepleri 32 kohta lugeda Eesti
Arsti ajakirjas ilmunud artiklist „Arstide
liidu maja lugu“ ja pikemalt Maarjamõisast
saab teada ilmselt siis, kui leiutatakse
ajamasin või kui arhiividesse kaevama
minna.

TEISED MEIST EHK MÕTTEID
JA SOOVE SELTSI SÕPRADELT
Liikmena on meil kõigil mingi nägemus Seltsist – on see siis koht, mis on justkui
teiseks koduks, kust leiab sõpru ning häid kolleege kogu eluks. On see kasvulavaks
ja arengu tõukelavaks või hoopis lahutamatuks osaks tudengielus. Milline on
aga Selts kõrvaltvaataja pilgu läbi? Pöördusin meie lähimate koostööpartnerite,
toetajate ja sõprade poole ning palusin neil jagada nii nende nägemust Seltsist,
koostööpartnerist kui ka lihtsalt häid ja südamlikke soove. Oma mõtteid jagasid
meiega Eesti Nooremarstide Ühenduse, Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Eesti
Noorteühenduste Liidu esindajad ning kaks meie auliiget.

Autor: Helen Kasemaa
Fotod: Pauline Rummel, erakogu

Helen Reim
Eesti Nooremarstide
Ühendus
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi
suur väärtus on kokkukuulumistunne. Tunne, et me oleme ühine
meeskond ja meil on ühiseid väärtusi - seda ka olukorras, kus me
oleme kõik erinevad inimesed.
Erialaliselt saavad tudengitest
erinevate valdkondade arstid ja
mitmesugustes
valdkondades
tegutsevad spetsialistid. Sealjuures
on Seltsil võimalus luua ühine
võrgustik, kus on alati turvaline
olla tema ise, küsida kõiki küsimusi
ning saada inspiratsiooni olemaks
parem versioon iseendast.
Eesti Nooremarstide Ühenduse
(ENÜ) jaoks on EAÜS armastusväärne noorte kolleegide selts
kond. Seltsi aktiivsed ja kogemustega juhid on ENÜs ja edaspidises
organisatoorses panuses kõrgelt
hinnatud, kuna teame juba ette,
et inimesed on kõrgetasemelise
organisatsioonitöö kogemusega
ning saanud võimaluse prakti-

seerida neid oskuseid. Meeskonna
töö, juhtimine, suhtlemine ja

vastutuse võtmine ning lubatu
elluviimine
on
kogemustega
õpitavad oskused, mis on olulise
kaalukeelega edasises edukas ja
rahulolu toovas elus.
Meie ühine suur võimalus muuta
meditsiinimaastikku
paremaks
on koostöö Eesti Arstide Liidu
tasemel. Meil mõlemal on seal
arvestatav sõnahääl ning meil
tuleb üha rohkem ja tihedamalt
teha koostööd selles vallas. Kui
me soovime, et juhtimiskultuur,
suhtumine töötajasse ja patsienti

tervishoiuvaldkonnas muutuks,
siis peame ise olema väga heaks
eeskujuks! EAÜS ja ENÜ annavad
nii
kogemuste
kogumiseks,
õppimiseks, arenemiseks kui ka
häälega arvamuse avaldamiseks
meile
mõlemale
suurepärase
võimaluse.
Viimase aja suurim koostöö leidis
aset 2021. aastal, mil EAÜSi ja
ENÜ ühismeeskond korraldas
just nimelt meie ühise suure orga
nisatsiooni, Eesti Arstide Liidu,
100. juubeli aiapidu Tartus, meie
omas koduses Pepleri hoovis! Eesti
Nooremarstide Ühendus ei oleks
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kõigist koostöödest EAÜSiga on
olnud see, et mistahes ülesande
ette asudes ei kuule üliõpilastelt kunagi seda, et “miks ei saa”.
Vastupidi - kohe läheb nupp tööle
otsimaks võimalust, “kuidas saab”.
Ja elu näitab, et lahendamatuid
olukordi pole olemas.
Hoidke Eestit, Tartu Ülikooli ja
iseennast nendes. Seiske hariduse,
hoolivuse ja inimlikkuse eest,
seiske targa ühiskonna eest. Ja
loomulikult ma soovin, et maailma
kõige tervemad ja õnnelikumad
inimesed elaksid Eestis!

osanud soovida paremat partnerit
selleks kui Eesti Arstiteadus
üliõpilaste Selts.
Soovin Seltsile jõudu olla tema
ise ning unistuseks saadaks
teile soovi, et kõik meditsiini
teaduste tudengid tahaksid olla
Eesti
Arstiteadusüliõpilaste
Seltsi liikmed. Miks? Sest teada
kaheteistkümne erineva kursuse
kolleege nimepidi koos telefoni
numbriga (kui tulete EAÜSi I
kursusel, siis tutvute kohe +6
aastaga ja kui olete jõudnud
kuuenda kursuseni, siis teate ka
kohe -6a) – see on privileeg, millest
ei ole mõistlik loobuda!

Joel Starkopf
EAÜSi auliige
Olen arstiteaduskonnas õppejõuna
töötanud peaaegu sama kaua, kui
vana on EAÜS. Tore on olnud
näha Seltsi arengut ja küpsemist
nii oma tegevustes kui ka organisatsioonina. Üks on selge –
kõigi nende aastate jooksul on
säilinud
seltsiliste
nooruslik
entusiasm ja ettevõtlikkus, mis

on alati leidnud uusi tegevusi ja
eesmärke. Pilk Seltsi kodulehel
kirjeldatud tegevustele annab
aimu, kuivõrd laiaulatuslikke
ja vaimukaid ettevõtmisi üli
õpilased oma enda aktiivsusest

32

korraldavad.
Kiiduväärt
on
erinevad tegemised arstihariduse,
rahvatervishoiu ja kliinilise praktika arendamiseks. Kolmekümne
aastaga on Selts kindlasti arenenud
organisatsioonina. Selge põhikiri,
struktuur, töögrupid, liikmelisuse
reeglid jne annavad tunnistust
südamega tehtud tööst. See teeb
Seltsist hinnatud ja lugupeetud
koostööpartneri nii ülikoolile kui
ka ülikoolihaiglale.
Koostööd Seltsiga on olnud
palju,
mitmesugustes
erine
vates tegevustes. Abiarstinduse
sisseseadmine oli ehk üks suurematest tegevustest. Tore, et see
õnnestus. Kõige positiivsem seik

Priit Perens
Tartu Ülikooli Kliinikum
Head tudengid!
On kummaline aeg. Aeg, mis
kätkeb meedikute jaoks endas
vaeva ja ohte, aga ka selliseid
eneseteostusvõimalusi,
mis
avanevad üks kord elu jooksul.
Iseäranis pakub pandeemia aeg
võimalusi saada juba õppimise ajal
reaalne töökogemus ülekoormuse
piiril balansseerivates haiglates.
Olete appi tulnud ja oleme teile
selle eest määratult tänulikud.
Arvestatava
koormusega
keerukates
koroonaosakondades töötamine ei ole teie jaoks
teoreeti
liste
õpingute
kõrval

Selts on selline, nagu on tema
liikmed. Jätkugu teil kõigil tarmu
unistada suurelt, siis tuleb suurelt
ka välja!

Elizaveta Cheremisina
Eesti Noorteühenduste Liit

kindlasti lihtne olnud, ent näeme
suure rõõmuga, et olete valinud
õige eriala – viimased kaks aastat
on arstitudengitest olnud väga,
väga palju abi raskete koroonapatsientide ravimisel. On näha,
et teis on sisu, tarmu ja tahtmist.
Loodan,
et
pandeemiaaegne
katastroofimeditsiini meenutav
haiglamaailm ei ole teie jaoks
kaasa toonud liiga suurt stressi, ja
kui kohati tundub, et valitud tee
on raske, leiate ikkagi tahtmist
sellest punktist edasi astuda.
Usun, et Eesti meditsiini tulevik
on kindel ja turvaline, kui te kooli
lõpetate ja tee siinsetesse haiglatesse leiate. Teist saavad tänastele
meedikutele igati usaldusväärsed
ja kindlad kolleegid.
Aitäh ja jõudu!

Urmas Siigur
EAÜSi auliige
Selts on olnud äge koostööpartner
ja innustaja. Meenutades oma
Kliinikumi aega, tuleb esmalt
meelde
Maarjamõisa
mõisahoonega seonduv. EAÜS palus
audientsi. Rühm särasilmseid
noori inimesi tuli kohale ja
sõnum oli lihtne – tudengitel
oleks Maarja
mõisa väljal pesa
vaja, andke see mõisamaja meile.
Tõtt-öelda meil selle majaga ka
mingeid väga selgeid plaane ei

olnud – kippus vägisi kätte ära
lagunema ja vahel mõne vandaa
litseva ründe sihiks saama.
Teisalt oli maja seisukord selline,
et ühegi kirjutatud või kirjutamata reegli järgi ei tohtinuks
sinna inimesi sisse toimetama
lasta. Käisime tudengitega kohapeal olukorda hindamas. Kaks
tuba olid sellises olukorras,
et mõõdukate kulutustega sai
neid veidi silutud. Ja edasi läks
nagu lugu kirvesupi keetmisest.
Kirvele potis lisaks natuke seda,
natuke teist ja pisut kolmandat
– elektrisüsteem korrastatud,
õhksoojus
pump paigaldatud jne.
Kus vähegi võimalik, tudengid ise
asja kallal. Kuni ennäe – algselt
väga ambitsioonikana paistnud
mõisa pidamise plaanist saigi asja.
Kui fassaad veel värske värvikuue peale sai, oli inetust haigest
hambast saanud täiesti tubli tükk
ning kõik osapooled olid rahul.

EAÜS on aastaid arenenud ja
sirgunud tugevaks huvikaitse
organisatsiooniks. Nii sihikindlaid
inimesi, toredaid traditsioone ja
lõputut valmisolekut panustada
on vaja igale Seltsile. Olete väga
usaldusväärne partner, kelle
poole pöörduda nii rõõmu kui
murega. Eesti Noorteühenduste
Liit ja EAÜS on teinud koos palju
olulisi projekte. Viimase aasta
highlight oli Seltsi valmisolek ja
panus Justiitsministeeriumi algatatud seksuaalse enesemääramise
eapiiri muutmise tagasisidesta
misesse. Tagasiside protsessile
tuli kokku panna efektiivselt ning
korralikult, mis sai ka tehtud Seltsi
tublide inimeste abiga.
Nagu ütles kord Lennart Meri:
„Teie, noored, lähete elust läbi
nagu nuga võist.“ Soovime, et
takistuste ületamine oleks sama
kerge kui Meri sõnad. Jätkusuutlikkust, lennukaid ideid ja paljupalju õnne 30. aasta puhul!

Ka oma praeguses Eesti Arsti
ametis on mul olnud tudengi
test aiva rõõmu. Praktiliselt
igas ajakirja numbris on mõni
tudengitöö. Artiklikonkurss „Minu
esimene publikatsioon“ on tubliks
traditsiooniks saanud. Tsiteerides
mõõganeelajat Alfredot Astrid
Lindgreni raamatust „Rasmus,
Pontus ja Lontu“: „Tuleb peale
hakata siis, kui veel väike oled, ja
neelata nööpnõelu.” Teisisõnu: kes
Eesti Arsti ei kirjuta, see Lancetisse või Nature’isse ei jõua.
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EAÜS 25

EAÜS 30

Autor: Grete Haube

2017
Septembris anti esimest korda
välja Rebaseteatmik. Rebaseteatmik on esmakursuslastele
mõeldud infovihik, millesse
on kogutud kõik oluline
informatsioon, et kohaneda
õpingutega meditsiiniteaduste
valdkonnas. Teatmiku loomisesse panustasid hariduse ja
Curare töögrupid.

23. oktoobril toimus juhatuse
koosolek, kus kinnitati esimest
korda kogu Seltsi ajaloos
üle 500 liikme olemasolu.
Selle numbri täitumiseks
tehti seltsikate seas varem
suur kampaania, et liikmed
kutsuksid oma sõpru liituma.

2018
34

18. novembril toimus EAÜSi
teenuste arendamise töötuba,
kus
tolleaegse
teaduse
töögrupi juhi Laura Mettise
idee - korraldada koolinoortele
tervisliku toitumise töötube
- sai selge visiooni ja sõnastati sellealased eesmärgid.
Projektiga seotud tegevused
algasid 2019. aasta sügisel,
mil koostöös Tervise Arengu
Instituudiga koolitati välja 32
tervisliku toitumise lektorit,
kes korraldasid kevadpoolaastal kaasavaid ja interaktiivseid töötubasid.

2. mail otsustati juhatuse
koosolekul kasutusele võtta
meilitähised. Meilitähised on
tänaseni pea iga Seltsi meiliga
kaasas ning liikmetel on tänu
nendele mugavam oma meililistis erinevaid kirju esitada.

17.-18.
märtsil
toimusid
esimest korda Eesti Meditsiinitudengite Päevad. Eelnevatel
aastatel oli üritus kandnud
nime Eesti Arstiteadusüliõpilaste Päevad. 2018. aastal
toimus üritus esimest korda
koostöös Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli ja sealsete tudengitega. Ürituse eesmärgiks oli
loengute, seminaride ja töötubade abil suurendada erinevate meditsiinierialade tudengite koostööd ning arendada
nende teoreetilisi ja praktilisi
oskusi.

2019
14-17. märtsil toimus esimest
korda TNT (Training New
Trainers) Estonia ehk nelja
päeva
pikkune
IFMSA
koolitus, kus arstitudengid
üle terve maailma õppisid,
kuidas olla ise koolitaja ning
teemasid põnevalt edasi anda.
Koolitajateks olid varem sama
koolituse läbinud eestlased ja
rootslane James, kes on olnud
ka Euroopa regiooni Capacity
Building juht aastatel 20192020.

20. märtsil toimus inspireerivate
naiste
vestlusõhtu.
Inspireerivad
ja
edukad
naised edastasid naistepäeva
puhul julgustavaid sõnumeid
ja nõuandeid.

22.-29. aprillil toimus organidoonorluse
nädal,
mille
eesmärgiks oli suurendada
Eesti inimeste teadlikkust
elundidoonorlusest
ning
lükata ümber sellealaseid
müüte.
Nädala
jooksul
toimusid näiteks debatt ja
teemaõhtu. Organidoonorluse
kampaania kestis veel umbes
aasta ning selle käigus anti
intervjuusid ja oldi aktiivsed
ka sotsiaalmeedias.

29. jaanuaril toimus abiarstinduse suurkohtumine. Osalesid
EAÜS, Sotsiaalministeerium,
Eesti Arstide Liit, Eesti
Haiglate Liit, Tartu Ülikooli
meditsiiniteaduste valdkonna
dekanaat,
Tartu
Ülikooli
Kliinikumi juhatus, Eesti
Nooremarstide Ühendus ja
meditsiiniteaduste valdkonna
üliõpilaskogu.
Üheskoos
arutati abiarstinduse süsteemi
suuremate
murekohtade
võimalikke lahendusi. Peamisteks arutuspunktideks olid
ligipääs andmetele, seadusandlus ja abiarstide rahastus.

2020
24. oktoobril toimus uue
strateegia loomise esimene
ametlik koosolek. Rohkem kui
aasta aega tegeleti innukalt
Seltsile aastateks 2021-2025
strateegia loomisega, kuhu
kaasati aktiivselt juhtkonda,
liikmeid ning vilistlasi. Uus
strateegia võeti vastu 2020.
aasta sügisesel üldkoosolekul.

20. mail võeti juhatuse koosolekul vastu otsus luua ajutine
keskkonnatervise töögrupp.
Kahe aasta jooksul korraldati
palju põnevaid üritusi ning
tõestati end piisavalt - 2021.
aasta kevadisel üldkoosolekul
kinnitati
keskkonnatervise
töögrupp
Seltsi
alaliseks
töögrupiks.

16. mail ehk kevadisel üldkoosolekul võeti vastu Seltsi uue
ametniku – arendusjuhi –
ametikirjeldus ning lisati see
ametikoht vajalikesse Seltsi
dokumentidesse.
Arendusjuhi ametikoha loomist oli
arutatud juba aastaid, sest
Selts suurenes ja laienes pidevalt ning oli tunda, et oleks
vaja veel ühte ametikohta, mis
keskenduks seltsikate koolitamisele ning Seltsi igakülgsele
arengule.

3. juulist 2. augustini oli Tartu
linnas avatud autovabaduse
puiestee. Esmakordselt toimus
suvel Tartus üritus, kus Vabaduse puiestee suleti kuuks
ajaks autodele ning korraldati
hulganisti vaba aja veetmise
võimalusi jalakäijatele. Muude
seltside ja organisatsioonide
kõrval kutsuti sinna ka
EAÜS. Anti esmaabikoolitusi
ja mõõdeti tervisenäitajaid.
Seltsi tegevus autovabaduse
puiesteel leidis kajastust ka
Postimehes.

10.-12.
augustil
toimus
Tallinnas
NPO
(National
Public
Health
Officer)
Weekend. Üritus koondas
meie katuseorganisatsiooni,
IFMSA, Euroopa regiooni
rahvatervise juhte ja teisi eestvedajaid. Korraldajate ning
osalejate tagasiside oli üdini
positiivne ning emotsioonid
ülevad.

30. oktoobril ehk sügisesel
üldkoosolekul otsustati, et
välisvahetuse töögrupi juhte
saab edaspidi olla ametlikult ka
kaks. Välisvahetuse töögrupi
juhi töökoormus on olnud
teadagi suur ning kaks inimest
neid ülesandeid jagavad, saab
sellega tagada välisvahetuse
parema kvaliteedi.

17. aprillil ehk kevadisel
üldkoosolekul
valis
Selts
endale üle mitme aasta jälle
auliikme - selleks osutus Priit
Tohver.

2021
18. detsembril liitus Selts
Vabaühenduste
Liiduga.
Nendega konsulteerides on
arenenud
huvikaitseplaani
väljatöötamine.

25. augustil otsustati EAÜS
30 meeskonna koosolekul
alustada Seltsile uue visuaali,
sealhulgas logo, arendamist.
Pärast mitme idee kaalumist kohendati veel natuke
pakutud logo ning juubeliaastaks võeti uus visuaal
kasutusele. 15. novembril ehk
Seltsi sügisesel üldkoosolekul
kinnitasid liikmed selle ametlikuks visuaaliks.
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SELTSI VISUAALNE IDENTITEET:
ARENG LÄBI AJA
Juubeliaasta valguses on Seltsi logo ja visuaalid palju kõneainet leidnud. Selle aasta
oleme mööda saatnud uue juubeliaasta logo seltsis ning viimasel üldkoosolekul
leidis uus logo toetust ka seltsikate seas ja uuel aastal astumegi uue näoga tulevikule
vastu. Kuid ega Seltsi logo ole varemgi kivisse raiutuna püsinud, kolmekümne
aasta jooksul on Seltsil olnud õige mitu nägu ja tegu.

Autor: Marta Kohal

Mõte uurida veidi Seltsi logosid ja
visuaale kõlab algselt minu jaoks
väga põneva ülesandena – on
visuaal ju miski, mis kannab suurt
osa EAÜS-i identideedist, seda nii
seltsikate kui ka meie välispartnerite ja ühiskonna seas. Tundus,
et vanade logode taga peavad
olema ääretult põnevad lood
ning kuidagi peavad nad olema
ära teeninud oma koha säärases
auväärses
organisatsioonis.
Tuulan aga veidi ringi sisearhiivis
ja EAÜS 25 raamatus ning peatselt hakkan aru saama, et Seltsi
selle mineviku osa kokkupanemine ei kujune üldsegi nii lihtsaks
ülesandeks, kui arvasin.
Aga alustagem algusest – algne
Selts ei kandnud üldsegi päris
sama nime, mis ta praegu kannab.
Õigemini, ta ei olnudki veel
Selts, vaid Liit – täpsemalt Eesti
Arsti
teadusüliõpilaste Liit. Nime
kandev logo oli igati arstitudengite
vääriline, kõige esimesel logol on
kujutatud avatud raamatut, mille
ühel kaanel elutseb igavene meditsiini sümbol – madu ümber saua
keerdunult – ning teisel on kujutatud Tartu Ülikooli peahoonet.
Raamatuseljalt jooksevad tähed
EAÜL tähistamaks verivärsket
arstitudengite
organisatsiooni.
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Kuidas selline logo aga sündis
tundub olevat mõningane müsteerium ka Seltsi loojatele. Ning ehk ei
ole see ka nii tähtis, sest usutavasti
oli sel hetkel olulisemaid asju,
millele tähelepanu pöörata. Võime
igal juhul spekuleerida, et ju võis
toonane Liit enda insipiratsiooni
saada nii teistelt meditsiini ja
farmaatsia
organisatsioonidelt
kui ka tahtest näidata ülikooliga
seotust ning tudengite osalust.
1994. aastal muudeti organisatsiooni nimi praeguseni toimivaks
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiks, mille tõttu tuli muutus ka
raamatuseljal olnud lühendisse.
Muus osas jäi logo sel hetkel
samaks.

Uuenduskuuri läbis logo tõenäoliselt 1998. aasta alguses, kus senine
raamat ja ülikool jäeti seljataha
ning alles jäi veidi lõbusam
versioon mao motiivist, kõrval
kirjas Eesti Arstiteadusüliõpilaste

Selts. Ka vanasid Curare päiseid
võib just selle logo veidi lihtsustatud versiooniga käsikäes näha.
Kahjuks peale selle, et kavandi
viis lõpule Marek Prits, väga
antud logost rohkem teada ei
olegi. Või ehk kellelegi ka on, kuid
mina hetkel nende saladusteni
veel ei ulatunud ning ehk nii ongi
põnevam.

Selts toimetas hea mitu aastat
antud logoga edasi kuni jõuame
väikese ajahüppega aastasse 2005,
kus Seltsi üldkoosoleku protokollidest võib lugeda vihjeid uuele
võimalikule logole. Minul tekkis
seda lugedes kohe küsimus, et
miks üldse uut logo taheti. Taaskord asusin uurima, uskudes,
et seekord saan küll ühe põhja
paneva selgituse, sest uus vastuvõetud logo (olgu etteruttavalt
öeldud, et see logo sümboliseeris
arsti ja patsienti olles eelkäijaks
logole, mille 2021. aasta lõpuga
minevikku jätame) on totaalselt
erinev vanast maoga logost. Kuid
ega midagi põrutavat tegelikult ei
selgugi. Tuleb välja, et kõige enam
mängis vist rolli aeg ning inimeste
ikka ja alati tulevikku vaatav

pilk. Vana logo tundus ajale jalgu
jäänud olevat ning madu tähistas
küll meditsiini, kuid oli tuntud
pigem farmaatsia sümbolina. Uue
logo idee sündis üpriski spontaanselt ning sooviti, et kujutatud oleks
pigem arsti-patsiendi suhet. Logo
disainimisel paluti toona abi Tartu
Kunstikooli tudengilt Kristin
Pärnalt, kes seltsikate soovide
järgi kavandid disainis. Uuel logol
kujutati ka paljudele praegustele
seltsikatele tuttavat sümbolit –
patsienti, kes lamab ning tema
kohal olevat arsti. Küll aga olid
toonased kirjatüübid ning üldine
logo välimus veidi teistsugused,
kui need, mida mina ja paljud
praegused seltsikad tunnevad.
Uue logo arutelud toimusid küll
üldkoosolekul, kuid lõpuks anti
otsustusõigus täielikult juhatuse
kätte ning 2006. aastal saigi uus
logo juhatuse otsusega kasutusele
võetud.

Taaskord möödus hea mitu aastat,
kuni 2011. aastani, kui logo läbis
jälle väikese uuenduskuuri. Tol
ajal Seltsis tegutsev Julius Juurmaa
joonistas uue kodulehe prototüüpi
ning leidis end olukorrast, kus
vana logo ei olnud kvaliteedilt
päris see, mis ta olla oleks võinud.
Nii võttiski ta kätte ja joonistas

logo vektoris ümber ning selle
käigus muutis ka veidi logo ennast
ja selle kvaliteeti. Patsient sai veidi
värvi juurde, jooned selgemaks
ning ka kirjatüüp omandas uue
stiili. Küll aga ei tea paljud seda, et
tol ajal oleks Selts võinud saada ka
totaalselt teistsuguse näo. Nimelt
kujundas Julius suures tööhoos
veel ühe logo variandi, mida oleks
oma kuju ja väiksema detailsusega
lihtsam kodulehel kasutada – logol
oli kujutatud kahest käest moodustatud südant. Lõpp-kokkuvõttes
jäi siiski uuendatud, kuid samas
tuttav arsti ja patsienti kujutav
logo püsima ning see sai taas vastu
võetud 2011. aastal.

Viimase kümne aasta jooksul
on olnud hetki, kus on arutatud
logo muutmist, aga siiski on

senine logo suutnud ajahambale
vastu pidada. Kuid seoses praegu
käimasoleva 30. juubeliaastaga
kerkis juubelitiimil möödunud
aastal vaikselt idee, et lisaks
juubelilogole võiks uuendada ka
kogu Seltsi visuaale. Kiirelt asuti
tegutsema, leiti disainer ning juba
mõne nädalaga oli algne kavand
valmis. Disainer Taavet Kohal lõi
enda sõnul uue logo kujundamisel
kaoses korda, võttes aluseks
juba olemasoleva logo, kuid viis
arsti ja patsiendi visuaalselt ning
sellest lähtuvalt ka ideoloogiliselt
võrdsesse suhtesse. Boonusena
õnnestus sümbolisse integreerida
ka valdkonnaga seotud motiiv –
viide punasele ristile, ilma milleta
oleks märk omanud ilmselt hoopis
teistsugust
lõplikku
motiivi.
Juubeliaastaks valminud logol on
kujutatud numbrit 30 ning on see
kandnud meid ja juubelisündmusi
läbi terve selle aasta. Uuest aastast
liigume edasi sama logoga, kuid
juba ilma numbrilise lisandita.
Kas üldkoosolekul vastvalitud
logo jääb püsima kauemaks
kui
eelmised
ja
kandma
meie
identiteeti
järgmisteks
aastakümneteks?
Tõenäoliselt
mitte, kui vaadata organisatsiooni
senist kulgu. EAÜS-i areng kulgeb
läbi aja ning ainult tulevikku
vaadates muutume edasi ning on
igati loogiline, et tulevased juhid
näevad Seltsi käekäikku visuaalselt teistmoodi kantuna, kui praegused. Jääb vaid oodata, mida uut
ja põnevat toovad meile järgnevad
aastad ja aastakümned koos uute
visuaalidega.
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EAÜS 30 AASTA LÜHIDALT
Autor: Helen Kasemaa
Fotod: Greete Jakobson, Helen
Kasemaa, David Kogan, Lea
Pavlov, Pauline Rummel, Arina
Zamosnikova, erakogu

Arengupäev
juuli 2021
Algselt mais toimuma pidanud arengupäeva lükkasime piirangute tõttu juulikuusse ning kohtusime huvilistega Madsa spordi- ja
puhkekeskuses. 2020. aasta sügisel sai vastu võetud uhiuus strateegia,
mistõttu olid arengupäeva põhilisteks aruteluteemadeks strateegia
tegevuskava ning ideede kogumine edasisteks tegevusteks ja strateegia
täideviimiseks.

Uus visuaal
veebruar 2021
EAÜS 30 tiimiga võtsime Seltsi 30. juubeli
tähistamiseks kasutusele uhiuue visuaali,
mis nüüdseks on saanud ka Seltsi ametlikuks visuaaliks ning seda veel paljudeks
tulevasteks aastateks.

EAL100 aiapidu
august 2021
Augustis läksime appi meie heale sõbrale ja toetajale, Eesti Arstide
Liidule, ning koostöös Eesti Nooremarstide Ühenduse ja Tartu
Arstide Liiduga korraldasime suurejoonelise ja särava peo, et tähistada EALi sajandat sünnipäeva.

Inspiratsioonisüst
veebruar 2021
EAÜS 30 aasta avapauk toimus veebruaris ühe
ääretult inspireeriva üritusega. Tõime kokku
kolm silmapaistvat vilistlast kolmest erinevast
kümnendist - Ivo Valter, Kristiina Ojamaa, Sirli
Saar. Rääkisime Seltsi algusaegadest, välisvahetustest, March Meetingust (mis toimus Eestis!),
visuaalist ning kampaaniast “Mina usun Eesti
meditsiini tulevikku”.
Eesti Meditsiinitudengite Päevad
märts 2021
Kahepäevane veebis toimunud konverents, mille
korralduses lõid sel aastal kaasa lisaks Seltsile ka
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilas- ja õpilas
esindus, Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Selts, Tartu
Ülikooli Rohuteaduse Selts ja Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit. Eesmärgiks oli erinevate seminaride
ja loengute abil laiendada silmaringi, täiendada
teadmistepagasit igast meditsiinivaldkonna nurgast
ning tekitada kõigi tulevaste tervishoiutöötajate
vahel usaldusväärne suhe juba enne tööle asumist,
et tagada selle kaudu tulevikus professionaalne
patsiendi käsitlus.
Annetuste süsteem
aprill 2021
Nii nagu on uus ja värske meie visuaal, on seda ka sel
aastal kasutusele võetud annetuste süsteem. Idee sai
alguse soovist renoveerida meie Seltsi maja, Maarjamõisa
mõisahoone, ja selle jaoks annetusi koguda. Kahjuks
polnud Maarjamõisa mõisahoone saatus kindel, mistõttu
hakati annetussüsteemi kasutama hoopis Seltsi tehnika
ja teenuste vahendite uuendamiseks. Praeguseks on
annetajaid juba nii palju, et oleme soetanud meie armsate
toetajate abiga Seltsile helitehnika.
Valge Kitli Jooks
mai 2021
5. mail toimus Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi juubeli
aasta esimene kohapeal toimuv üritus – Valge Kitli Jooks.
Valge Kitli Jooksul osalesid meditsiinitudengid, kes jooksid
läbi Tartu linna kitlites või teistes meditsiiniteemalistes
kostüümides ja täitsid erialaseid ülesandeid. Kokku osales
üritusel 15 tiimi ehk 60 meditsiinitudengit.
Sünnipäevapiknik
mai 2021
29. mail oli planeeritud mõnus piknik Maarjamõisa juures, kuhu
olid oodatud nii praegused seltsikad kui ka vilistlased. Kahjuks
tulid taas kord ette piirangud ning kevadine sünnnipäevapiknik
tuli ära jätta.
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Vaktsineerimisväitlus
oktoober 2021
Vaktsineerimisväitlus leidis aset 25. oktoobril Tartu Ülikooli
Delta õppehoones hübriidvormis. Üritusele olid kutsutud Tartu
Ülikooli Väitlusklubi väitlejad, kes väitlesid teemal “Riikides, kus
vaktsineerimine ei ole kohustuslik, ei annaks riik sotsiaalseid
hüvesid neile, kes ei vaktsineeri oma lapsi”. Järgnes paneeldis
kussioon, kus osalesid dr Ruth Kalda, dr Vivika Adamson, Maivi
Parv ja dr Marje Oona. Ürituse lindistust on võimalik järelvaadata EAÜS-i YouTube’i vahendusel.
Keskkonna kampaania
november–detsember 2021
Pea sel aastal jõulud Ilma ... milleta? Alates 14. novembrist
on keskkonnatervise töögrupi eestvedamisel ning koostöös
Ilma poega aset leidnud sotsiaalmeediakampaania, mis
keskendub pakendivabale tarbimisele. Kampaaniast on osa
võtnud mitmed tublid keskkonnasõbrad, postitades pakendivabast poodlemisest pildi oma Instagrami story’sse ning
osaledes seeläbi 14. detsembril vahvate auhindade loosis.
Curare juubelinumber
detsember 2021
Oma panuse soovis EAÜS 30 tähistamisesse anda ka
Curare toimetus, mistõttu ongi praegu teie käes Seltsi
ajaloole, arengule ja silmapaistvatele seltsikatele ning
vilistlastele keskenduv juubelinumber. Loodame toimetusega, et ajakiri pakub teile põnevat lugemist ning sooje
hetki!
Jõulupidu
detsember 2021
Kuigi traditsiooniliselt üheskoos veedetud Seltsi
jõulupidu jääb tavapärases vormis ära, toimub
detsembrikuu lõpus muhe interneti teel üle kantud
EAÜS-i jõulueri. Kavas on muusikalised etteasted
seltsikate poolt, erinevad mängud koos meenetega
ning säravate seltsikate tunnustamine. Ülekannet
saab nautida mugavalt kodus glögi kõrvale või
üheskoos perega vanaema plasmatelerist. Kui oskad
ise laulda, pilli mängida (parmupillist orelini) või
kasvõi beatbox’ida ja soovid teha oma talendi nähtavaks, siis ära lase võimalust käest ja võta ühendust
Siim-Silver Sepaga!
Gala
aprill 2022
13. novembril 2021 pidi toimuma juubeliaasta
kõige suurejoonelisem ja oodatum sündmus, mis
pandeemia tõttu tuli paraku edasi lükata. Küll aga
ootame teid kõiki 23. aprillil Eesti Rahva Muuseu
misse. Oodata on mõnusat tantsumuusikat,
oksjonit ning palju muud põnevat!

