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õpetatakse eneseabivõtteid, joogat,  
õiget toitumist,“ loetleb ta. 
 Pensioniealisel Karolil pole perekon-
da, sest oma pere loomine pole enam 
sotsiaalne norm. „Lapsi on meie põlv-
konnal vähem kui koduloomi,“ tõdeb 
Karol. Ta võtab eellastelt päranduseks 
saadud muserdatud maailma paranda-
mist vastutustunde ja pühendumise-
ga. Viimase 20 aastaga on probleemid 
reaalis suhtlemisega võtnud epideemi-
lised mõõtmed. Isolatsioonist põhjusta-
tud stressi ja ärevushäireid esineb isegi 
rohkem kui omal ajal pärast koroona-
pandeemiat.
 Karoli ja tema kaaslaste loodud kes-
kus on palju ära teinud selleks, et iga-
päevane elukeskkond ei tekitaks stressi. 
Linnakärast kaugel asuvasse keskuses-
se ei ulatu müra- ega valgusreostus, 
mistõttu on keskus hinnatud unehäire-
tega patsientide seas. Vananeva ühis-
konna märgina on keskuse klientideks 
palju vanemaealisi. „Me tegeleme palju 
vanemaealistega, kes tunnevad üksil-

dust. Loome sildu põlvkondade vahel. 
Vanemad saavad noorematele õpeta-
da vanu häid suhtlemisoskusi – näiteks 
silmside loomist ja kehakeele luge-
mist.“ 
 Ennetuskampaaniad ja kooliprog-
rammi lülitatud eneseabitunnid on 
kandnud vilja: vaimse tervisega tegele-
mine on muutunud igapäevahügieeni 
loomulikuks osaks. Inimesed on teadli-
kud viisidest, kuidas erinevaid tugitee-
nuseid kasutada. Riik panustab vaimse 
tervise tugiteenustesse põhiliselt raha 
eraldamisega, sest suurem osa enne-
tustööst ja tugiteenustest on kogu-
kondade kanda. Inimestel endil pole 
vaja kogukondlike tugiteenuste eest  
maksta.
 Et vastutustundlik ja sotsiaalne ette- 
võtlus on ühiskonnas enesestmõiste-
tav, siis annab ka erasektor märkimis-
väärse panuse ennetustöösse ning 
üksteise võidu tuuakse turule aina 
leidlikumaid mõistliku hinnaga vaimse  
tervise turgutustooteid. ●
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PEATOIMETAJA

MERIKE SISASK 
on sotsiaaltervishoiu professor Tallinna Üli-
kooli ühiskonnateaduste instituudis, Eesti- 
Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia ins-
tituudi (ERSI) juhatuse liige ning Eesti  
vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) 
nõukogu liige. Tema uurimistöö põhisuunad 
keskenduvad vaimse tervise ja heaolu sot-
siaalsetele mõjuteguritele, suitsiidikäitumi-
se ennetusele rahvatervishoiu perspektiivist 
ning vaimset tervist toetavate ennetusprog-
rammide hindamisele.

PEATÜKKIDE 
TOIMETAJAD

KENN KONSTABEL 
on Tervise Arengu Instituudi va-
nemteadur ning Tartu Ülikooli 
tervise- ja isiksusepsühholoogia 
kaasprofessor. Tema peamised 
teadustöö teemad on tervist 
mõjustav käitumine ning sel-
le seosed tervise ja heaoluga, 
vaimse tervise epidemioloogia 
ning isiksusepsühholoogia.

KERSTI PÄRNA 
on Tartu Ülikooli peremeditsii-
ni ja rahvatervishoiu instituudi 
tervisedenduse kaasprofessor, 
kellel on pikaajaline teadus- ja 
õpetamistöö kogemus rahva-
tervishoiu valdkonnas. Tema 
peamised uurimisvaldkonnad 
on riskikäitumise epidemioloo-
gia ning tõenduspõhised enne-
tustegevused nii tehisintellekti 
ja personaalmeditsiini kui ka 
uudseid tehnoloogilisi lähene-
misi kasutades.
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DAGMAR KUTSAR 
on Tartu Ülikooli sotsiaalpolii-
tika kaasprofessor. Rahvusva-
helise laste heaolu-uuringute 
võrgustiku (ISCI) juhtkomitee 
liikmena ja Children’s Worlds 
(ISCWeB) töörühma juhina Ees-
tis keskendub ta laste subjek-
tiivse heaolu mõtestamisele ja 
tulemuste sotsiaalsele vahen-
damisele. Eesti haridusvisiooni 
2035 sidususe töörühmas pa-
nustas ta õpilaste ja õpetajate 
suhetepõhise heaolu väärtusta-
misse õpiedu kõrval.

KATRIN TIIDENBERG 
on sotsiaalmeedia uurija ja Tal-
linna Ülikooli Balti filmi, meedia 
ja kunstide instituudi osalus-
kultuuri professor. Tema sulest 
on ilmunud mitu raamatut sot-
siaalmeedia kasutuse ja kultuu-
ride kohta. Katrin on lõpetamas 
veebipõhisele poliitilisele osalu-
sele ja Põhjamaade seksuaal-
kultuuride platvormistumisele 
keskenduvaid uurimisprojekte 
ning alustamas uut projek-
ti usalduse kohta digitaalses  
visuaalses suhtluses.

HELEN  
SOOVÄLI-SEPPING 
töötab Tallinna Tehnikaülikooli 
rohepöörde prorektorina ja Tal-
linna Ülikooli vanemteadurina. 
Peamised uurimisvaldkonnad on 
seotud elukeskkonna planeeri-
misküsimustega, mille keskmes 
on inimene. Helen oli inimaren-
gu aruande 2019/2020 peatoime-
taja. Varem on ta töötanud kesk-
konnakorralduse professorina 
ning Tallinna Ülikooli jätkusuut-
liku arengu prorektorina. 2022. 
aastal ilmus tema kaastoimeta-
misel Springeri kirjastuses kogu-
mik „Whose Green City?“.

LIILI ABULADZE 
on teadur Eesti demograafia 
keskuses, Tallinna Ülikoolis, 
Soome rahvastikuinstituudis ja 
Turu Ülikoolis. Tallinna Ülikooli 
ühiskonnateaduste instituu-
di Eesti demograafia keskuse 
teadurina on tema peamised 
uurimisteemad Eesti rahvastik-
ku iseloomustavad protsessid, 
nagu rahvastikuvananemine, 
kooseluvormides ja põlvkonda-
devahelistes suhetes toimuv, 
aga ka tervis ning välispärit-
olu rahvastiku demograafiline 
areng.

MARE AINSAAR 
töötab Tartu Ülikoolis sotsioloo-
gia ja sotsiaalpoliitika kaaspro-
fessorina. Tal on Tartu Ülikoolist 
magistrikraad geograafias ja 
Turu Ülikoolist doktorikraad sot-
siaalteadustes. Peamised uuri- 
missuunad on seotud täiskas-
vanute heaolu, rahvastiku ja 
rahvastikupoliitika teemadega. 
Ta oli ligi 20 aastat Euroopa sot-
siaaluuringu koordinaator Ees-
tis ning on enam kui 200 tea-
duspublikatsiooni autor.
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AET ANNIST 
on Tartu Ülikooli kaasprofessor 
ja Tallinna Ülikooli vanemteadur. 
Ta on avaldanud teadusartikleid 
sotsialismijärgse fragmenteeru-
mise ja ilmajätu seostest aren-
guprojektide, pärandkultuuri ins-
titutsionaliseerimise, rände ning 
keskkonnaprotestidega. Praegu 
käsil olev uurimisteema on klii-
masotsiaalsuste kujunemine ning 
keskkonnakriisi ja tulevikuga seo-
tud ilmajätud. Aet on koostanud 
esimese Eesti antropoloogiaõpi-
ku ja käsitlenud sotsiaalteadus-
likke ja keskkonnateemasid Eesti 
meedias.

MAI BEILMANN 
on Tartu Ülikooli ühiskonnatea-
duste instituudis empiirilise sot-
sioloogia kaasprofessor. Tema 
peamised uurimishuvid seon-
duvad ühel või teisel viisil noor-
teuuringutega. Tema peamised 
uurimisteemad on laste- ja noor-
teosalus, heaolu ja haavatavus, 
sotsiaalne kapital ja väärtused. 
Praegu keskendub tema uurimis-
töö peamiselt laste ja noorte haa-
vatavusele. Alates 2018. aastast on 
ta olnud Eesti Sotsioloogide Liidu 
president.

KIRSTI AKKERMANN 
on kliiniline psühholoog-psühho-
terapeut ja psühholoogia kaas-
professor Tartu Ülikoolis. Oma 
teadustöös keskendub ta gee-
nide ja keskkonna koosmõjude 
hindamisele psüühikahäirete ku- 
junemisel, söömishäirete alus-
mehhanismide selgitamisele, isik- 
suseomaduste ja emotsiooni re-
gulatsiooni raskuste rollile psüh-
hopatoloogias. Ta tegeleb vaimse 
tervise hindamise mõõtevahendi-
te väljatöötamise ja kohandami-
sega, juhib kliiniliste psühholoo-
gide väljaõpet ja osaleb aktiivselt 
erialaliitude töös.

LIINA HARING 
on alates 2005. aastast töötanud 
Tartu Ülikooli kliinikumi psüh-
hiaatriakliinikus psühhiaatrina 
ning alates 2019. aastast Tartu 
Ülikooli kliinilise meditsiini insti-
tuudi psühhiaatriakliinikus psüh-
hiaatria vanemteaduri ja seejärel 
kaasprofessorina. Peamised uuri- 
misvaldkonnad on skisofreenia- 
spektri häirete ja häire raviga seo-
tud metaboolsete ja põletikumar-
kerite profiilide kirjeldamine ning 
vaimsete häiretega kaasnevate 
käitumise eripärade hindamine ja 
hindamisvõimaluste avardamine.

AARO HAZAK 
on Helsingi Ülikooli ning Soome 
Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) 
külalisteadlane (alates 2021), Tal-
linna Tehnikaülikooli institutsio-
naalse ökonoomika professor 
(alates 2014), Horizon 2020 projek-
tide „Institutions for Knowledge 
Intensive Development“ (2017–
2021) ja „Individual Behaviour and 
Economic Performance“ (2020–
2023) juht. Tema uurimisteemad 
on majanduskäitumise institut-
sionaalne kontekst, töökorraldus 
ja vaimne tervis.

KRISTI GRIŠAKOV 
on linnade uurija, kes hetkel juhib 
ruumilise poliitika   ja analüüsi vald- 
konda Rahandusministeeriumis. 
Ta on pikalt töötanud Aalto Üli-
koolis teadurina ja Tallinna Tehni-
kaülikoolis maastikuarhitektuuri 
õppekavade juhina. Tema uuri-
mistöö keskendub prognooside 
ja stsenaariumide kasutusvõima-
lustele planeerimisel ja tuleviku- 
visioonide koostamisel. Süvitsi on 
ta uurinud uute tehnoloogiate 
mõju linnakeskkonnale, liikuvust 
ning elukeskkonna tühjenemist.
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TIINA JÕGEDA 
on ajakirjanik, kolumnist ja psüh-
holoogiline nõustaja. Ta on mit-
me raamatu autor („Õnne valem“, 
„Luba endale midagi head“, „Eesti 
Ekspress. Uue elu sümbool“ jt). 
Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli 
ja Professionaalse Psühholoogia 
Erakooli.

KEN KALLING 
on meditsiiniajaloo nooremlektor 
Tartu Ülikooli peremeditsiini ja 
rahvatervishoiu instituudis. Tema 
uurimisvaldkonnaks on meditsiini 
ja teaduse ajalugu laiemalt, kitsa-
malt aga teemad, mis on seotud 
ühiskonnakäsitluste biologiseeru-
mise ning loodusteaduste ideolo-
giseerumisega.

ELYNA HEINMÄE 
on haridustehnoloogia lektor Tal-
linna Ülikooli haridusteaduste  
instituudis ning ta töötab ka 
haridustehnoloogina Sutlema- 
Aespa lasteaias. Tema uurimis- 
valdkondadeks on laste digi- 
mäng ja meediakasvatus, samuti  
õppija ja õpetaja digipädevu- 
sed.

LAURA KIVI 
on analüütik Eesti Rakendusuu-
ringute Keskuses Centar ja noo-
remteadur Tartu Ülikooli majan-
duse modelleerimise õppetoolis. 
Samal ajal on ta omandamas 
doktorikraadi Tartu Ülikoolis 
majandusteaduse erialal. Tema 
peamised uurimisteemad on  
regionaalsed tööturud ja sisse-
rändajate kohanemine sihtriigi 
tööturul.

AVE KOVALJOV 
töötab Tartu Ülikooli ühiskonna-
teaduste instituudis lektorina. 
Tal on doktorikraad sotsioloogias 
Tartu Ülikoolist. Teda huvitavad 
uurimisvaldkonnad on ebavõrd-
sus tööturul, sooline ebavõrdsus, 
ebavõrdsus tervises ja ligipääsus 
tervishoiule. Ave õpetab Tartu 
Ülikooli ühiskonnateaduste insti-
tuudis aineid, mis on seotud and-
meanalüüsi ja sotsiaalse stratifi-
katsiooniga.

VERONIKA KALMUS 
on Tartu Ülikooli sotsioloogia 
professor. Tema uurimishuvid 
on seotud põlvkondade, sotsia-
liseerumise, hariduse, väärtuste, 
meedia- ja ajakasutuse ning ühis-
kondlike muutuste, sealhulgas 
meediastumise ja andmestumi-
sega. Praegu keskendub ta rah-
vusvahelistes projektides laste ja 
noorte digipädevusele ning eri 
põlvkondade internetikasutuse-
le, olles ka teadlasvõrgustiku EU 
Kids Online aktiivne liige ja Eesti 
töörühma juht.



MAARJA KUKK 
on vanemanalüütik Tervise Aren-
gu Instituudi toitumisuuringute 
osakonnas, kus ta tegeleb toitu-
mise ja toiduohutuse riskihinda-
misega, rahvastikupõhiste toi- 
tumis- ja tervisekäitumise küsit- 
lusuuringute kavandamise ja läbi-
viimisega, andmetöötluse ja -ana-
lüüsiga.

KADRI KÕIV 
töötab Tartu Ülikoolis genoomika 
instituudis psühhiaatrilise genee-
tika teadurina. Tema peamisteks 
uurimisteemadeks praegu on 
psühhiaatriliste haiguste soodu-
muse ja COVID-19 põdemise ras-
kusastme vahelised seosed ning 
psühhiaatriliste ja kardiovasku-
laarsete haiguste komorbiidsuse 
geneetiline taust.

KAIRI KREEGIPUU 
on Tartu Ülikooli eksperimen-
taalpsühholoogia professor, kelle 
peamiseks uurimisalaks on ini-
mese eeltähelepanuline infor-
matsioonitöötlus ja selle sõltu-
vus erinevatest tingimustest ja 
seisunditest. Viimastel aastatel 
tegeleb ka keskkonna ja vaimse 
tervisega teemaga ning on alates 
2020 Tartu Ülikooli sotsiaaltea-
duste valdkonna eetikanõustaja.

KELLI LEHTO 
on Tartu Ülikooli genoomika 
instituudi neuropsühhiaatrilise 
geneetika kaasprofessor ning 
psühhiaatrilise genoomika uuri- 
misrühma juht. Tema uurimis-
rühm keskendub peamiselt vaim-
se tervise probleemide geneeti-
liste ja keskkondlike riskitegurite 
ning psühhiaatriliste ja somaa-
tiliste haiguste koosesinemise 
põhjuste uurimisele, kasutades 
mitmesuguseid geneetilise epi-
demioloogia meetodeid.

MALL LEINSALU 
on Tervise Arengu Instituudi juh-
tivteadur ja Södertörni Ülikooli 
(Stockholm, Rootsi) rahvatervis-
hoiu kaasprofessor. Tema peami-
sed uurimisvaldkonnad on ter-
viseuuringud, rahvatervishoid ja 
sotsiaalepidemioloogia. Ta on uu-
rinud rahvastiku tervise elukäigu-
põhiseid sotsiaal-majanduslikke 
ja psühhosotsiaalseid riskitegu-
reid, tervise ebavõrdsust, samu-
ti ühiskondlike muutuste mõju 
tervisele. Ta on avaldanud ligi 100 
rahvusvaheliselt eelretsenseeri-
tud teaduspublikatsiooni.

KAIA LAIDRA 
töötab Tervise Arengu Instituudis 
epidemioloogia ja biostatistika 
osakonnas teadurina. Tema uuri-
mistöö on peamiselt seotud vaim-
se tervise ja isiksuse teemadega.
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MARIANN MÄRTSIN 
töötab Tallinna Ülikoolis psühho- 
sotsiaalse töö dotsendina. Varem 
on ta töötanud teaduri ja õppe-
jõuna Suurbritannia ning Austraa-
lia ülikoolides. Tema uurimistöö 
keskendub psühhosotsiaalsele 
arengule täiskasvanueas seoses 
elutee üleminekutega, ennekõike 
töö- ja pereelu ühildamise ning 
rände kontekstis. Psühholoogina 
töötab Mariann laste ja peredega.

OLIVER NAHKUR 
on sotsiaalse heaolu uuringute 
teadur Tartu Ülikooli ühiskonna-
teaduste instituudis, kus ta annab 
ainekursusi „Heaolu ja selle mõõt-
mine“ ning „Sotsiaalse heaolu 
käsitlused“. Ta tegeleb muu hul-
gas järgmiste teadustöö teema-
dega: sotsiaalsete indikaatorite 
loomine, riikide võrdlusuuringud, 
elukvaliteedi, õnnelikkuse ja hea-
olu uuringud, vaimne tervis, laste 
heaolu ja haavatavus, isikutevahe-
line suhtekvaliteet ja vägivald.

MARIA  
MURUMAA-MENGEL 
töötab Tartu Ülikooli ühiskonna- 
teaduste instituudis meediauu-
ringute kaasprofessorina ning 
tema laiem uurijahuvi on suuna-
tud digiplatvormidel toimuvale 
kommunikatsioonile ja digikul-
tuurile, teisisõnu sellele, kuidas 
inimesed veebis, eelkõige sot-
siaalmeedias, käituvad, infot va-
hetavad, tähelepanu koondavad 
jne. Uurijarolli kõrval on Maria 
hinnatud ja loovaid lähenemisi 
väärtustav õppejõud, kes on päl-
vinud ka aasta õpetaja kõrghari-
duspreemia.

EHA NURK 
on Tervise Arengu Instituudi tea-
dussekretär ja juhtivteadur. Tema 
peamiseks uurimisvaldkonnaks 
on rahvatervishoid, kitsamalt 
toitumine ja sellega seotud ter-
viseriskid. Meditsiinihariduse sai 
ta Tartu Ülikoolis, magistrantuuri 
ja doktorantuuriga jätkas Norras 
Bergeni Ülikoolis ning seejärel 
töötas külalisteadlasena Oxfordi 
Ülikoolis ja Oslo Ülikoolis. Tervise 
Arengu Instituudis töötab ta ala-
tes 2009. aastast.

LEILA OJA 
on Tervise Arengu Instituudi tea-
dur. Tema uurimisteemad on 
aastakümnetega laienenud eel-
kooliealiste ja noorte kehalisest 
arengust ja õpetamisest kehalise 
võimekuse ja rahvastiku tervi-
seuuringute metoodikate uurimi-
seni. Ta on osalenud eksperdina 
liikumisega seotud õppekavade, 
noorte tervisekäitumise, kehali-
se aktiivsuse projektides. Alates 
2018. aastast on Leila koolinoorte 
tervisekäitumise uuringu HBSC 
uuringujuht Eestis.

MARIT NAPP 
on Tartu Ülikooli meedia ja kom-
munikatsiooni nooremteadur. 
Tema uurimistöö on seotud va-
nemluse ja lapsepõlve meedias-
tumisega, eelkõige perekonnas 
kasutatavate jälgimistehnoloo-
giatega. Marit osaleb ka kahes 
Horizon 2020 projektis („Youth 
Skills“ ja „Children Online: Rese-
arch and Evidence“) ning on EU 
Kids Online võrgustiku liige.
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KATI ORRU 
on kestlikkuse sotsioloogia kaas-
professor Tartu Ülikooli ühiskon-
nateaduste instituudis. Tema uu-
rimisvaldkonnad on sotsiaalne ja 
piirkondlik ebavõrdsus keskkon-
na tervisemõjudes ning sotsio-
tehniliste süsteemide jätkusuutlik 
areng. Ta on olnud Eesti-poolne 
koordinaator mitmes kriisihaava-
tavusega seotud rahvusvahelises 
projektis ning teinud eksperi-
mentaalarendusi ametkondade-
le. Ta on olnud järeldoktorantuuris 
Umeå ülikooli keskkonna- ja tervi-
sepsühholoogia uurimisrühmas.

LIISI PANOV 
töötab Tervise Arengu Instituudis 
tervisestatistika osakonnas ana-
lüütikuna. Tema peamine vald-
kond on vigastuste ja haigestu-
muse statistika.

HANS ORRU 
on Tartu Ülikooli keskkonnatervis-
hoiu professor ning Umeå ülikooli 
külalisteadur. Tema peamine uu-
rimisvaldkond on väliskeskkon-
na mõju inimeste tervisele. Selle 
raames on ta keskendunud välis- 
ja siseõhusaastele, äärmuslikele 
ilmaoludele ja kliimamuutuste-
le, mürale ning põlevkivisektori 
tervisemõjudele. Ta on juhtinud 
arvukaid teadus- või rakendusuu-
ringuid, millel on olnud oluline 
mõju keskkonna tervisemõjude 
teadvustamisele ühiskonnas.

JOONAS PLAAN 
on antropoloogia lektor Tallinna 
Ülikoolis ning jätkusuutliku ka-
landuse ekspert Eestimaa Loo-
duse Fondis. Tema peamised 
uurimussuunad tegelevad kliima-
muutuste mõjuga mereäärsetele 
kogukondadele, keskkonnakaitse 
konfliktide ja kestliku kalandu- 
sega.

BIANKA  
PLÜSCHKE-ALTOF	
on Tallinna Ülikooli keskkonna- 
sotsioloogia vanemteadur ja 
Tartu Ülikooli kvalitatiivuuringu-
te lektor. Tema teadustöö jääb 
inimgeograafia ja poliitökoloogia 
valdkonda ja keskendub ruumili-
se ebavõrdsuse ja keskkonnaõig-
lusele, sealhulgas keskkonna- ja 
kliimaaktivism.

JAANIKA PIKSÖÖT 
töötab Tervise Arengu Instituudi 
teaduskeskuses analüütikuna. Ta 
on omandanud Tartu Ülikoolis loo-
dusteaduste magistrikraadi bio- 
loogiaõpetajana ja osalenud mit-
mes rahvatervishoiu, üldhariduse 
ja haridustehnoloogia alases uu-
ringus. Hetkel on ta Eesti kooli-
õpilaste tervisekäitumise uuringu 
(HBSC) põhitäitja.
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LIINA RANDMANN
on Tallinna Tehnikaülikooli ärikor-
ralduse instituudi vanemlektor 
ja personalijuhtimise õppekava 
juht. Tema õpetamisvaldkonnaks 
on töö- ja organisatsioonipsühho-
loogia. Tema uurimisteemad on 
seotud töökeskkonna kvaliteedi, 
töötajate vaimse tervise hoidmise 
ja juhtimise/eestvedamise kva-
liteediga. Ta on Eesti Töö- ja Or-
ganisatsioonipsühholoogia Liidu 
liige ja 2019. aastast ka COPSOQ 
rahvusvahelise võrgustiku liige.

RENÉ RANDVER 
on atesteeritud kliiniline neuro-
psühholoog ja psühholoogiadok-
tor. Suure osa oma erialasest elust 
on ta olnud hõivatud kliinilise töö-
ga. Samuti on ta tegelenud aka-
deemiliste uuringute ning tea- 
dus-arendustegevusega nii ava-
likus kui ka erasektoris. Tema 
erialahuvid on vanemaealiste 
vaimne tervis ja heaolu, kognitiiv-
sed häired, psüühikahäirete ravi- 
resistentsus ning mitteinvasiivne 
ajustimulatsioon.

MERLE PURRE 
on ligi kümme aastat tegutsenud 
Peaasi.ee tiimi liikmena, viies läbi 
vaimse tervise uurimusi ja koolitu-
si. Tal on magistrikraad semiooti-
kas ja kultuuriteoorias ning hetkel 
jätkab ta akadeemilisi püüdlusi 
Tartu Ülikooli sotsioloogia dok-
torandi ja nooremteadurina, kes-
kendudes inimeste hoiakutele 
vaimse tervise, psüühikahäirete 
ning abiotsimise suhtes.

RAINER REILE
töötab Tervise Arengu Instituudi 
epidemioloogia ja biostatistika 
osakonna vanemteadurina. Tema 
sotsiaal-epidemioloogia valdkon-
na teadustöö põhisuund kesken-
dub tervisemõjurite ja tervisetule-
mite seostele ning on käsitlenud 
ebavõrdsuse, tervisekäitumise, 
elukvaliteedi ning vaimse tervise 
temaatikat. Rainer on tegelenud 
ka küsitlusuuringute metoodika 
ning andmekvaliteedi teemade-
ga ning on Eesti täiskasvanud 
rahvastiku tervisekäitumise uu-
ringu juht.

MIRJAM RENNIT
on sotsiaalantropoloog, kelle uuri- 
misvaldkonnaks on Eesti kesk-
konnaliikumine. 2022. aasta al-
guses kaitses ta Tartu Ülikooli et-
noloogia osakonnas magistritöö 
Eesti kliimaliikumisest, kus ta kes-
kendub aktivistide pingutustele 
tõlkida Eesti kontekstis mõisteta-
vaks kliimateaduse sõnumeid ja 
kliimamuutuste tagajärgi. Hetkel 
töötab Mirjam rändevaldkonnas.

MARIT REBANE 
on Tallinna Tehnikaülikooli ma-
jandusanalüüsi ja rahanduse ins-
tituudi vanemlektor ja õppevald-
konna juht. Tal on doktorikraad 
Euroopa Ülikool-Instituudist ja 
magistrikraad Oxfordi Ülikoolist. 
Tema peamised uurimissuunad 
on sotsiaalne ebavõrdsus, ajaka-
sutusuuringud, tervise ja majan-
dusliku käitumise seosed, hari-
dus, laste ja noorte heaolu, avaliku 
sektori ökonoomika, majandus-
poliitika.
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DMITRI ROZGONJUK
on Eesti teadlane, kes on avalda-
nud üle 50 eelretsenseeritud tea-
dusartikli, millest suurem osa kä-
sitleb digitaalsete tehnoloogiate 
(nt nutiseadmed, sotsiaalmeedia) 
ja psühholoogia ning käitumise 
vahelisi vastastikmõjusid.

UKU RUDISSAAR
on Tallinna Ülikooli demograafia 
doktorant ja ühiskonnateaduste 
instituudi nooremteadur. Enne 
teadustegevusega alustamist oli 
ta tegev riigiametnikuna, sealhul-
gas lektorina Sisekaitseakadee-
mias. Tema senine teadustegevus 
Tallinna Ülikoolis on olnud seotud 
inimese elukaare vaates vanema-
ealiste (üle 50 a) sotsiaal-majan-
dusliku olukorra ja heaolu vahelis-
te seoste uurimisega.

BERIT RENSER 
on Tallinna Ülikooli Balti filmi, 
meedia ja kunstide instituudi 
doktorant ja nooremteadur. Oma 
doktoritöös uurib ta Faceboo-
ki vahendusel suhtlevaid nõidu, 
tervendajaid ja teisi vaimseid 
spetsialiste ning nende poole 
pöörduvaid inimesi. Beriti viima-
sed uurimishuvid on seotud al-
ternatiivsete terviseuskumuste 
ja -praktikatega ning nende sot-
siaalmeediale omaste väljendus-
vormidega.

LUULE SAKKEUS 
on Tallinna Ülikooli ühiskonna-
teaduste instituudi Eesti demo- 
graafia keskuse demograafia 
sihtrahastusega professor. Tema 
uurimisteemad keskenduvad 
rahvastiku vananemisele, tervise-
le, perekonna moodustumisele 
ning immigrantrahvastiku käitu-
mismudelitele. Luule on SHARE 
(Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe) maaletoo-
ja Eestis alates rahvusvahelise uu-
ringu neljandast lainest 2010. aas-
tal ning selle teaduskoordinaator 
kuni tänaseni.

SIRLE SALMISTU 
on Tallinna Tehnikaülikooli Tartu 
kolledži järeldoktor-teadur ning 
tegev ka maastikuarhitekti ja lin-
naplaneerijana. Tema uurimistee-
mad on easõbralike kogukondade 
planeerimine, vananevad linnad, 
tervislikud linnad, ligipääsetavus, 
gentrifikatsioon ja kohaloome. 
Oma doktorikraadi on ta kaitsnud 
linna- ja regionaalplaneerimise 
erialal Michigan State University’s 
USAs, keskendudes kaasaeg- 
sete kontseptsioonide uurimisele  
linnaplaneerimises.

ANDU RÄMMER 
on omandanud teadusmagistri  
kraadi psühholoogias ja doktori- 
kraadi sotsioloogias. Ta on tööta-
nud sotsioloogia lektori ja teadu-
rina Tartu Ülikoolis ning projekti-
juhina Eesti Sotsiaalteaduslikus 
Andmearhiivis ja Eesti Noorsoo 
Instituudis. Alates 2019. aastast 
Tartu Ülikooli Narva Kolledži noor-
te uuringute dotsent ja kaaspro-
fessor. Tema peamised uurimis-
teemad on hoiakute ja väärtuste 
kujunemine ning sotsiaalsed rep-
resentatsioonid.
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INDREK SEPPO
on ökonomist ja andmeanalüütik, 
kes ehitab e-Eestit e-residentsuse 
programmis ning õpetab andme-
analüüsi Tartu Ülikoolis ja Tallinna 
Tehnikaülikoolis.

ANDRA SIIBAK 
on Tartu Ülikooli meediauurin-
gute professor ning meedia ja 
kommunikatsiooni doktoriõppe 
erialajuht. Tema peamised uuri-
mishuvid on seotud digitehno-
loogiate kasutuse, andmestunud 
ühiskonna ja privaatsuse teema-
dega. Andra on Euroopa kommu-
nikatsiooniuuringute ja -hariduse 
assotsiatsiooni (ECREA) peasekre-
tär ning alates 2021. aastast Aca-
demia Europaea filmi-, meedia- ja 
visuaaliuuringute sektsiooni liige.

RIIN SEEMA
kaitses doktoritöö psühholoogias 
teadveloleku (ingl mindfulness) 
teemal Tallinna Ülikoolis 2014. 
aastal. Ta töötab Tallinna Ülikooli 
Haridusteaduste instituudi peda-
googilise nõustamise dotsendina. 
Uurimissuundadeks on teadve-
lolek, digisõltuvus ja digiärksus 
ning pedagoogiline nõustamine.

INGRID SINDI
on Tallinna Ülikooli ühiskonna-
teaduste instituudi sotsiaaltöö 
dotsent. Tema teadustöö kesken-
dub lapse kuvandi muutumisele 
asendushoolduses ja süsteemse-
tele arengutele asendushoolduse 
korralduses. Ta huvitub uurimis-
teemadest, mis on seotud perest 
eraldatud laste õiguste ja heaolu 
tagamise ning võimalustega toe-
tada nende ühiskondlikku seo-
tust ja staatust.

RASMUS SINIVEE
on Tallinna Ülikooli loodus- ja 
terviseteaduste instituudis tervi-
sekäitumise ja heaolu doktorant. 
Tema teadustöö keskendub teh-
noloogia ja tervisekäitumise oma-
vahelistele seostele, täpsemalt 
uurib ta oma doktoritöös sotsiaal-
meediasõltuvuse diskursusi Ees-
tis. Rasmus on töötanud suhte-
korraldaja, kommunikatsioonijuhi 
ja -nõunikuna, praegu töötab ta 
TV3 „Seitsmeste uudiste“ päeva-
toimetajana.

ANNIKA SILDE
on lõpetanud Tallinna Ülikoolis 
kasvatusteaduste ning sotsiaal-
pedagoogika ja lastekaitse ma-
gistriõppe. Ta on täiendanud end 
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuria-
kadeemia huvijuht-loovtegevus-
te õpetaja erialal. Teaduslik huvi 
on seotud lapse osaluse, kaasava 
hariduse ning digivanemluse ja 
kokkulepete sõlmimisega pe-
rekonnas. Igapäevaselt töötab 
projektijuhina Lastekaitse Liidus, 
koordineerides lapse õigusi puu-
dutavaid projekte.
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KARIN STREIMANN
on laste ja noorte valdkonna tea-
dur Tervise Arengu Instituudis. 
Ta on omandanud doktorikraadi 
sotsiaaltöös ja tema teadus- ja 
arendustegevus on seotud Eesti 
ennetussüsteemi arendamise-
ga. Lisaks igapäevatööle õpetab 
ja juhendab ta Tallinna ja Tartu 
Ülikoolis tudengeid, on Euroopa 
ennetusuuringute ühingu liige ja 
ajakirja Journal of Prevention ret-
sensent.

HEDVIG SULTSON
on Tervise Arengu Instituudi 
teadur, kelle peamiste uurimis-
suundade hulka kuuluvad emot-
sioonide reguleerimine, tervise-
käitumine ning nende seosed 
vaimse tervise probleemidega. 
Oma doktoriõpingute raames uu-
ris Hedvig emotsionaalse söömise 
alusmehhanisme ja olemust, see-
ga on tema huviala kitsamalt ka 
söömispsühholoogia ehk häiru-
nud söömiskäitumine ja söömis-
häired.

KADRI SOO 
on sotsiaalpoliitika nooremlektor 
Tartu Ülikoolis. Tema peamisteks 
uurimisteemadeks on laste ja 
perede heaolu, sooline vägivald 
ja laste väärkohtlemine. Ta on 
panustanud rahvusvaheliste las-
te subjektiivse heaolu uuringute 
(ISCWeB, Children’s Worlds) läbi-
viimisse ning on osaline noorte 
internetikasutust (EU Kids Onli-
ne) ja digipädevusi kaardistavates 
(ySKILLS) uurimisprojektides.

ELEN-MAARJA	TRELL
on Groningeni ülikooli ruumilise 
planeerimise osakonna noorem- 
professor. Tema peamised uuri- 
misteemad on kaasav planeeri- 
mine ja –valitsemine ja koda-
nikualgatuste ja -aktivismi roll 
säilenõtkete kohtade loomisel. 
Lisaks uurib ta maakohtade jät-
kusuutlikku arengut keskendu-
des eelkõige noorte ruumiloome 
praktikatele, heaolule ja kodani-
kuosalusele. 

JAAN TULVISTE 
on Tervise Arengu Instituudi küla-
listeadur ja Eesti rahvastiku vaim-
se tervise uuringu (2020–2022) 
projektijuht. Varem on töötanud 
personaalmeditsiini, terviseteh-
noloogiate ning vaimse tervise 
valdkonnas nii riigi- kui ka erasek-
toris. Teadustöös on Jaan uurinud 
inimese otsustusprotsesside neu-
ropsühholoogiat, keskendudes 
riskeeriva käitumise ning keeru-
kamate otsuste ajumehhanismi-
dele.

TIINA TAMBAUM 
on Tallinna Ülikooli Eesti demo- 
graafia keskuse teadur, haridus-
gerontoloog, SHARE Eesti pro-
jektijuht. Ta on välja töötanud 
põlvkondadevahelise koostöö töö- 
vahendeid, sealhulgas digios-
kuste juhendamise metoodika 
mitteprofessionaalidele ja telefo- 
niseltsi materjalid. Tiina on 
„Gerontoloogia õpiku“, „Vabataht-
liku seltsilise käsiraamatu“ ning 
„Third International Handbook of 
Lifelong Learning“ kaasautor. Ter-
visedenduse Ühing andis Tiinale 
„Aasta 2021 tervisesõbra“ tiitli.
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MARKO UIBU
on Tartu Ülikooli sotsiaalse inno-
vatsiooni kaasprofessor. Marko 
põhilised uurimis- ja teadustöö 
teemad on keskendunud sot-
siaalsete muutuste kujundamise-
le, koosloomele, tervisega seon-
duvale pluralismile ja (tervise)
uskumustele.

ANDERO UUSBERG 
on Tartu Ülikooli afektiivpsüh-
holoogia kaasprofessor. Ta uurib 
ja õpetab inimese käitumist re-
guleerivaid mehhanisme nagu 
emotsioonid, motivatsioon ja 
enesekontroll. Andero rakendab 
oma teadmisi ka mõjutamispsüh-
holoogilisi sekkumisi disainides. 
Ta on kaitsnud psühholoogia 
doktorikraadi Tartu Ülikoolis ning 
töötanud järeldoktorina Stanfor-
di Ülikooli emotsioonide regulat-
siooni laboris.

KARIN TÄHT
töötab Tartu ülikooli psühholoo-
gia instituudis ning matemaatika 
ja statistika instituudis kaaspro-
fessorina. Ta on uurinud õpilaste 
ning üliõpilaste sotsiaalmeedia ja 
nutitelefoni kasutamisega seon-
duvaid muresid nii õpiedu kui ka 
vaimse tervise vallas.

AUNE VALK
on alates 2018. aastast Tartu Üli-
kooli õppeprorektor. Varem on 
ta töötanud Haridus- ja Teadus-
ministeeriumis analüüsiosakon-
na juhataja ja rahvusvahelise 
täiskasvanute oskuste uuringu 
PIAAC juhina, olnud Tartu Ülikooli 
avatud ülikooli direktor ning (va-
nem)teadur eri asutustes. Ta on 
uurinud rahvuslikku identiteeti ja 
rahvussuhteid, oskusi ja haridust 
ning õpetanud kultuuriti võrdleva 
psühholoogia aineid.

TRIIN VEBER
töötab Tartu Ülikooli peremedit-
siini ja rahvatervishoiu instituudis 
keskkonnatervishoiu spetsialisti-
na ning õpib samas kohas dokto-
rantuuris. Peamisteks uurimistee-
madeks on müra, õhu saastuse ja 
kliima muutuse mõjud tervisele.

PIRET VACHT
on Tallinna Ülikooli keskkonna-
korralduse lektor ja õppekavade 
kuraator. Tal on doktorikraad öko-
loogias, ent tema tänased uuri-
missuunad hõlmavad peamiselt 
inimese ja keskkonna vahelisi 
suhteid – seda nii linnaökoloo-
gia, keskkonnateadlikkuse kui ka 
laiemas kontekstis. Tema jaoks 
on aktuaalsed säilenõtkuse ja 
jätkusuutlikkuse, sealhulgas eriti 
muldade säästva majandamisega 
seotud teemad.
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AIRI VÄRNIK
on emeriitprofessor, töötanud 
aastaid kliinilise psühhiaatrina, 
teadlase ja õppejõuna (professuu-
rid Karolinska Instituudis, Tallinna 
ja Tartu Ülikoolis) vaimse tervise, 
suitsidoloogia, sotsiaalpsühhiaat-
ria, tervisekäitumise ja heaolu 
valdkonnas. Ta on üle 3500 rah-
vusvaheliselt tsiteeritud teadus-
töö autor, rahvusvahelise suitsii-
diuuringute akadeemia liige ning 
Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suit-
sidoloogia instituudi (ERSI) asuta-
ja ja juht.

SIGRID VOROBJOV 
töötab Tervise Arengu Instituudis 
uimastite ja nakkushaiguste epi-
demioloogia osakonnas juhataja 
ja vanemteadurina. Peamiseks 
uurimisteemaks on uimastite tar-
vitamine, sealhulgas koolinoorte 
hulgas, aga ka eri riskirühmades, 
näiteks narkootikume süstivate 
inimeste hulgas. Nakkushaiguste 
epidemioloogias on siiani olnud 
põhirõhk riskikäitumisega seotud 
nakkushaigustel, nt HIV ja C-he-
patiit. Uue koroonaviiruse leviku-
ga on lisandunud ka see uurimis-
valdkond.


