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Armas lugeja! LÕPUAKTUS TOIMUB 
16. JUUNIL KELL 15-17

Sisukord

Taas on käes ühe tegusa ja avastamisrohke 
õppeaasta lõpp. On alles aasta olnud! Aasta 
täis uuendusi, õppimist ning lahedaid 
tutvusi. Iga lõpp on millegi uus ning nüüd 
olen teie ees kui Curare peatoimetaja. 
Loodan selle aasta jooksul veelgi Curaret 
uuendada ning jätkuvalt tuua teieni põne
vaid lugusid Seltsist ning inspireerivatest 
seltsikatest. 

Kuueaastase koolitee lõpp on ees meie 
lõpetajatel ning on algamas uus etapp 
nende elus. See number on pühendatud 
neile tublidele varstivarsti tulevastele 
arstidele. Juttu tuleb lõpetajatega, õppe
jõududega, vaatame tagasi ka möödunud 
seltsiaasta ühele suuremale projektile. 
Kevadisel üldkoosolekul, mis peale pikka 
pausi leidis taas aset kontaktis, valiti ka uus 
juhatus ja juhtkond  saame tuttavaks ka 
nendega. Lisaks saab leida ka raamatusoo
vituse suveks raamatuarvustuse näol ning 
saab lugeda seltsikatele väga armsa hoone 
Maarjamõisa (tuntud kui MM) kohta. Ehk 
mõnele kahtlevale lõpetajale annab resi
dentuuri tutvustus kindla aimduse, mida 
edasi teha.
Soovin teile kõigile edukat kooliaasta 
lõppu ning päikselist, rahulikku ja 
puhkust täis suve, et sügisel väljapuha
nuna ja energiat täis uuele õppeaastale 
vastu minna. Armsad lõpetajad, teile ma 
soovin õnnestumisi, unistuste täitumist 
ning teadmist, et Seltsi olete ikka ja alati 
oodatud!
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PER ASPERA AD ASTRA - 
KUUS AASTAT ARSTITEADUSES 

LÄBI KOLME SILMAPAARI

Eneli: No sellised segased tunded 
on, ütleks. 
Berit: Täna oli mingi breaking 
point, et kõik hakkas närvidele 
käima. Tekkis ärevus ja eile õhtul 
ei suutnud ma esimest korda 
normaalselt magama jääda. 
Eneli: Selline keskmine tunne: 
tuleb paanika, et ma ei oska mitte 
midagi ja kõik on halvasti. Samas 
järgmisel päeval mõtlen, et ma 
midagi ju ikka tean. Aga siis tuleb 
jälle paanika…nii et need tunded 

Alustame algusest, või õigem 
oleks öelda lõpust. Kahe nädala 
pärast on teil ees lõpueksam. 
Millised on emotsioonid? Kas 
on veel jaksu vastu pidada 
või hakkate vaikselt mõistust 
kaotama?

vahelduvad pidevalt.
Taavi: Kusjuures mul on täpselt 
samamoodi. Vahepeal, kui on 
mingi konsultatsioon, siis ma 
saan aru, et tean sellele küsi
musele vastust, kuid siis tuleb 
mingi  järgmine küsimus, kus ma 
pole kuulnudki asjast — siis tuleb 
selline tunne, et võibolla peaks 
uuesti konspekti lugema.
Berit: Kordamisküsimused käivad 
niimoodi unenäos vaikselt ringi.

Taas oleme jõudnud aastaringiga sellesse hetke, kus sirelite magus lõhn ja violetsed 
õied paitavad meie meeli. Kus saab nautida esimesi suvele viitavaid sooje kevadilmasid. 
Õhtuid, kus tahaks lihtsalt sõpradega Emajõe kaldal muljetada ja ehk mõne Väikese 
Kuuba kokteili saatel lõõgastuda. Arstitudengitele tähendab hiline kevad aga 
viimaseid pingutusi, et seejärel minna teenitud puhkust nautima. Nagu igal aastal, 
lõpetavad ka sel suvel tudengid, keda õige pea võime nimetada arstideks. Istusin 
neist kolmega — Eneli Maranik, Berit Mägi ning Taavi Arakas — ühel päikselisel 
maikuu päeval maha, et koguda kokku nende vahvad lood ja tarkuseterad. 

Autor: Marta Kohal
Fotod: Pauline Rummel, erakogu
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Aga kui arsti tulite, mis erialale te 
siis mõtlesite? Ja kas õppe jooksul 
on toimunud mingi muutus või 
on mõte jäänud ikkagi samaks?

B ja E ühest suust: Täpselt sama 
on.
E: See ei tulnud mitte ülikooli 
astudes, vaid on alati olnud nii, et 
koos arsti mõttega on olnud ka see 
eriala mõte.
B: Jah, suhteliselt lahutamatu osa 
sellest.
T: Tahaks ka seda öelda. Kui ma 
tulin, siis mul polnud ühtegi mõtet 
— tahtsin lihtsalt arstiks saada, 
ent mis arstiks täpsemalt, selles 
ei olnud ma veel kindel. Esialgu 
tekkis mul mõte saada hoopiski 
psühhiaatriks. Pärast üht suve 
Seewaldis hooldajana töötamist 
sain ikkagi aru, et see pole päris 
see. Hiljem tuli mõte, et äkki saaks 
pediaatriks, tundus ka huvitav.
B: Meile (Berit ja Eneli – toim.) 
tundub endiselt.
T: Kui töötasin aasta aega ITK 
(Ida-Tallinna Keskhaigla – toim.) 
neonatoloogias abiõena, hakkasin 
mõtlema, et kui midagi peaks 
halvasti minema, kuigi üldjuhul 
ei lähe, siis ma arvan, et ma ei 
tahaks selle vaimse tundega tege
leda. Pärast seda on kõik need 
õppeained ja tsüklid, eriti nüüd 
praktika jooksul, hakanud nii 
palju huvi pakkuma, et on saanud 
potentsiaalseteks residentuuri 
kandidaatideks.
 
Kas on mõni õppejõud, kes on 
eriti eredalt teile meelde jäänud?

B: Neuro ja Haldre. See, kui hästi 
ta suutis kõike imiteerida: iga 
sugused pareesid, paralüüsid, 
epileptilised hood, kõnnakud, 
poosid. Selleks, et osata nii hästi 
järele teha, peab ikka väga hästi 
teadma. Isegi patsienti nägemata 
kujutad ette, milline see patsient 
olla võiks. 
T: Ma arvan, et esimesel aastal 
minu anatoomia õppejõud Aade 
Liigant. Väga otsekohene, õpetas 
ja seletas hästi. Ta on mul meeles 
kõigi nende arvestuste ning 
suuliste vastamiste pärast. Ma 

julgen öelda, et pooled kukkusid 
esimesel korral alati läbi. Sellele 
suulisele vastamisele minnes 
vaatasid talle silma ja tema näo 
ilmest ei saanud üldse aru, kas 
sa vastasid õigesti või ei. Ta võis 
sulle täiesti tuima näoga otsa 
vaadata senikaua, kuni sina oma 
juttu ketrasid, ja siis lõpuks ütles, 
et sinuga me täna kaubale ei saa, 
tule järgmisel nädalal tagasi (kõik 
naeravad – toim.). Ma vist vastasin 
talle närvisüsteemi või veresoonte 
kohta mingi kolm korda ja siis 
lõpuks õnnestus.
B: Õnnestus kaubale saada.
T: Jah. Veebiõppega seoses —
kirurgia tsüklis üks ainetest, kus 

õppejõud viitsisid meiega tegeleda, 
oli uroloogia. Seal oli selline õppe
jõud nagu Jaanus Kahu ja ma küll 
ei mäleta, mis teemat ta parajasti 
andis, aga mul on siiani suurepära
selt meeles see, et ühel hetkel pani 
ta kaamera tööle, läks patsiendi 
juurde ning patsient võttis püksid 
maha ja kaamera lihtsalt… (kõik 
naeravad – toim).
B: Meie kahjuks või õnneks jäime 
sellisest kogemusest ilma. 
E: Meelde on jäänud ikka Peeter 
Saadla. Ta on legendaarne. 
Kuidas me temaga kuulasime seal 
praksis, stetoskoobid maki peal, 
neid kopsuhelisid. Samuti pean 
mainima enda anatoomia õppe

jõudu Jana Tuusovit, kes oli meile 
natukene nagu klassijuhataja. Ta 
muretses meie pärast palju ja oli 
tõeliselt tore. 

On teil mingeid lemmikuid 
 toredaid hetki neist kuuest 
aastast? Ehk mõni naljakas 
juhtum rääkida?

B: Meil oli esimesel kursusel 
selline komme rühmaga, et kui 
kellelgi oli vähe raskem hommik 
koolis, siis sa pidid mütsi kandma 
(kõik naeravad – toim.). Need ei 
olnud lihtsalt mütsid, vaid meie 
ühel rühmavennal oli arsenal 
erinevaid mütse, mis tal kaasas 
olid. Ja siis oli ikka teada, et kellel 
natukene raskem on. 
E: Prekliinilisest õppest tuli mulle 
meelde anatoomia eksami suuline 
osa. Me tegime seda reede õhtul. 
Kui mina eksamit vastasin, oli kell 
umbes kümme või pool üksteist. 
Me pidime muidu laupäeval 
tegema, aga otsustasime, et 
tahame ühel päeval ära teha. Ja 

noh, Hannes Tomusk on selline, 
et ega ta kedagi ära ei aja. Ütles, et 
ta on seal ka kella kaheni olnud. 
Ma ei teagi, millal me sealt lõpuks 
tulema saime, kuid vastatud me 
saime. Ainult turvamees ei olnud 
eriti heas tujus, et me nii hilja 
seal olime. Aga jah, siis kuidagi 
meenuvad mingid pisikesed asjad. 
Kui COVID ajal näiteks pidi kardi
oloogia kodutööd tegema ja Sten 
(rühmakaaslane – toim.) saatis selle 
kogemata Anu Saagile, kes meilis 
vastas: „Ma pole vist õige inimene 
sellega tegelema, aga aitäh 
meelde tuletuse eest, mida ma oma 
hüpertensiooni ja rütmihäirega 
pean tegema. Edu edaspidi! 
Pöördun nüüd tagasi lülijalgsete 
juurde.” (kõik naeravad – toim.) 
T: Ma arvan, et mul on kõige 
paremini meeles need ühised 
koosviibimised oma rühmaga, kus 
olemegi koos lihtsalt lauamänge 
mänginud, istunud, rääkinud, 
mõnel õhtul ka natuke mullivett 
käinud linnas joomas. 

Kuidas te tunnete, et COVID teie 
õpet ikkagi mõjutanud on? Kas 
tunnete, et olete millestki ilma 
jäänud?

B ja E ühest suust: No ikka täiega!
E: No ikka täiega, meil olid sise
haigused põhimõtteliselt olemata. 
B: Mul oli kirurgia, mis võibolla 
läks veidi paremini. Aga no näiteks 
silmahaigustest ma ei tea mitte 
midagi. Ma hakkasin põhimõtte
liselt nullist õppima. Ma tean seda, 
et ma kirjutasin ühe referaadi 
seal ja see oli põhimõtteliselt kõik. 
Üldiselt ei olnud COVIDi alguses 
ju mingit veebiõpet, vaid juhis, et 
kirjuta referaat, loe ja tee Moodle’i 
test. Ja nii oligi, et sa vorpisid neid 
referaate vaikselt ja teadsid seda 
oma ühte teemat päris hästi, aga 
no sellest ei piisa. Ja teine asi ongi 
see rühmaga ka, et ei ole koos, ei 
saagi koos olla. 
B: Üks päev onkoloogiat õppima 
hakates ja jällegi mitte midagi 
teades sellest varasemalt, leidsin 
enda Drive’i kaustast screenshot’i 

PEETER SAADLA JA MAKIHÄÄLED

ELUNDIDOONORID. 
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Moodle’ist, kus oli  materjalide 
kohal kirjas, et materjalid on 
iseseisvaks läbitöötamiseks, 
lõpetame kursuse Moodle’i testiga 
ja see oli kõik. See oli kogu meie 
onkoloogia korraldus: siin on 
materjalid, töötage läbi, teeme 
arvestuse, vsjo. Ja see screenshot 
lihtsalt narris mind seal, et sa vist 
tegelt väga ei töötanud neid läbi. 

Rääkisime lemmikhetkedest, aga 
mis on kõige raskemad hetked 
teil kooliajast olnud?

T: Mul konkreetselt sellist rasket 
perioodi pole olnud, aga pigem kõik 
need suulised eksamid. Mulle kohe 
üldse ei istu need. Kui ongi selline 
dialoogivormis eksam, siis mul ühel 
hetkel jookseb mõte nii kokku — 
mul ei tule see vastus välja ja sealt 
läheb kõik allamäge. 
E: Mina ütleks ka, et pole sellist 
rasket ajajärku olnud.
B: Ma ka ei tea, vahepeal ikka on 
raske. Enne eksamit on raske ja.. 
(mõtleb – toim.)...pigem on selline 

püsiv masendus (kõik naeravad – 
toim.). 
E: Põhimõtteliselt küll jah. 
B: Et ootad, millal läheb paremaks, 
ja saad aru, et tegelikult ei lähegi.
E: Minu arust on konstantselt 
läinud ainult hullemaks. Aga ma 
mõtlesin, et kõige raskem on minu 
jaoks olnud see psühholoogiline osa 
siit õppest, täpsemini see võistlus
moment ja see võrdlus, mis sul on 
kogu aeg teiste inimestega. Tunne, 
et ma pole piisavalt hea võrreldes 
kellegi teisega ning ma ei oska ja ei 
tea nii palju kui tema. Ma ütleks, et 
see on kõige raskem. 
B: Mul on selles suhtes väga hästi 
läinud, et olen terve elu väga 
vihanud igasuguseid võrdlusi. Ma 
olen terve arstiõppe jooksul suutnud 
ümbritseda end selliste inimestega, 
kes ei tegele sel liste asjadega nagu 
hinnetest või punkti dest rääkimine. 
Ma isegi pole vaadanud enda kesk
mist hinnet, mind ei huvita. Teen 
seda kõike enda jaoks, et mina 
teaksin piisavalt palju, et tunneksin 
ennast piisavalt kindlalt selles töös 

ja olukorras. 
T: Ma ei ole ka enda keskmist 
hinnet vaadanud ja mul on täpselt 
samamoodi, et kui mõned rühma
kaaslased hakkavad seal ukse taga 
küsimustest rääkima, siis mind 
ei huvita. Ma lähen koju, panen 
Netflixi tööle ja unustan kõik. 

Aga kuidas te siis saate oma 
mõtted mujale või mis on head 
stressimaandajad? Mida teile 
näiteks pärast eksamit meeldib 
teha?

E: Midagi head süüa.
T: Jaa, süüa, raudselt! Ja kui see 
suurem täiskõhutunne ära läheb, 
siis kõige paremini aitab mul 
selle stressi vastu lihtsalt trenni 
tegemine. Natukene lihtsalt liigu
tamist, et ei pea midagi mõtlema 
— siis oled nagu uuesti sündinud. 
B: Teeks trenni ja magaks pikalt, 
sest ma tavaliselt ei maga enne 
eksameid väga hästi. Enne 
eksameid mul ei ole und, ei ole 
normaalset söögiisu ja ma tean, 

et kui eksam tuleb, siis ma pean 
hommikuks endale jäätist ostma, 
sest see on ainus, mida ma enne 
eksamit süüa suudan. Ja muusika 
— kui ma lähen eksamile, pärast 
eksamit. See, et ma olen oma 
maailmas. 

Kui te rääkisite, et kogu aeg on 
veidi raske, siis küsiksin, et kas 
kellelgi on olnud ka sellist mõtet, 
et jätaks pooleli või tunnete, et 
oleks võinud midagi muud minna 
õppima? 

T: Mul ei ole kordagi seda mõtet 
olnud, et jätaks pooleli. Pigem oli 
justkui selline mõte, et kui ühel 
hetkel tõesti ei õnnestu mõnest 
ainest läbi saada, siis ilmselt ei ole 
arstiteadus minu jaoks ja peaksin 
mõne muu eriala valima.
B: Mul on pigem olnud see 
küsimus, et “miks ma teen seda 
endale?”. Et miks ma selle valiku 
tegin või miks mulle peab see 
meeldima. Ma ei taha pooleli 

jätta, aga ma tahan, et ma tahaks 
pooleli jätta (naeravad – toim.). Ma 
tegelikult ei taha ja ma saan aru, 
et ma pean lõpuni pingutama, 
selleks, et saaksin edasi teha seda, 
mida tahan. Aga vahepeal on küll 
tunne, et miks ma pean. 
E: Mul sellist mõtet ei ole olnud, 
et ma nüüd lähen ja võtan paberid 
välja. Seda mõtet on ikka olnud, 
mis tuleneb minu hobidest, et 
oleks võinud muu eriala valida. 
Eriti nendel hetkedel, kui on 
mingid ained või tsüklid, mis üldse 
ei keri. Ei kahetse, et tulin, aga 
kui sa minult küsiksid, et kas ma 
teeksin seda uuesti, siis on võib
olla mõtlemiskoht. Nende rühma
kaaslastega, kes mul praegu on, 
teeksin. See rühm on olnud nii 
suur osa arstiõppest, see on nagu 
tugigrupp. Kui neid ei oleks, 
peaksin rohkem järele mõtlema. 

Kuidas on nende kuue aasta jooksul 
teie nägemus arsti elu  kutsest ja 
oma tulevikust muutunud?  

B: Seda, kui palju rohkem peab 
tegelema igasuguste sotsiaalsete 
probleemidega — seda ei kujuta 
üldse enne ette. Mingil hetkel sa 
saad aru, et see on nii suur osa 
sellest tööst. 
E: Ma arvan, et ma sisse astudes 
ei mõelnud küll selle vastutuse 
peale. See tekitab ikka veidi hirmu. 
Hirmu, et ma ei taba õigel ajal 
mingit asja ära ning  patsiendiga 
juhtub minu pärast midagi. See 
tuleb vaikselt sealt kliinilisest osast. 
T: Mul tekkis täpselt sama mõte 
selle vastutuse osas: esialgu sa ei 
mõtle selle peale. Aga just selle 
viimase aasta jooksul hakkab 
see kohale jõudma, et kui palju 
kellegi elukvaliteeti sinu üks otsus 
võib mõjutada. See on suhteliselt 
hirmutav tegelikult. 
B: Mul on tunne, et sellest ka ei 
räägita piisavalt avalikult. Ma olen 
paar korda rääkinud  mõne arstiga, 
kes on juba aastaid tagasi eriala 
omandanud ja siis ütleb sulle, et 
“jaa, mul on ka hirmus”. Seega on 

ENELI JA 14. RÜHM. FOTOGRAAF TARMO PIHELGAS
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see hirmutav ka neile, kes on seda 
juba aastaid teinud, nii et minu 
meelest peaks sellel teemal olema 
palju suurem  diskussioon (teised 
nõustuvad – toim). 
E: Ja kui ma üldpediaatria 
 praktikat tegin, siis üks hästi tore 
ja tark lasteneuroloog ütles, et “no 
ma hakkasin ikka residentuuri ajal 
alles asjadest aru saama, siis alles 
jooksid kõik need asjad omavahel 
kokku”. Seda oli nii tore kuulda. 

Palju saite praktikal olles uusi 
kogemusi? Kas see aitas näiteks 
ka eriala valikul?

B: See aitas kõik muu välistada. 
Ja kui ma sattusin sinna, kus ma 
tahtsin olla, siis ma olin õnnelik. 
T: Mul oli just risti vastupidi 
— ükskõik, mis osakonda ma 
läksin, sai see potentsiaalseks 
 residentuuri valikuks. Praktilist 
poolt oli mul küll päris palju, aga 
ilmselt see sõltubki osakonnast, 
ajast ja juhendajast. 
E: Minul oli nende praktika
tsüklite kvaliteet ikka seinast 
 seina. Tegin ka nagu Berit — pool 
lastes ja pool täiskasvanutes. 
Oli kohti, kus võeti nagu arsti ja 
samaväärset kolleegi ja kus sai 
teha ise täpselt nii palju, kui tahad. 
Samas oli kohti, kus oli tunne, et 
sind ei taheta ja oled üleliigne. 
Perearstiga olen ülirahul — minu 
juhendaja oli väga heal tasemel 
perearst. Kõik tema patsiendid 
olid ilusti jälgitud, ravitud, kõik 

E: No meie puhul (Berit ja Eneli – 
toim.) ei ole kellelegi saladus, et me 
oleme siin kaks pediaatria huvilist. 
B: Jah, kui vastu võetakse, siis 
ma lähen. Kui ei võeta, eks ma 
siis teen midagi muud ja proovin 
uuesti. Mul ei ole teist varianti.
E: Sama, pediaatria või mitte 
midagi. 
B: Igatahes juulis ja augustis ma 
kavatsen puhata, see on kindel. 
E: Mina kandideerin ka kohe. 
Kui saab, siis vaatab edasi; kui ei 
saa, siis vaatab ka edasi. Soome ei 
plaani minna. Aga suvel üldarstina 
EMOsse on plaan mõned korrad 
minna.
T: Minul on natukene keerulisem. 

hästi korraldatud ning ta juhendas 
ka mind suurepäraselt. Üldiselt oli 
praktika väga kasulik ja julgust 
tuli väga palju juurde. 

Mida te jääte tudengipõlvest 
 igatsema?

B: Vaba aega. Kui mõelda tagasi 
IV või V kursusele näiteks — sul 
on hommikul mingi seminar, 
mis on juba 1112 ajal läbi. Sul on 
terve päev aega kõike teha. Okei, 
veidi õpid ja valmistud järgmiseks 
päevaks, aga sa saad iga päev 
lõunauinaku teha, kui sa tahad, 
sarju vaadata, sa jõuad trenni 
ning sõpradega kokku saada. Sa 
jõuad miljon asja teha. Su kodu on 
tõenäoliselt korras. Ja vastutust ei 
ole, sinust ei sõltu peaaegu mitte 
midagi. Jääd haigeks või ei viitsi 
minna – mitte midagi ei juhtu. 
E: Seda ka, et kõik sõbrad ja 
rühmakaaslased olid ühes linnas. 
Inimestega kokku saada on nii 
lihtne. Juba praktikaaastal oli 
keeruline kokku leppida. 

Võitegi siis rääkida, millega te 
kooliväliselt olete tegelenud? 
Soovitusi noorematele, kes ehk 
mõtlevad, et arstis peabki ainult 
õppima?

T: Ei ole puhas õppimine. Vaba 
aega on ikka ka piisavalt. 
B: Esimene soovitus on, et öelge 
“jah” ja minge kohale. Kui keegi 
pakub midagi välja, siis esimene 
mõte on alati see, et lihtsam on 
mitte minna või et järgmine päev 
on midagi teha või peaks varem 
magama minema. Vahel võib 
varem magama minna, aga seda 
aega ei tule enam tagasi. Kasuta 
seda ära, kuni võimalus on, et asju 
saab nii spontaanselt teha. 
E: Jah, see on hea asi, mida 
 igatsema jääda. See, kuidas mõtled, 
et võiks seda teha ja siis lihtsalt 
teedki. 
T: Seda, jah, ilmselt varsti enam 
ei ole. Võibolla üks soovitus 
ongi see, et ei tohi unustada oma 
hobisid või kooliväliseid tege
vusi. Tuleb saada regulaarselt 
sõpradega kokku, mitte jääda koju 
nelja seina vahele istuma — siis 

Seda küsimust küsivad minult 
kõik, aga ma ei oska selget vastust 
anda. Liiga paljud erinevad erialad 
on minu jaoks huvitavad. Ma 
arvan, et proovin sellel aastal 
astuda üldkirurgiasse, sest mulle 
meeldivad rohkem sellised 
käelised tegevused — näiteks need 
opid, mida sain seal assisteerida 
või näha. Ja teiseks valikuks võtan 
ilmselt kas perearsti või EMO, 
mis olid ka minu jaoks huvitavad 
erialad. Ja kunagi lähen võibolla 
doktorantuuri ka.

Kui te ei oleks arstiks saamas, mis 
te arvate, mida te siis teeksite? 
Kas on mõni muu elukutse, kus te 
ennast näeksite?

T: Loomaarst! Ma sain sisse ka, 
aga valisin arstiteaduse.
B: Regrets, väike pisar tuleb prilli 
alt välja (naljatledes Taavile – toim.). 
Ma arvan, et ma töötaks lastega 
ikkagi — ma oleks kas lasteaia
õpetaja või laste füsioterapeut, või 
siis ma oleks sotsiaaltöötaja. 
T: Ehk siis kõik, mis on lastega 
seotud?
B: Jah. Või kui ma ei viitsiks 
midagi õppida, siis ma oleks lihtsalt 
välismaal lapsehoidja. 
E: No minul on alati esimene   vas

võid ennast lolliks õppida. 

Mida te soovitaksite enda esimese 
kursuse minale?

B: Vahel võib koju ka jääda. 

Kas nüüd koolist või kuskilt 
mujalt?

B: Mujalt (naeravad – toim.). 
T: Igal nädalal ei ole vaja mitu 
korda pidutseda, piisab ka ühest 
korrast.
B: Ei pea mütsi kandma 
 praktikumis.
T: Aga muidu ehk vähem muret
seda, mitte üle õppida, elada oma 
elu.
E: Jah, kõik eksamid saavad 
tehtud, kõik nõmedad ained 
saavad mööda.
B: Nõmedaid aineid tuleb veel! Ma 
ütleks, et see ei lähe paremaks, 
aga see saab lõpuks läbi. Sa õpid 
seda kannatama (taas kord kõik 
 naeravad – toim.).

Nüüd oleme jõudnud selle 
 küsimuseni, mida kõik on 
oodanud. Et mis siis pärast 
 lõpetamist ikkagi plaanis on? 
Kas otse residentuuri edasi või 
plaanib keegi võtta vaba aasta 
ja veidi puhata? Või on kellelgi 
üldse teised plaanid väljaspool 
arstiteadust? 

tus midagi  kultuurivaldkonnast. 

Lõpetuseks: mida te soovitaksite 
ja sooviksite noorematele kursus-
tele, kellel see kõik veel ees on?

B: Pidage vastu! It’s kinda worth it! 
Maybe (naeravad – toim.).
T: Õppige kannatama.
B: Te õpite kannatama seda 
nagunii. Kas meil on midagi ilusat 
ka soovida?
E: Ma ütleks seda, et need kuus 
aastat lähevad palju kiiremini 
mööda, kui te aru saate. Ma 
mäletan ka, et esimese kursuse 
alguses mõtlesin, et “issand, kuus 
aastat, ma never ju ei jõua sinna 
lõppu,” ja nüüd mõtlen, “kuidas me 
juba siia saime?”. Nautige seda, sest 
rohkem sellist aega enam ei tule. 
Sa oled piisavalt vaba, kontrollitud 
keskkonnas. Sul on ligipääs, aga sa 
ise ei vastuta.
B: Ja võibolla see ka, et nautige, 
et teil on kuus aastat täiesti kindel 
rada ning te ei pea ühtegi põhja
panevat otsust tegema – sest kui 
see läbi saab, on veidi hirmus ja 
peab midagi edasi tegema. See 
pikendatud tudengipõlv on 10/10. 
T: Kui esimese kursuse tudengi
tele mõelda, siis ega kergemaks ei 
lähe, aga huvitavamaks küll!
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Kui meenutate esimest aastat 
arstiteaduse eriala tudengina, siis 
mis arstiks tahtsite saada?
Lastearstiks. Huvitaval kombel 
juhtus see ühtlasi olema eriala, 
mille ma prekliinilisest õppest 
väljudes esimesena enda jaoks 
välistasin. Austan lastega tegele
vaid arste kõige enam, kuid ma 
ise ei saaks emotsionaalselt selle 
tööga hakkama. 

Miks osutus valituks just gastro-
enteroloogia eriala? Kuidas see 
otsus välja kujunes?
Pärast neljandat kursust läksin 
tööle abiarstina PERHi sise
haiguste osakonda ning see oli 
minule kui arstitudengile pöörde
hetk — sain alles siis aru, kui 
huvitav saab arstitöö olla. Õige 
diagnoosi leidmine võib olla nagu 
ristsõna või mõistatuse lahenda
mine. Tundsin seega juba siis 
sisehaiguste erialade poole suurt 
tõmmet. Samas teadsin, et ma ei 
oleks rahul, kui ei saaks ise midagi 
praktilist teha. Gastroenteroloogia 
eriala ühendas minu jaoks need 
mõlemad maailmad ning oli kui 
kuldne kesktee kirurgiliste ja sise
haiguste erialade vahel. 

Kas tegelesite juba arstiõppe 
käigus erialase enesetäienda-
misega (huviringid, erialane töö, 
teadustöö)?
Mitte eriti aktiivselt. Käisin 
mitmes erialaringis kuulajana 
ning ühe korra tegin kirurgia
ringis ettekande. Seeeest käisin 
ülikooli kõrvalt küllalt agaralt 
tööl — töötasin hooldajana, abiõe 
ja arstina Pärnu Haigla EMOs, 
PERHi sisehaiguste osakonnas, 
Tartu Kiirabis, Läänemaa Haigla 
aktiivraviosakonnas ja EMOs. 

Kuidas nägi välja residentuuri 
kandideerimisprotsess? Kuidas 
selleks valmistusite?
Residentuuri eksami eelsed 
kuud olid loomulikult möödunud 
arstiteaduse lõpueksamiks õppi
mise tähe all, seega reaalselt 
uuesti õpikutesse mattuda tundus 
meeletult raske. Kuna mäletasin 
ülikooli ajast, et kaasprofessor 
Riina Salupere rõhutas alati 
Harrisoni õpiku tähtsust, siis 
keskendusin sellele. Lisaks lugesin 
kõrvale ravijuhiseid ning artikleid. 
Pean ütlema, et sain kogu prot
sessi käigus kinnitust, et eriala 
meeldib mulle väga ning õppimine 
läks libedamalt, kui olin kartnud. 
Residentuurieksam ise koosnes 
kirjalikust ja suulisest osast vastu
võtukomisjoni ees. Intervjuu 
vastuvõtukomisjoniga oli väga 

meeldiv ja soe, kogu sündmus on 
vaid positiivselt meeles. 

Kuidas näeb välja gastro-
enteroloogia residendi tavaline 
tööpäev?
Hommik algab valve üleand
misega koos teiste sisekliiniku 
osakondadega. Seejärel on natuke 
aega tegeleda osakonnas olevate 
statsionaarsete patsientide 
kiiremate muredega. Hommik 
ja ennelõuna möödub tavaliselt 
endoskoopiakeskuses protseduure 
tehes. Residentuuri ajal õpitakse 
selgeks esmalt gastroskoopia ja 
koloskoopia, mille teostamine 
koos vajaminevate diagnostika ja 
ravimeetoditega on iga gastro
enteroloogia residendi töö osa. 
Residentuuri lõpuks võiks neid 
protseduure une pealt või kinni
silmi osata. Tavaliselt õpitakse nö 
advanced protseduure nagu ERCP, 
endosonograafi a, balloonentero-
skoopia, kolangioskoopia juba 
eriala arstina.  Gastroenteroloogia 
on tihedalt seotud väga paljude 
teiste erialadega: infektsioon
haigustega, onkoloogiaga, onko
kirurgiaga, radioloogiaga, üld ja 
abdominaalkirurgiaga. See tähen
 dab seda, et mitmed haigusjuhud 
arutatakse läbi ja lahendatakse 
ka koostöös teiste erialade 
arstidega, mis hoiab igapäevatöö 
väljakutsete rohkena. 

GASTROENTEROLOOGIA 
RESIDENTUURIST

„Mis arstiks Sa siis ikka tahad saada?” on küsimus, mis ei ole ühelegi arstitudengile 
võõras. Valiku lihtsustamiseks ning edasiste võimalustega tutvumiseks heidame 
pilgu gastroenteroloogia eriala residentuuri. Oma kogemusi jagab arstresident 
KadriAnn Volberg.

Kas kujutasite residentuuri just 
sellisena ette või esines ka ülla-
tusi?
Gastroenteroloogia on  kindlasti 
ületanud mu ootusi. Olen 
vaimustunud sellest, kui palju me 
endoskoopiliselt ise patsientide 
jaoks ära teha saame ning tahan 
kindlasti ka tulevikus kahe käega 
asja juures olla.  

Mida hindate oma eriala juures 
kõige rohkem? Mis võiks olla 
paremini?
Kõige rohkem hindan võimalust 
pidevalt ennast areneda ning töö 
mitmekülgsust. Gastroentero
loogias on töötempo kiire, pide
valt on midagi toimumas ja iga 
nurga taga on ootamatused. 
Enda aega tuleb osata jagada 
osakonna patsientide toimetuste 
ning endoskoopiakeskuse vahel. 
Naudin sellist kiiret elurütmi väga. 
Lisaks eelmainitule pean kind
lasti välja tooma suurepärased 
kolleegid ning võimaluse veeta 
oma aega protseduure tehes. 
Kui ma aga peaksin välja tooma 
midagi, mis selle eriala juures alati 
ei meeldi, siis on need sisevalved. 

Milline tsükkel on siiani kõige 
huvitavam olnud? 
Siin ei saa ju isegi küsimust olla 
— loomulikult gastroenteroloogia 
tsükkel ise!

Mis on olnud siiani kõige põne-
vamaks väljakutseks residen-
tuuris?
Endoskoopiline polüpektoomia 
ning söögitoru vaariksite 
band ligeerimine tulevad kohe 
meelde. Kindlasti ka mõni keeru
lisem haigusjuhtum, kus diag
noosini jõudmine kulges üle 
kivide ja kändude, kuid jõudis 
lõpuks võiduka lõpuni. Näiteks 
võiksin tuua neerulümfoomi 
diagnoosi mise gastroenteroloogia 
 residendina.

Millised isikuomadused või 
oskused peavad olema heal 
gastroenteroloogil?
Kannatlikkus, töökus ning hea 
huumorimeel. Arvan, et eriosku
seid vaja ei ole, neid on võimalik 
omandada residentuuri jooksul. 

Milliseid soovitusi annaksite 
arstitudengile, kellele pakub huvi 
gastroenteroloogia?
Tuleb residentuuri tulla ja meie 

toreda seltskonnaga liituda, ega 
midagi muud ei oskagi soovitada.

Kas ja millised on võimalused 
enesetäiendamiseks välismaal? 
Gastroenteroloogia erialal on 
väga palju ravijuhendeid nii 
hepatoloogia, gastrointestinaal
sete haiguste kui endoskoopia 
alal. Kõiki neid ravijuhendeid 
koostavad Euroopa gastro
enterolooge ja endoskopiste 
ühendavad seltsid, mille liikmeks 
on ka Eesti. See tähendab juba 
residendina mitmeid koolitusi ja 
töötube välismaal. Näiteks lähme 
gastroenteroloogia residentidega 
juunis kuueks päevaks Prahasse. 
Võimalusi avaneb seega juba 
residentuuris mitmeid, tuleb 
lihtsalt kandideerida. 

Kuidas pärast rasket tööpäeva 
pingeid maandate? Millega oma 
vaba aega sisustate? 
Sisustan vaba aega oma koeraga 
pikkadel jalutuskäikudel käies 
ning sportides. Praegu olen 
keskendunud õppimisele ja vaba 
aega on pigem harva. Võimaluse 
tekkimisel proovin leida aega 
sõpradele, perele ning reisimisele 
Eestis või välismaal. 

11

Autor: Keitlin Pirn
Fotod: erakogu

KADRIANN VOLBERG

GASTROENTEROLOOGIA ERIALA RESIDENDID. 
PILT ON TEHTUD GASTROSKOOBIGA
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Elinor Cleghorn on naine, kellel 
on diagnoositud krooniline haigus, 
mille avastamiseni kulus tükk 
aega — lausa seitse aastat. Tal 
on doktorikraad humanitaar ja 
kultuuriteadustes ning ta tegeleb 
aktiivselt teadustööga. „Unwell 
Women“ on tema esimene raamat, 
mis ilmus 2021. aastal, ja on sisult 
omamoodi uurimistöö, käsitledes 
arusaamu naiste tervisest läbi 
ajaloo.

Teos on väga hea ajalooline 
ülevaade, kuidas läbi aastatuhan
dete on arenenud naise keha 
ja tervise mõistmine (ja ka 
mittemõistmine). Raamatu ajajoon 
algab lausa VanaKreekast ja läbi 
sajandite toimunud muutuste 
jõuab välja tänapäeva. Üldise aja 
loolise tausta juurde lisab autor nii 
enda kui ka teiste naiste reaalseid 
kogemusi ja võitlusi oma tervise ja 
õiguste eest.

Kõige paeluvam oli minu jaoks 
just teose esimene pool, mis rääkis 
VanaKreekast kuni 19. sajandini 
toimunud muutustest. See oli 
väga kaasahaarav ja põnev just 
sellepärast, et areng meditsiinis ja 

ühiskonnas on olnud meeletu ja 
kohati väga üllatav.
Põhiline uskumus VanaKreekas 
oli see, et emakas on kõigis naise 
terviseprobleemides süüdi. Usuti, 
et emakas juhtis naiste hingamist, 
seedimist, unenägusid, mõtlemist 
ja palju muud. Emakas suutvat 
ise ka ringi liikuda ja hakkavat 
halvasti käituma, kui naine ei ela 
abielu ajal regulaarselt suguelu või 
ei kanna last. Seega oli ka paljude 
arstide ravisoovituseks rohkem 
oma mehega seksida ja rasestuda: 
siis on emakas rahul ja naine kõige 
tervem.

Kuna usuti, et naine ei mõtle oma 
peaga, vaid teda mõjutab väga 
oluliselt tema emakas, siis levisid 
müstilised jutud emakast tule
nevate võimete kohta. Keskajal 
arvati, et kui naisel on menstruat
sioon, siis võib ta sel ajal nakatada 
mehi leepra või vähiga ning mürgi
tada oma pilguga loomi. Samal ajal 
aeti taga ka nõidasid, toimusid 
kohtuprotsessid ja avalikud 
hukkamised. Kui naine oli noor 
ega olnud abielus ning tal polnud 
lapsi või ta oli liiga vana, siis oli tal 
põhimõtteliselt kohe nõiakahtlus 
pea kohal. Usuti, et saatan saab 
sellise kaitseta naise enda kontrolli 
alla võtta ja kuritegusid teha.
Lisaks usuti ka seda, et kui naine 
tundis kaasa teisele naisele, 
kellel oli mingi haigus (näiteks 

rinnavähk), võis ta ise saada 
selle sama haiguse ja seda lausa 
tundidega.

Kahjuks on alati olnud oluline ka 
see, mis värvi on inimese nahk. 
Pikalt on arvatud, et tumeda
nahalised naised taluvad rohkem 
valu, ja seetõttu on nende peal ka 
väga võikaid eksperimente tehtud. 
Keskajal kasutati tumeda nahalisi 
naisi, et leida sobivaid ravi
meetodeid, mida siis hiljem raken
dada valgete naiste peal. Kusjuures 
anesteetikume nende katsete 
käigus ei kasutatud. Mõnes kohas 
on tänaseni säilinud arusaam, et 
tumedanahalised naised taluvad 
rohkem valu.

Kõiki neid eksperimente tegid 
muidugi mehed. Ka õpikuid ja 
muid teoseid naiste keha ja tervise 
kohta kirjutasid mehed, tihti isegi 
mitte kunagi naist uurimata või 
katsumata. Kirjutati, mida sooviti 
ühiskonda sisse juurutada, ja seda 
sõnumit levitati iga hinna eest. 

Kuid millal hakkasid juttudest 
ja uskumustest saama tõendus
põhised arvamused?
Alles 16. sajandil uuriti naise keha 
lahangul ja joonistati leitu üles. 
Kliitorit mainiti esimest korda 
samuti samal sajandil, kuid arvati, 
et see on iseseisva mõtlemisega 
organ, mida naine ei saa kuidagi 

Viimase õppeaasta jooksul olen kirjutanud Curaresse päris mitu raamatuarvustust, 
mis on kõik avaldatud veebis. Kohe alguses sain aru, et ega raamatute arvustamisest 
mul midagi välja ei tule ja pigem on need raamatututvustused. Küll aga on mul 
hea meel tuua oma viimane raamatututvustus teieni paberkandjal. Loodan, et 
olen viimastel kuudel teie „to read“ nimekirja või isegi kodus olevat raamaturiiulit 
aidanud täiendada.

ELINOR CLEGHORN 
„UNWELL WOMEN“

ise mõjutada. Lisaks ei uuritud 
kliito  rit piisavalt põhjalikult ja 
usuti, et teda ongi vaid nii palju, 
kui välja näha. Muidugi tekkis 
kliitori avastamisega ka uus mõtle
mise suund. Nimelt oli 19. sajandi 
keskpaigaks levinud arvamus, et 
paljude naiste sümptomite põhjus 
on emaka asemel kliitor ja mastur
beerimine. Sellega kaasnes aga 
mõne arsti poolt järgmine võigas 
tegevus: kliitori glans’i operatiivne 
eemaldamine. 

Alles 2005. aastal (!!!) avaldati 
rohkem infot kliitori ulatuse 
ja asetuse kohta. Kliitori täpse 
anatoomia tundmine on aga medit
siinis ülioluline näiteks kasvõi 
sellepärast, et mitte vigastada 
selle veresooni või närve sama 
piirkonna operatsioonide ajal.

19. sajandil hakati rohkem uurima 
ka munasarju ja levis paralleelne 
uskumus, et hoopis munasarjad 
on kõigis naiste muredes süüdi. 
Munasarjadest tulenevatele 
probleemidele olid altid näiteks 
tüdrukud pikkade ripsmetega. 
Ka tegevused nagu ratsutamine 
ja menstruatsiooni ajal rongiga 
sõitmine, lugemine, muusika 
kuulamine ja sotsiaalelu nautimine 
olid väidetavalt munasarjadele 
kahjustava mõjuga ja tekitasid 
hüsteerilisi sümptomeid.

Raamatu teine pool (19. sajandi 
teine pool kuni tänapäev) käsitleb 
rohkem naistele suunatud medit
siiniliste teadmiste arengut, seal
hulgas hormonaalsete rasestumis
vastaste vahenditega seotud 
kähmlusi ja menstruatsiooni
valude leevendamise meetodite 
katsetusi. Veidi pikemalt räägi
takse ka kroonilistest haigustest 
ja nende keerulistest avaldumis
mustritest, mis viivad tihti arstid 
eksiteele ja mille tõttu diagnoos 
võib jääda panemata. Seda osa 
raamatust lugesin ma mitte pide
valt üllatusest ohates, vaid igat 
lauset kõrva taha pannes, ning 
need teadmised võtan ma endaga 
kindlasti kliinilisse praktikasse 
kaasa. Seetõttu ei kirjuta ma ka 

siin loetust pikemalt, vaid annan 
teile kõigile soovituse ja võimaluse 
vähemalt seda osa raamatust ise 
põhjalikult lugeda.

Kokkuvõttes oli „Unwell Women“ 
meeldiv üllataja, rõõmustades 
mind nii põnevate ajalooteemade 

kui ka kliinilise töö jaoks oluliste 
fundamentaalsete alustead
mistega. Mõne ravipõhimõtte või 
meetodi kohta on hea (või lausa 
vajalik) teada, kust see on välja 
arenenud, mis võitlused on selle 
nimel peetud ja mida võib tuua 
tulevik.

Autor: Grete Haube
Foto: Grete Haube
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Aana: „Ühte kindlat mälestust on 
raske välja tuua, neid on nii palju. 
Olevik on alati kõige olulisem, 
tagantjärgi on need kõik ühed 
head mälestused.” 
Kati: “Nõustun täiesti Aanaga, 
ma pole kindel, et oskan tuua 
ühe kindla näite, sest neid hetki, 
inimesi, pidusid, Seltsi üritusi, 
IFMSA üritusi, õnnestunud/
ebaõnnestunud eksameid on nii 
palju. Üht kindlat välja tuua on 
keeruline.” 
Taur:  „Loodan, et lõpetamine 
tuleb kõige eredam mälestus!” 
Grupp nõustub. 

Kati: „Mida arstiteadus mulle 
andnud on? Ilmselgelt on see 
andnud mulle palju — seda 
nii kogemuste, teadmiste, 
enesearengu osas kui ka aidanud 
mul ennast tundma õppida. 
Lõppkokkuvõttes loodan, et see 
annab mulle arstikutse.” 
Aana: „Tutvusi ja teadmisi, mida 
teha ning mida mitte teha.” 
Taur:  „Valikute tegemise oskuse, 
sest nii palju toimub kogu aeg ning 
tuleb teha valikuid.” 

Mõtlesin, et kuidas leian sisukaid soove vastsetele 
arstiteaduse eriala lõpetajatele. Otsustasin otsida 
tänasest päevast ja meenus raamat, mida hetkel loen. 
Raamatusoovituse andis mulle mu enda patsient, kes 
ütles, et seda raamatut peaks lugema iga arst. Tema 
sai sellest lootust ja innustust tulemaks toime oma 
kroonilise valu ning kuulmisnärvile peale suruva 
healoomulise kasvajaga. Minus tekkis uudishimu 

raamatu vastu ning otsustasin pakkumise vastu võtta. Raamat on Bernie S. Siegeli „Armastus, meditsiin 
ja imed“. Autor on Yale’i Ülikoolis tööta nud lastekirurgia kaasprofessor, kes kirjutab arsti ja patsiendi 
suhtest ning selle mõjust patsiendi tervenemisele. Ilmselt on see raamat, mille sisus on vaieldavaid ja 
tõendamata seisukohti, kuid lugesin avatud meelega ja leidsin kohti, mis toetavad seisukohti, mida oma 
õpetatavatesse ainetesse oleme põiminud. Üks mõte, mis mind kõnetas, oli seotud lootusega. Sotsiaal
teadlane Dagmar Narusson, kes räägib arstitudengitele II kursusel personaalse tervenemise protsessist, 
toob välja lootuse kui ühe olulise tervenemise protsessi osa. Toon siia seose teise loetud raamatuga, D. 
Narussoni „Lootuse hoidjale“, kus kirjutatakse, et lootus on positiivne tunne, mida kogeme, kui näeme 
vaimusilmas teed parema tuleviku poole. Lootus sisaldab omakorda kolme komponenti, milleks on 
positiivsed ootused tuleviku suhtes, toimevõimekus ja usaldus. Kui inimesel on tuleviku suhtes tahe 
või soov midagi ära teha või hoida, edasi arendada või saavutada, siis hakkab mõte tööle lahenduste ja 
võimaluste otsimise suunas (Charles Snyder). Samuti on Snyder öelnud, et lootust on võimalik õppida. 
Inimesed õpivad eesmärgile suunatud mõtlemise mustreid ning lootust teiste inimestega suheldes ja 
suhete kontekstis. Lootust on võimalik hoida ja arendada.

Siegel kirjutab, et kui haiguse prognoos on raske ja lootus on vajalik, ei tohi diagnoosi ühtegi aspekti 
kunagi varjata. Tõe saab edasi anda ka lootust säili tades, sest keegi ei saa tuleviku osas kindel olla. Kui 
arst suudab patsienti süstida lootust, võib igasugune meie poolt määratud ravi toimida tõhusamalt ehk 
liidame sinna juurde platseeboefekti mõju, mida kontrollgrupp kogeb. Siegel toob oma raamatus statis
tiliste tulemuste esitamise lootuse hoidmisest sellise näite: „Kui teatava haiguse puhul kümnest inime
sest üheksa reeglina sureb, siis tuleb selleks, et „asjatut lootust“ mitte levitada, öelda kõigile kümnele, et 
nad tõenäoliselt surevad. Samas lootuse hoidmiseks võib statistikast rääkides lisada igale inimesele, et 
just tema võib olla see ellujääja.“

Siegel kirjutab: „Lootus sünnib suuresti patsiendi kindlustundest ja usaldusest arsti vastu. Ilmselgelt 
läheb vaja teatavaid põhielemente nagu aktsepteerimine, osavõtlikkus, kättesaadavus ja soov pakkuda 
informatsiooni.” Need on oskused, mida rõhutame III kursuse aines “Patsiendi keskne suhtlemine”. 
Tulles algusesse tagasi:  patsiendid on meie õpetajad. Nad aitavad luua, avastada uusi tähendusi ning 
luua seoseid. Kuigi vahel võib nendega suheldes tekkida olukordi, mil arusaamad põrkuvad ning vaated 
ei ühti. Siis tasub aktsepteerimise ja osavõtlikkuse oskust meeles pidada. Ehk aitab mõte, et patsiendi 
käitumist võib ajendada tema soov seista enda vajaduste eest, leida lootust ja mõistmist. Võtke neid 
olukordi kui võimalust aidata inimestel nende lootus leida.

Kokkuvõtteks, head lõpetajad, noored kolleegid soovin teile vaheldus rikast ja huvitavat tööelu. Olgu teil 
olemas kõik vajalikud õpitud kliinilised oskuseid, mida täiendavad omandatud suhtlemise oskused, et 
saaksite olla nii endale kui ka oma patsientidele parimad lootuse hoidjad.

Kati: „Ja ka iseenda prioritiseeri
mist. “ 
Aana: „Üleüldse prioriteetide 
seadmise oskust on tugevasti 
arendanud.” 
Taur:  „Ja ajaplaneerimist.” 
Kati: „On mingi vana arvamus, et 
arstitudengid ei jõua midagi teha. 
Suur hulk meie lennu ja vanemate/
nooremate lendude tudengeid 
tõestavad, et see pole sugugi nii — 
on võimalik väga palju asju korda 
saata, kui ainult tahta. Üks asi on, 
et oskad aega planeerida, teine on, 
et tahad õppida aega planeerima. 
See ei pea olema oskus, millega 
tuled õppima, vaid see on oskus, 
mille omandad õpingute jooksul.” 
Taur:  „See kuus aastat on pidev 
areng olnud, see on teekond 
olnud.” 
Kati: „On mingid eredamad 
hetked, ühte on keerulisem välja 
tuua.” 
Aana: „Me ükskord tegime 
rühmakaaslasele sünnipäevaks 
Kliinikumis orienteerumise, mitu 
nädalat planeerisime ette. See oli 
tõesti lahe ja meeldejääv ettevõt
mine.” 

Kati: „Mida mina tahaksin oma 
esimese kursuse minale öelda 
olekski, et see kõik läheb nii 
kiiresti, pane hoolega tähele, seda 
nii tunnis kui ka muudes ettevõt

mistes.” 
Aana: „Ka teistpidi, et kui kõike 
ei jõua, siis see on ka täiesti 
normaalne, sest lõppude lõpuks 
teeme seda kõike endale ning 
õhtuks peame ise olema endaga 
rahul.” 
Taur:  „Lisaksin, et tuleks teha 
asju nii, et pärast ei kahetseks.” 
Kati: „Või siis, võib kahetseda, aga 
võtta õppust.”

Mida sooviksite oma lennukaas-
lastele?
Taur:  „Julgust langetada otsuseid 
ja teha valikuid. Hirm eksimise ees 
on meie kõigi suurim vaenlane!”
Aana: „Tahet töötada muutuste 
ning arengu suunas, oskust tunda 
ära ning teada, millal lahkuda. Ja 
viljaõnne!”
Kati: „Kajan natuke eelnevalt 
öeldut. Julgust teha otsuseid, aga 
tajuda enda teadmiste piire ja 
küsida abi kui vaja. Abi küsimine 
aitab meid edasi väga palju. Ja 
vahel julgust oma varjust üle 
hüpata, muidu ei toimu suurt 
arengut. Olgu see, mis tahes ette
võtmise puhul. Kui ise iseendasse 
ei usu, siis kes usub.”

Taur Lillestik, Aana-Liisa Kaste, Kadri Ann Prass (seltsikatele tuntud kui Kati) 
rääkisid natuke oma möödunud kuuest aastast ning vastasid arutelu käigus 
kolmele küsimusele:
• Kõige eredam mälestus? 
• Mida on arstiteaduskond Sulle andnud?
• Mida ütleksid 1. kursuse endale?

ÕPPEJÕUD SOOVIVAD, 
LÕPETAJAD MEENUTAVAD

ANNELI RÄTSEP 

Autor: Elis Riin Tars
Fotod: erakogu
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/Sillerdav päike
Õrnalt paitab mu põski
Imeline päev/

Istusin voodil ja järsku peegeldas päike aknast peeglile 
ning sealt otse mulle näkku. Sel momendil jäin
mõtlema: “Kui peaksin ennast kirjeldama täiesti võõrale, siis kuidas seda teeksin?” 
Võibolla ütleksin: “Armsad lugejad, mina olen Elis Riin Tars, Curare uus 
peatoimetaja.” Aga seda te juba teate. Võiksin teile pikalt rääkida oma luule, kunsti 
ja kirjutamise armastusest (see haiku alguses on üks pisike osa minu loomingust). 
Aga kes ma siis olen ja mida ma teen Curares? Lühidalt, olen arstitudeng, kes  
armastab teadust, bioloogiat, loodust ja loomi, ajalugu, fi losoofi at, lugemist, 
vibulaskmist, kirjutamist, kunsti ja head seltskonda. Curare juhiks kandideeri
mine tuli ka nii, et justkui oleks päike mu peale paistnud ja kõik selgeks saanud. 
Tahan jagada kirjutamise rõõmu teistele, ise veelgi sügavamalt mõtestada, 
mida kirjutamine minu jaoks tähendab, ning muidugi veeta aega selle imelise 
seltskonnaga, mida pakub Selts. Ma usun, et sellest piisab alustuseks minu 
tutvustuseks, kuid võtsin ühendust ka teiste juhatuse ja juhtkonna liikmetega, et 
nende kohta rohkem uurida.

2022/2023 JUHATUSE 
JA TÖÖGRUPI JUHTIDE 

TUTVUSTUS

Mida tahad kindlasti sellel 
ametiaastal ära teha?
Olla seltsikate jaoks olemas. 
Konkreet semalt võtta ette Maarja
mõisa mõisahoone tulevik  ja Seltsi 
pakutavate teenuste arendamine, 
olla toeks abiarstinduse projektile 
ning anda panus Seltsi arengusse.
Kui Sinust tehakse fi lm, siis 
milline fi lm see oleks?
Ma tihti teleka ette ei satu, 
kuid vahepeal jooksid telekast 

Renar Kihho
president

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Mulle meeldib tasa sõuda. Mitte 
just alati selle eesmärgiga, et 
kaugele jõuda, vaid pigem hindan 
hetkes olemist ja käsil olevate 
tegemiste nautimist. Arvan, et 
olen küllaltki avatud meelega ning 
korralik optimist ja unistaja.

Autor: Elis Riin Tars
Fotod: erakogu

Kallid lõpetajad!

Sageli tuuakse õppejõu ameti plussina välja võimalus viibida palju 
noorte inimeste seltsis. Kohe peale ülikooli lõpetamist tundusid 
II kursuse üli  õpilased natuke nooremad, kui ma ise olin, ja siis 
hakkas see vahe järkjärgult kasvama. Imekiirelt jõudis kätte aeg, 
mil tudengid olid mu vanema lapsega samaealised, nüüd on need 
noored juba ise arstid ja õppejõud. 2022. a lõpetajad jäävad mulle 
hästi meelde sellepärast, et olete mu noorema lapsega samas 
vanuses: osasid teie seast tunnen juba alates lasteaiast või algklas
sidest.

Mõnele kõrvaltvaatajale võib jääda mulje, et küll võib olla igav 
nii palju aastaid sama asja õpetada — aga maailm meie ümber ju 
muutub pidevalt! Muutuvad üliõpilased ja õpeta mise meetodid, 
teadlased leiavad aina uusi retseptoreid ja arstid uuendavad ravi
juhiseid. Muutumatuks jääb ainult süsteem, kus kauem asjaga 
tegelenud kolleegid aitavad noorematel teadmisi ja oskusi oman
dada.

Soovin teile põnevat tulevikku pidevalt arenevas meditsiinimaa
ilmas! Loodetavasti armastate oma tööd ja olete eeskujuks oma 
lastele, nii et saan võibolla ka neile veel intrapleuraalsest rõhust 
rääkida!

Edu soovides

Kui lähtuda sünnitusabi ja günekoloogia erialast, on tegemist 
küllalt sensitiivse ja emotsionaalse alaga. Mina annaksin lõpeta
jatele kaasa teadmise, et alati räägi patsiendiga ja kuula teda. Ära 
usalda pimesi analüüse ja uuringuid. See info, mida saad patsien
diga vesteldes ja teda läbi vaadates, annab Sulle sageli rohkem 
infot kui radioloogiline leid või tuim analüüs. Muidugi on ka 
analüüsid vajalikud ja aitavad meid otsustusprotsessis edasi, aga 
nii samuti tuleb usaldada seda infot, mida saad ise patsiendi käest 
koguda. 

Kindlasti on mul veel selline trafaretne soovitus, et ärge kunagi 
peatuge küsimusi küsimast  — mõtisklege nende kallal, küsige 
edasi ning uurige. Õppimine ei lõppe ülikooliga, vaid jätkub ka 
arstina ja arstina alles õpitaksegi tegelikku elu tundma. Juurelge, 
küsige, õppige, kogege,  avastage — siis saavad teist head arstid. 

JANA KIVASTIK

KRISTIINA RULL 
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007 seeria fi lmid, mida üritasin 
vaadata. Usun (võibolla rohkem 
unistan), et see fi lm oleks midagi 
bondilikku. 

Greete Jakobson
   asepresident siseasjade alal

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Olen üks üsna tavaline neljanda 
kursuse arstitudeng, kellele 
on Selts ja selle inimesed väga 
meeldima hakanud. Mulle väga 
meeldib võimalus teha arstiõppe 
kõrvalt midagi, mis on natuke 
teistsugune, kuid mis siiski 
panustab minu maailmapildi 
arendamisse. Üldiselt tahaks enda 
kohta öelda, et olen üsna organi
seeritud, pigem rutiini armastav 
inimene, keda peab vahepeal 
mugavustsoonist välja suruma, 
aga muidu üritan enda ümber 
olevate inimeste vastu võimalikult 
hea ja toetav olla. 
Kui suudaksid ühe asja maailmas 
ära kaotada, siis mis see oleks ja 
miks?
Kurjust ju maailmast ära kaotada 
ei saa, sest inimesed on ühed 
lõpmatult komplekssed olevused. 
Aga kui saaks seda maailmast 
kuidagi vähemaks võtta ja suured 
konfl iktid ära kaotada, siis oleks 
juba päris hästi ju.
Mis on Su eesmärgid seoses 
 Seltsiga?
Seltsist ja selle eesmärkidest võiks 
rääkima jäädagi. Minu eesmärgiks 
oli, on ja jääb soe sisekliima. Kõlab 
juba nagu äraleierdatud plaat, aga 

mis selle Seltsi mõte muidu on, 
kui siin inimestel hea olla ei ole. 
Tahaksin, et Seltsis oleks piisa valt 
toredaid üritusi, kus sõpru leida, 
valminud oleks vaimse tervise hea 
tava, tehtud liikmete tagasiside 
alusel konkreetne tegevus plaan 
sisekliima osas ja et Selts oleks 
jätku suutlik ka järgmised 31 aastat. 
Tahaksin, et Selts oleks koht, kuhu 
inimesed tahavad päriselt ka tulla 
ja selle nimel töö tehtud saabki.

Karmen Nigul
asepresident välisasjade alal

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Olen põline tartlane nii hinges 
kui südames. Mulle väga meeldib 
vastu võtta uusi väljakutseid ja 
ei suuda kohe mitte üldse käed 
rüpes istuda. Ma usun, et mind 
defi neerivad palju inimesed, 
kellega ma end ümbritsen, mu 
huvid (reisimine, rahvatants, 
tennis) ja see, kust ma tulen (mu 
pere, mu keskkool ja muidugi 
arstiteaduskond)!
Unistuste sihtkoht ja miks?
Unistuste sihtkoht oleks Machu 
Picchu Peruus, sest mulle väga 
meeldib ajalugu ja sellest just eriti 
kindlad ajajärgud või kultuurid. 
Inkade ja maiade tsivilisatsioonid 
pakuvad eriti huvi ja seega oleks 
väga huvitav käia kunagi ära 
Machu Picchus! 
Mida tahaksid Seltsis edasi 
 arendada?
Seltsis tahaksin edasi aren
dada abiarstindust. Kindlasti 

abiarstindus on ja jääb pikaaja
liseks projektiks, millega on saanud 
tegeleda mitmed välisAPd enne 
mind ja saavad ka peale mind, aga 
usun, et iga välisAP võiks astuda 
väikse sammu edasi. Samuti 
soovin oma ametiaja jooksul tead
likkust tõsta IFMSAst. 

Pauline Rummel
asepresident fi nantsasjade alal

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Tahan pidevalt aidata kuskil või 
kellelgi midagi paremaks teha — 
ideid genereerin palju, aga pole 
alati aega nende elluviimiseks. 
Muidu hästi chill, nii et kurjana 
mind ilmselt kunagi ei näe. Ja eks 
ma ole ka elukogenud (et mitte 
öelda vana :D).
Mida tahad kindlasti sellel 
ametiaastal ära teha?
Tahaksin parandada Maarjamõisa 
mõisahoone olukorda ja töötada 
selle nimel, et juhtkonna liik
metel oleks võimalus enesetäien
damiseks. Ikka selleks, et tuua 
Seltsi veel palju häid mõtteid ja 
viise, kuidas kõiki suurepäraseid 
ideid ellu viia.
Kuidas planeerid aega? Mis on 
Sinu saladus, et jõuad nii paljuga 
tegeleda?
Saladus on selles, et ma ei planee
rigi väga aega. Vaatan päeva 
jooksul olenevalt tujust, millega 
koosolekute ja seminaride 
prakside vahel tegeleda tuleb, 
 enamasti siis õppimine või töö. 
Olen proovi  nud aega planeerida ja 

selles graafi kus püsida, aga minu 
jaoks on see liialt stressirohke.

Karl-Sten Kõrgmaa
peasek retär

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Ma arvasin varem, et ma ei ole 
kuigi spontaanne, tundsin end 
veidi nagu Harry “Mamma Miast”, 
kuid olen aru saanud, et nii päris ei 
ole. Tihtipeale on just spontaansed 
asjad need kõige vahvamad. Kuid 
vaatamata vahepealsele spon
taansusele suudan asju teha ka 
sihikindlalt ning läbimõeldult. 
Kolmandaks lauseks konstateerin 
juba teadatuntud fakti, et vahe
peal suudan asju ikka korralikult 
mööda öelda.
Milline protokoll Sa oleksid?
Loogiline oleks, et ma oleks üks 
pikk protokoll. Selles oleks palju 
sisu, mis enamjaolt oleks loogiline 
ja süstemaatiline, kuid üks punkt 
oleks veidi ‘’lappes’’ ka. Kindlasti 
mahub sinna korralikult kiituseid 
ja tänusõnu ning kui see protokoll 
oleks paberil, siis leiduks mõnel 
lehel ilmselt ka kohvitassi ringike.
Kust ammutad motivatsiooni?
Esiteks ei saa mainimata jätta 
seda seltskonda, sest see on nii 
suur faktor motiveerituse juures. 
Kui asju on koos hea teha, siis on 
ka soovi neid teha. Peale selle on 
Seltsi töö puhul minu jaoks väga 
oluline ka see, et me päriselt 
teemegi midagi, mis teeb elu pare
maks. Üldiselt on minu jaoks hästi 
tähtis, et asjal oleks tähendus ja 

mõte ning kui seda ei tundu olevat, 
siis tuleb asja teise külje pealt 
vaadata ja äkki sealt on võimalik 
see mõte leida.

Lysandra Lippa
rahva tervise töögrupi juht

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Kirjeldaksin ennast suure unista
jana, mis omakorda haakub minu 
pideva vajadusega ennast proovile 
panna. Kardan väga põnevatest 
kogemustest või võimalikust 
eduloost ilma jääda, mistõttu 
tunnen vajadust võimalikult palju 
asju ise järele proovida. Kasvõi 
praegu, kui täiskoormusel õppi
misega ei tegele, leian ennast jälle 
töökuulutusi uurimas, et äkki 
seal on veel midagi, millele minu 
jõud ja mõistus peale hakkaks, 
kuid mis minu kogemuste pagasit 
mõnel huvitaval suunal täiendada 
suudaks. 
Kelleks tahtsid väiksena saada?
Esmalt tuleb meelde suur soov 
kunstnikuks saada. Kuid sain 
kiirelt aru, et neid andeid mulle 
kahjuks sünniga kaasa pole antud 
ja kunstikooli asemel valisin 
hoopis muusikakooli. Põhikooli 
ajal tihti arste külastades hakkas 
mulle ligi hiilima huvi meditsiini 
vastu. See tuli ja jäi.
Mis pakub kõige rohkem välja-
kutseid?
Tahaksin väga palju korraga teha, 
kuid pean endale aru andma, 
et kõike ei saa. Vähemalt mitte 
kohe, sest minu keha jaoks on 

oluline ka puhata. Samas utsitan 
ennast pidevalt vastu võtma uusi 
väljakutseid, et saaksin areneda ja 
avastada veel tundmatut. Suuri
maks proovikiviks ongi nende 
kahe vahel tasakaalu leidmine.

Eva Haavel
seksuaaltervise töögrupi juht

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Olen energiast pakatav päikest 
kiirgav temperamentne Saaremaa 
neiu oma suure südame ja 
perelähedaste armastusega. Tuli
hingeline sportlane omades lõpu
tult medaleid ja rekordeid oma 
nimel ning siiani olles hullunud 
trennistliikumisest, jah, trenni 
spordisõltlane. Ja oi, kuidas ma 
armastan nautida seda elu, seda 
loodust ja elu ilu, elada seda ime, 
mis mulle on antud.
Mis värv Sa oleksid ja miks?
Ma oleksin kohe kindlasti türkiis
sinine. See sümboliseerib tarkust, 
mis suurendab igapäevaselt 
minu sünnipärast väärtust ja 
hea haridus on ju kõige tugevam 
relv, mida saab kasutada maailma 
muutmiseks. See sümboliseerib 
rahu, mida ma saan oma ellu 
iga hommik kell 5 ja mida mulle 
on hingerahu näol õpetanud 
igapäevaselt alates lapsepõlvest 
minu vanemad. See sümboliseerib 
kaitset, mida ma leian oma kõige 
südamlikumast perekonnast ja 
kadakatevahelisest kodumajast. 
See sümboliseerib õnne, mida 
tähendab tervis ja mida annavad 
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mulle kõik loomad, nii kodus 
kui ka tänavatelmetsades. See 
sümboliseerib lootust, mis kuulub 
mu elu põhilause “usk, lootus, 
armastus” teerajale. Ja vot, venna 
ostis mulle väiksena just pidevalt 
türkiissiniseid mänguasju, millel 
on kindlasti antud värvi valikus 
oma roll! 
Sa oled alati nii energiline ja 
särtsu täis. Kust saad energiat?
Mulle on esimestest sõnadest saati 
õpetatud elu elama hingerahu ja 
päikese saatel, edasiliikumise ja 
kire sümbioosis. Koguma enda 
ümber sära ning oma siirust 
jagama kõigega enese ümber. 
Selleks, et olla õnnelik, “ energiline 
ja särtsu” täis, tuleb austada 
iseennast, ilma selleta ei saa olla 
inimesed päriselt nemad ise. Ja 
millal ma veel jagan oma ener
giat, kui mitte praegu, mil peame 
mõistma päriselt, et käesolev hetk 
on kõik, mis meil eales on.

Tobias Erik Liiva
hariduse töögrupi juht

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Eelkõige kirjeldaksin ennast 
ettearvamatu oportunistina, kes 
on valmis optimaalse võbina 
korral kaasa minema ka kõige 
veidramate ideedega. Olen heas 
mõttes lehviv tuulelipp ning 
tõestan endale pidevalt, et läbi
kukkumisest on oluliselt hulle
maid tagajärgi. Kõige enam hindan 
ettevõtmiste juures just nende 
kogemist seltskonnaga, kuna 

üksinda ei saa kunagi reaalsuses 
kindel olla.
Mis õppeaine oleksid ja miks?
Meditsiiniajalugu, sest ma saan 
oma püüdmistes kas teha ajalugu 
või “olla ajalugu”. Lisaks ei ole 
haruldane leida mind oma mõtetes 
ajas ja ruumis ekslemas.

Mida ütleksid 10-aastasele 
endale?
Ütleksin, et ta pööraks rohkem 
tähelepanu oma kehahoiakule 
ja rühile  valu kisub juba päris 
kannatamatuks.

  

Johanna Britt Berzin
teaduse töögrupi juht

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Suur öökull — 75%  produktiivsusest 
 toimub peale kella 23:00. Sakso
fonistist semiootikust teadus ja 
ärihuviliseks arstitudengiks. 
Tuhat mõtet ja ideed, aga kuidas 
seda kõike küll korraga teostada? 
Mis loom Sa oleks ja miks?
Oleksin äkki karu, kuna isa poolt 
tulnud perekonnanimi Berzin 
tähendab vanasaksa keeles karu 
või karupoega ning ema poolt 
tuleb samuti perekonnanimi Karu 
ja täiesti juhuslikult olen terve 
oma elu elanud Karulas. Seega 
mulle tundub, et vist väga pole 
valikut, isegi kui tahaksin mõni 
muu loom olla — igat pidi on just 
karu geenidesse kodeeritud. 
Kõige põnevam raamat, mis oled 
lugenud?
Ilukirjanduse mõttes jääb arvata

vasti igaveseks meelde Hermann 
Hesse “Klaaspärlimäng” ja 
üleüldse kõik Hesse teosed, mille 
suur fänn terve elu olnud olen. 
Mulle meeldis “Klaaspärlimäng”, 
kuna tegemist oli väga kompleksse 
ning võiks öelda, et intuitiivselt 
koostatud teosega, milles pealt
näha puudub füüsiline loogika ja 
universum. Kui tavaliselt meie 
endi kujutlusvõime loob selle 
maailma, mida loeme, siis antud 
teoses mängib just rolli ette kujutus 
ettekujutuse sees. Seda on raske 
kirjeldada, seega soovitan soojalt 
kõigil lugeda ja ise teada saada! 

  
Annika Arrak
rahu ja inimõiguste töögrupi 
juht

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Olen keegi, kellel ei saa elust 
kunagi piisavalt ja kes tahab alati 
rohkem, kui hetkel võimalik on. 
Mul on liiiiiga palju hobisid, nii et 
ühele asjale korraga keskenduda 
on väga raske. Võtan energiliselt 
kõik väljakutsed vastu, mis ei ole 
alati kõige parem idee, aga teeb elu 
väga põnevaks.
Millist supervõimet ja miks 
 sooviksid omada?
Alati olen mõelnud, et minu 
lemmik supervõime oleks 
lendamine. Võimalus lihtsalt õhku 
tõusta ja *igale poole* minna kõlab 
paremini, kui ükskõik milline 
muu maagia. Pärast Harry Potteri 
raamatute lugemist mäletan 
hetke, kui seitsmeaastane Annika 
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oli meeletult solvunud ja kurb, kui 
taipas, et luudasid polegi olemas ja 
ta ei saagi lennata.
Kuidas lõõgastud peale pingelist 
päeva?
Efektiivne produktiivsus eeldab 
efektiivset puhkamist, nii et 
olen seda võtnud kui omamoodi 
kunsti/väljakutset: kuidas puhata 
kõige paremini. Hetkel on mu 
lemmikviis kuumas vannis 
jäätisekokteili juua, marju süüa ja 
podcasti kuulata :) 

  
Sonja-Liis Kaara
välisvahetuse töögrupi juht

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Esialgu võin ilmselt paista 
küllaltki vaikse ja rahulikuna, 
aga asjaolude kokkulangemisel 
(näiteks vahvad inimesed ja hea 
muusika) tulevad esile minu teised 
omadused, näiteks vajadus kõige 
ja kõigi kohta vähemalt minu 
enda arvates naljakaid kommen
taare teha või tantsuplatsil oma 
sisemine latiino välja lasta. Üks 
sõber kirjeldas mind kunagi kui 
kameeleoni ja ma olen selle väitega 
täitsa nõus. Arvan ise, et olen 
igavene optimist, kes püüab ka 
pealtnäha halbades olu  kordades 
leida midagi positiivset ja käib 
ringi natuke roosade prillidega 
(teadlikult).
Mis teeb välisvahetusest õige 
välisvahetuse?
Välisvahetusest teevad õige välis
vahetuse need imelised inimesed, 
kes on üle maailma ühte kohta 

kokku tulnud. Just uued tutvused 
erinevatest riikidest ja erineva 
kultuuritaustaga meditsiinituden
gitega on minu arvates välis
vahetuse üks lahedamaid aspekte. 
Loomulikult loovad üliägedaid 
mälestusi nende uute inimestega 
koos sihtriigi avastamine, ühiselt 
peetud peod ja uute põnevate 
traditsioonide ja kommete õppi
mine. Samuti on üks välisvahe
tuse kuldreegel see, et kui vähegi 
võimalik, siis ära osta endale kohe 
piletit tagasi koju ja vaata, mis 
plaanid elul sinu jaoks varuks on. 
Mida sooviksid veel ära teha?
Soovin väga arendada teadus
likku välisvahetust Eestis, et meie 
juurde saaks tulla teadustööd 
tegema rohkem välistudengeid 
ja selle võrra saaks rohkem meie 
tudengeid välismaale minna. 
Praegu on välisvahetus pigem 
suunatud vanematele kursustele, 
sest kliinilisele vahetusele saab 
minna peale 3. aastat, aga tegelikult 
ei pea see üldse nii olema. Teadus
likule vahetusele saab minna juba 
peale 1. aastat ja õnneks oleme 
juba uute teadusprojektide otsi
misega algust teinud. Loodan ka 
edendada välisvahetuse töögrupi 
koostööd PERHiga, et kinnis
tada välisvahetuse toimumine 
Tallinnas. Samuti soovin IFMSAd 
Seltsi liikmetele lähemale tuua, et 
nad saaksid rohkem aimu ja osa 
selle organisatsiooni, mille liikmed 
me kõik ju oleme, võimalustest ja 
tegemistest.

  

  

Anette Remmelg
välisvahetuse töögrupi juht

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Ilmselt teised kirjeldaksid mind 
valju ja rõõmsameelse neiuna, kes 
hüppab ja kargab suure naera
tusega ringi. Ise lisaksin juurde, 
et olen aastatega aru saanud, et 
tihtipeale ma ei oska asjadele ei 
öelda ning tahan absoluutselt 
kõike teha. Kuid tänu sellele olen 
kinni haaranud väga paljudest 
lahedatest võimalustest, mis on 
mu teele hüpanud.
Mis teeb välisvahetusest õige 
välisvahetuse?
Välisvahetusest teeb õige välis
vahetuse just sotsiaalprogramm 
ja kõik need erinevatest riikidest 
kokku tulnud tudengid.  Enamasti 
on ikka nii, et pärast päeva laboris 
või välisriigi kliinikumis tööd 
jälgides ning abistades, lähed 
nende tudengitega välja või 
osaled mõnel põneval koolitusel, 
mida kohalikud kontaktisikud 
korraldanud on. Nädalavahe
tusel tehakse lühem reis mõnda 
lahedasse sihtkohta, olgu selleks 
kanuu matk või väljasõit teise 
linna. Seetõttu jäävadki meelde 
just hetked teiste tudengitega, 
kellest kujunevad välja sõbrad 
ning keda ka hiljem külastatakse.
Kõige rohkem meelde jäänud 
hetk Seltsis?
Neid hetki on palju ja raske on 
valida seda üht, seega ma valisin 
kaks. On võimatu unustada 
IFMSA erinevaid välisüritusi. 
Üks meeldejäävamaid hetki oli 
PõhjaMakedoonias enne March 
Meetingu algust, kus me Taur 
Lillestikuga otsutasime kell neli 
hommikul teha Skopje peavälja
 kul ühe korraliku 40minutilise 
trenni. Panime kõlarist muusika 
käima ja võtsime Nike training club
äpi lahti. Trenn sai nii korralik, et 
dušš pidi pärast olema jääkülm. 
Samuti on pea võimatu unustada 
seda kõrvulukustavat karjatust ja 
aktsendiga öeldud “Anettet” ning 
sellele järgnevat pikka kallistust 
ühelt Sloveenia tudengilt Portu
galis, kui nägime üksteist taas ühel 
IFMSA üritusel.
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Kristiina Tideman
sise ürituste töögrupi juht ehk 
peovana

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
“Kui lahe atmosfäär! Heal tujul 
täna puudub kõigil ots ja äär. Ei 
külmaks jääda saa, on hinges soe 
ja meeltes sulab jää kõigil.”
Kuidas lööksid igava peo käima?
Enda kohale ilmumisega.
Mis kuulub õige peovana 
 portfelli?
Miski, mida sa ei oska oodata.

  
Gerly Tohu
spordigrupi juhi kohusetäitja

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Olen sõbralik, abivalmis, kohuse
tundlik ja töökas. Mulle meeldib 
küpsetada, trennis käia, (häid) 
nalju teha. Olen inimene, kes 
rühmachatis kõige suurema 
tõenäosusega esimesena vastab.
Kas oled tegelenud/tegeled mingi 

spordialaga? Mida sport Sinule 
tähendab?
Olen juba väikesest peale tege
lenud erinevate spordialadega, 
kõige pikemalt võrkpalliga, mida 
mängisin 11 aastat. Nüüd olen 
tulihingeline jõuksi fänn. Minu 
jaoks on sport hea ja lausa vajalik 
vaheldus, mõtete kogumise ja 
muust tavaelust eemalolemise/
väljalülitamise viis, mille kõrval
toimeteks on vaimne ning 
füüsiline heaolu ja parem tervis.
Miks otsustasid kandideerida 
spordi töögrupi kohusetäitjaks?
Olin juba tegelikult pikemat aega 
mõelnud kandideerida, kuid ei 
suutnud ära otsustada, kuhu 
ametikohale, sest kõik on ju nii 
huvitav. Ühel ilusal EAÜS 30+1 
galaks valmistumise õhtul ütles 
Pauline, et võiksin spordigruppi 
kandideerida ja siis ei saanud ma 
seda mõtet enam oma peast välja 
ning pikemalt mõtlemata täitsin 
kandideerimisvormi ja siin ma 
olen.

Karl-Robert Kuum
spordigrupi juhi kohusetäitja

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Sõprade jutust olen aru saanud, et 
võin olla ebatavaliselt analüütilise 
ja praktilise meelega, aga samas 
tahaks osata kiiremini otsuseid 
vastu võtta. Kuigi kipun elama 
võimete piiril, on mugavustsoonist 
väljumine siiski ebameeldiv, kuid 
seda tundes tean, et liigun õiges 
suunas. Ma üldiselt naudin välja

kutseid ning see on ka üks põhju
seid, miks kohusetäitja kohale 
kandideerisin. Esmase lükke selle 
suunas andis järjekordne meele
olukas spordigrupi videopöörd
umine üldkoosolekul, millele siis 
teisedki lähedased seltsikad hoogu 
juurde lükkasid.
Kas oled tegelenud/tegeled ka ise 
mingi spordialaga?
Spordiga olen tegelenud terve 
elu ja mitmel alal. Tantsuspordis 
sain gümnaasiumi lõpus Eesti 
 meistriks, hetkel tegelen aktiivselt 
ronimisega ning sain hiljuti isegi 
väikestviisi instruktoriks. Vaata
mata sellele, et liikumine nende 
kahe ala puhul on sõna otseses 
mõttes erinevatel tasapindadel, 
siis tooksin ühisosana välja enese
analüüsi ja teekonna kui eesmärgi 
olulisuse (lisaks tegevusest rõõmu 
tundmisele). Inimene on loodud 
liikuma ja omal nahal tunnen, 
kuidas selleks jõu kasutamisel võib 
energiat veelgi enam tagasi saada. 
Miks otsustasid kandideerida 
spordi töögrupi kohusetäitjaks?
Spordigrupis loodan sedasi ka 
teiste energiataset tõsta.

Kristin Rossmann
keskkonnatervise töögrupi 
juhi kohusetäitja

Kuidas kirjeldaksid ennast kolme 
lausega?
Olen 2. kursuse arstitudeng ning 
olen eelnevalt õppinud Inglismaal 
biomeditsiini ja neuroteadust. 
Mind kirjeldab ehk kõige enam 
julgus avalikult esineda ja ennast 

väljendada. Usun, et sellele on 
aluse pannud see, et kooliajal 
tegelesin aktiivselt tantsimisega 
(12 aastat) ning astusime klassiga 
väga tihti laval erinevate esitlus
tega üles. 
Kõige ilusam koht, kus oled 
käinud?
Kõige ilusamaks kohaks on Põhja
Eestis asuv küla nimega Käsmu. 
Hindan selliseid mereäärseid 
külasid pärast pikalt Inglismaal 

elamist palju rohkem (tihtipeale 
oli meri elukohast harjumatult 
kaugel).
Mida sooviksid järgneval 
ametiaastal ära teha?
Tahaksin kindlasti saada kesk
konnatervise töögruppi rohkem 
pilti ning jätkata sellega, mida 
oleme üritanud juba ka eelnevalt 
teha: inspireerida töögrupi tege
vusega kõiki inimesi käsitlema 
keskkonnahoidu laiemalt, kui 

seda on prügi sorteerimine ja taara 
ära viimine. Näiteks on plaanis 
teha koostööd teiste töögrup
pidega, et saada käima podcast
ning samuti tahaks anda plat
vormi inspireerivatele töögrupi 
liikmetele. Kas teadsite, et meie 
ridades on tüdruk, kes tõi Eestisse 
bioglitter’i? Plaanis on veel palju 
põnevat, nii et hoidke silm peal!!

„Sügise plaan” on EAÜSi terve selle õppeaasta väldanud tudengiprojekt, kus 
vabatahtlikud ulatasid oma abikäe perearstikeskustele ning osutasid seni veel 
COVID19 vastu kaitsepookimata inimestele vaktsineerimisalast nõustamist. 
Protsess toimus telefoni teel ning summaarselt jõuti suhelda üle 3000 erineva 
isikuga.

TAGASIVAADE
„SÜGISE PLAANILE”

Autorid: Mikk Kelder ja Iris 
 Niinemets
Fotod: Argo Ingver, ENL ja 

erakogu

2021. aasta augustis tuli Ain ja 
Evelyn Aaviksool idee, kuidas 
saaksid tudengid anda omapoolse 
panuse COVIDkriisi lahenda
misesse. Idee olulisimaks pooleks 
oli rakendada motiveerivat 
intervjueerimist seni veel 

COVID19 vastu vaktsineeri
mata patsientide seas selleks, 
et leevendada esmatasandi 
tervishoiutöötajate – perearstide 
ja õdede – koormust ning samas 
tõsta vaktsineerimise hõlmatust 
kogu Eestis. Ideega pöörduti arsti

ÜLDKOOSOLEK, KEVAD 2022



2524

tudengite poole ning peagi loodi 
korraldustiim, mille esimesteks 
liikmeteks olid Hanna Merilyn 
Aaviksoo, Andreas Tulver, Ain 
Aaviksoo ja Iris Niinemets. 
Meenutades korraldustiimiga 
liitumise põhjusi, on esimesed 
liikmed üksmeelel, et projekti 
alguses oli olukord vaktsineeri 
mise maastikul pigem vilets, kuid 
tung tulevasi kolleege aidata suur. 
Seega tunti, et oleks vale tekkinud 
võimalust mitte ära kasutada.

Kuna projekti pakutav teenus 
oli vähemalt alguses Eestis 
ainulaadne, siis olid ootused 
projekti edukuse ja mahu osas 
ambitsioonikad. Projekti juhiks 
saanud Andreas Tulveri sõnul oli 
esialgseks lootuseks jõuda mitme
saja tuhande isikuni. Samaväärne 
huvi peegeldus ka projektis 
osaleda soovinud perearstikes
kuste seas, mida kokku oli üle 
50! Huvi ei piirdunud ainult 
perearstikeskustega, projekti 
meiliaadressile laekus ka soovi
tusi koos nimede ja numbritega 
vaktsineerimata isikute mure
likelt tuttavatelt. Vast on ohutu 
mainida, et seoses erinevate 
õiguslike piirangutega, viimastele 
helistada ei jõutud.

Sügisel olid projektil tormilised ja 
kiired ajad – anti mitmeid inter
vjuusid, projektijuhil Andreasel 

helises alatasa telefon, kus 
laekus rohkelt soove projekti 
tutvustamiseks. Kutsuti nii 
 raadiosse kui ka veebi ja paber
väljaannetele intervjuusid  and   
ma. Paralleelselt tuli tegeleda 
projekti sisulise poolega, kus oli 
vaja vormistada lepinguid, korral
dada motiveeriva intervjuee
rimise koolitusi ja suhelda juba 
liitunud perearstidega. Raskustest 
hoolimata said esimesed vaba
tahtlikud helistamisega alustada 

juba oktoobris. Suurem hulk 
helistajaid liitus novembris ning 
detsembri lõpuks jõuti kollektiiv
selt 2000 erineva inimeseni. 
Projekti käimasaamisele ja uute 
liitujate sisseelamisele aitasid 
kaasa Tartu Ülikooli poolt 
pakutud ruumid, kus sügise 
igal nädala vahetusel korraldati 
ühishelistamisi. Puudu ei olnud 
ka sponsoritest, tänu kellele saadi 
helistada ühise numbri alt, hallata 
kõiki lepinguid internetis ning 
efektiivselt logida tehtud kõnesid 
ja nende tulemusi. Sügisese edu 
kõrgpunktiks sai 2021. aasta 
detsembrikuine kutse Eesti 
Noorteühenduste Liidu tänuüri
tusele, kus EAÜSi poolelt said Iris 
Niinemets, Margus Lomp ja Karl
Sten Kõrgmaa “Sügise plaani” 
nimel vastu võtta Aasta Tegu 
2021 nimelise auhinna.

Alates 2022. aastast puhusid 
projektis uued tuuled – vahe
tusid nii projektijuht kui ka 
mitmed teised olulist rolli 
kandvad  ametnikud. Algselt vaid 
detsembri lõpuni kestma pidanud 
projektiga oli otsustatud jätkata. 

Uueks juhiks sai Iris, kes seni oli 
korraldanud suhtlust perearstide 
ja vabatahtlike vahel ning tege
lenud lepingutega. Irise kurvas
tuseks ei saanud ta siiski alustada 
niiöelda puhtalt lehelt: terve 
jaanuari tuli võidelda üllatavate 
probleemidega, mille olemasolust 
poleks osanud unistadagi. Nii 
näiteks sai Irise ülesandeks 
leiutada lahendus, kuidas sõlmida 
töövõtulepinguid töö eest, mis 
selleks hetkeks juba oli lõppenud 
ning toimunud eelmise aasta sees. 
Õnneks olid Irisel abiks endine 
asepresident fi nantsasjade alal (ja 
praegune EAÜSi president) Renar 
ning advokaadibüroo Soraineni 
advokaadid. 

Hoolimata avalikust menust ja 
kuulsusest, oli projektil ka mitmeid 
tagasilööke. Meeldejäävaid oli 
neist mitmeid: artiklites avaldatud 
valeinfo, pettunud perearsti
keskused, kus mitme kuu jooksul 
tehti vaid paar kõnet, ja segadused 
nimekirjadega, mistõttu helistati 
hoopis vaktsineeritud inimestele. 
Omamoodi meeldejäävaim oli 
aga seik, kus projekt oleks ääre
pealt sattunud politsei ja Andme
kaitse Inspektsiooni huvisfääri, 
sest esines eksitus perearsti ja 
patsiendi vahel teemal, kuidas 
tema andmed helistajani jõudsid.

Helistajatelt endilt kogutud 
tagasisidet projektile on ilmes
tanud eelkõige rõõm, et sai prakti
seerida suhtlemisoskust patsien
tidega. Kevade aktiivseimat 
helistajat Kadi Kruuvi julgustas 
kõnesid tegema eelkõige sisemine 
missioonitunne. Kadi sõnul on 
sisuliselt võimatu veenda inimest 
täielikult ümber vaid ühe kõnega 
ning olulisem on lihtsalt püüda 
avardada mõttemaailma ja 
arutleda arvamuste  erinevuste 
põhjuslikest tagamaadest. Samas 
oli vajalik silmas pidada, et 
inimesed on väga erinevad ning 
me ei saa kunagi teada, mis hetk 
oleks üldse neile helistamiseks 
sobivaim. Kadi rõõmuks esines 

ebaviisakaid episoode vaid üksi
kuid ning valdav enamik inimesi 
olid arvamuste erinevustest 
hoolimata tänulikud, et neile 
helistati ja et nad said võimaluse 
oma mõtete jagamiseks turvalises 
keskkonnas. 

Projektijuhid Iris ja Andreas on 
üksmeelel, et tulevikus sama
laadsete projektide korraldamisel 
on oluline hoida küll kindlat 
tööjaotust, kuid võimaldada ka 
ruumi muutusteks. Samas ei ole 
mõistlik korraga liiga palju uusi 
ideid projektiga siduda, sest nagu 
kogemus näitas, kippusid niimoodi 
tulema pealiskaudsed ja venivad 
lahendused, mis projekti siiski 

loodetud määral ei edendanud. 
Ühtlasi on projektijuhtide arvates 
oluline märkida, et igasuguse 
ettevõtmise edukuse määrab 
meeskonnasisene kommunikat
sioon. Näiteks soovitavad nad 
tulevastes projektides kasutada 
analoogset süsteemi, kus igale 
vabatahtlikule määratakse tugi
isik, kelle vastutada on info kiire 
levik helistajate ja projekti juha
tuse vahel.

Kas „Sügise plaan” jätkub ka 2022. 
aasta sügisel, ei ole veel täiesti 
kindel, kuid julgelt võib öelda, 
et korraldustiim töötab edasi, et 
arendada projekti ja suurendada 
kogukondlikku mõju.

KRISTIINA LEEVIK, ANDREAS TULVER JA DIANA KORNET POSEERIMAS 
MAALEHELE

DIANA KORNET HELISTAMAS
IRIS NIINEMETS ENLI AASTA TEGU 2021 AUHINNAGA 
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Teel Biomeedikumist Kliinikumi või vastupidi jääb arstitudengitele tee peale 
pealtnäha ajahambast näritud ja harva külastatav puidust hütt. Tegemist on aga 
seltsikate ühise nimetajaga – Maarjamõisa mõisahoone ehk lühidalt MM.

MIS HELEROHELINE TÄPIKE?MIS HELEROHELINE TÄPIKE?

Autor: Renar Kihho
Fotod: Greete Jakobson, Renar 
 Kihho, erakogu

Arvatavalt 19. sajandi alguses 
ehitatud Maarjamõisa puidust 
peahoonega ei ole Eesti Arstitea
dusüliõpilaste Seltsil (EAÜS) küll 
pikk ühine ajalugu, kuid viimaste 
aastate jooksul on see seltsikatele 
üha armsamaks saanud. Usun, et 
kellelegi ei ole enam üllatuseks 
olukorrad, kui mõni seltsikas 
varajastel hommikutundidel või 
öösel Seltsimajas toimetab. Nii võib 
kohata Seltsi töögruppe pidamas 
põnevat arutelu hoolimata juba 
loojunud päikesest, mõisa ümber 
kasteheinas seltsika jälgi, kes 
ärkab koos kuke kiremisega, 
või koguni tervet rühma arsti
tudengeid, kes on langenud prakti
kumide vahelisel ajal Maarja
mõisa mõisahoone lummuse 
ohvriteks.
Miks leidub üks mõis keset 
linna? Alguses ei asunudki see 
keset linna: tegelikult on linn 
ise ajapikku laienedes mõisani 
jõudnud. Maarjamõisa kompleks 
pole ajaloo andmetel päris tervi
kuna säilinud, kuid mõned 
kõrvalhooned ning armas väike 
Maarjamõisa peahoonet varjutav 
pargike on siiski alles. Oma hele

salapärasel ja märkamatul moel 
enda ümber kogukonna — arsti
tudengid, kes jagavad oma ühiseid 
kogemusi ja põnevaid lugusid nii 
prekliinilisest kui kliinilisest õppest 
ning igapäevaseid seiku. Selle kõige 
kõrvalt annab Maarja mõisa mõisa
hoone võimaluse hubastes tingi
mustes strateegiliselt läheneda 
rahva tervise edendamisele ja 
tegutseda arsti tudengite heaolu 
arendamise nimel.
Mida Maarjamõisas teha saab? 
Kõike: saab pidada koosolekuid, 
valmistuda eesootavaks semi
nariks, valmistada süüa, jutustada 
või lihtsalt olla. Maarjamõisas 
toimuvad mitmed Seltsi üritused 
ning tihti ei jää me nelja seina 
vahele. Kui talvisel perioodil saab 
osaleda mõnel filmiõhtul, laua
mänguõhtul, pannkoogihommikul 
või töögrupi tiksul, siis soojemal 
kevadsügisperioodil peame pik 
nikke mõisa ümber ja grillime 
(Seltsil on grill ja batuut). Lisaks 
on MMis võimalik laua tennist 
mängida ning kel lauajalgpalli 
pall tagataskust võtta on, siis 
pidada maha ka üks lauajalkamatš 
(tõepoolest, pall on hetkeseisuga 
teadmata kadunud).
Mullu juubeliaasta raames kogutud 
annetustega on Seltsil õnnestunud 
soetada projektor ning nii mõnegi 

rohelise siluetiga on Maarjamõisa 
mõisahoone kantud ka Tartu 
linna miljööväärtuslike alade 
nimekirja, et säiliks aja lugu. Kes 
veel ei mõistnud, miks Kliinikumi 
rahva seas Maarjamõisa haiglaks 
kutsutakse, siis just mõisakomp
leksi vahetu lähedus ongi selleks 
põhjuse andnud.
Peale mõisaaega on Maarjamõisa 
mõisahoonet kasutatud korter
elamuna, mistõttu kohtab mõnel 
Maarjamõisa uksel korterinumb
reid nagu kuus ja kolm. Ühe 
korteri ukse kõrval on olemas 
isegi töötav uksekell. 2013. aasta 
jaanuaris sai EAÜS Tartu Ülikooli 
Kliinikumilt Maarjamõisa mõisa
hoone võtmed ning loa kasutada 
nimetatud ruume Seltsi tege
vusteks. Vahepeal on Maarjamõisa 
kõpitsetud nii seest kui väljast 
ning kindlasti jagub mitmel Seltsi 
vilistlasel lugusid ja pilte sellest, 
kuidas mõisahoone tingimuste 
parandamiseks on korraldatud 
talgupäevi. Viimaste aastatega 
on Seltsi tegevus kolinud suures 
osas ümber Pepleri 32 aadressil 
asuvatest ruumidest Maarjamõisa 
mõisahoonesse, sestap kuuleb üha 
enam seltsikaid üksteiselt küsimas 
„Kas täna ka MMi lähed?”
Mis on MMi juures nii köitvat? 
Võimalused! Maarjamõisa on 
viimase paari aasta jooksul korra
statud nii palju, et hoones on olemas 

Maarjamõisa mõisahoone seina 
vappuma paneva bluetoothkõlari. 
Lisaks on paranenud MMi turva
lisus ja ligipääsetavus: soetatud on 
koodiga võtmekarp, mis võimaldab 
mugavat ligipääsu ka kõikidele 
assistentidele ja projektijuhtidele, 
tehes nende tööd mugavamaks. 
Seltsimajja on oodatud kõik liikmed 
ning tihti leiab Maarja mõisast 
mõne seltsika, kes hea meelega 
teise seltsika oma kõrvale tuppa 
laseb. Kui ka ei õnnestu majja sisse 
saada, aga väga on vaja, siis enam
asti tunneb keegi kedagi (kes ehk 
tunneb omakorda kedagi), kellel on 
ligipääs olemas — kontakteeru!
Maarjamõisa hubasus ja (maa)
kodune võbe ei ole tulnud ainult 
rahalistest toetustest. Väga tore 
on tõdeda, et nii mõnigi seltsikas 
on pannud tähele, et üks või teine 
mööbliese vajab vahetust ning 
leidnud sellele ideaalse lahenduse 
— kellegi vana on mõne teise uus. 
Nii on MM täienenud sel kevad
perioodil ühe mõnusa diivaniga, 
paari stiilse tugitooliga ning juurde 
on tulnud ka õppimiskohti, sest 
paar kirjutuslauda on samuti 
leidnud tee arstitudengiteni. 
Olukord mõisas aegamisi paraneb 
ning igaühe nõu või jõuga saab 
helerohelisest täpikesest imeta
bane pärl Biomeedikumi ja Tartu 

kolm ruumi, kus saab koosolekuid 
pidada ning mõnes vaiksemas 
nurgataguses õppida. Tegemist ei 
ole lihtsalt kolme koosolekuruu
miga, vaid need on nimetatud meie 
auliikmete järgi: Starkopfi ruum, 
Siiguri ruum ja Tohveri ruum. Nii 
on paralleelselt toimuvate koos
olekute jaoks kergem märkida, 
millises ruumis soovitakse arutelu 
pidada. Maarjamõisas on ka paar 
ladu, mõni neist salapärasem kui 
teine. Omamoodi paeluv võib 
olla Maarjamõisa tualett, sest see 
on ilmselt siinpool Emajõge asuv 
väikseim käimla. Siiski tuksub 
seltsikate süda kõige kiiremini 
Maarjamõisa mõisahoone köögis, 
kus on olemas ahi, pliit, mikro
laineahi, veekeedukann ning muu 
kokkamiseks tarvilik. Ei, ainuke 
põhjus ei ole kohvimasin, mille 
nirisevast nõrest rüübates lisab 
seltsika süda paar lööki minutis 
oma tegevusele juurde — need 
südametuksed on hoopis teise 
kõlaga, kui kohvisõõmu kõrvale 
leidub külmkapis veel sorts piima 
ning mõned head snäkid.
Eelnevalt kirjutatust võib jääda 
mulje, et Maarjamõis annab 
ainult materiaalseid põhjuseid 
seal viibimiseks. Kindlasti ei ole 
see nii, sest kel on vähegi aega ja 
soovi, siis kõige olulisema osaliseks 
saab teiste seltsikatega suheldes. 
Maarja mõis on koondanud 

Ülikooli Kliinikumi vahelisel alal.
Mis saab Maarjamõisa mõisa
hoonest edasi? Eks seda eksistentsi 
küsimust kohtab aegajalt ikka, 
kuid muretsemiseks pole tarvidust. 
Tartu Ülikooli Kliinikum, kellele 
mõisahoone kuulub, on arstituden
gitele suureks toeks ning meil on 
ühtne visioon Maarjamõisa mõisa
hoone rollist EAÜSi tegevuses ja 
arstitudengite võimaluste mitme
kesisuses. Praegu on moodustatud 
Seltsis väiksemat sorti Maar
jamõisa töörühm, mis tegeleb tule
vikuväljavaadetega, arvestades nii 
jooksvaid vajadusi kui suuremaid 
tulevikuperspektiive. Igaüks saab 
panustada töörühmaga liituda 
soovides või lihtsalt vahepeal 
mõne juhatuse või juhtkonna 
liikmega mõtteid mõlgutades. Nii 
kummaline kui see ka ei oleks, on 
Maarjamõisast kujunenud arsti
teadusüliõpilaste kogukonna kesk
punkt ning andnud head sõbrad 
ja tuttavad just võimaluse näol, 
et on koht, kus kohtuda. Loodan, 
et koos käies ja siitsealt vahepeal 
kõpitsedes jätkame sama trendi 
hoolimata tõsiasjast, et kui mõni 
maja nurk on saanud just toe alla, 
siis teisel pool maja võib mõni 
nurgakivi alla vanduda (olgu see 
siis pikast elueast, pikale veninud 
„ajutiseks” lahenduseks olemisest 
või hoopis kliima soojenemisest).
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