
RESEARCH IN ESTONIA 

Alates 2012. aastast on SA Eesti Teadusagentuuris läbi viidud Eesti 
teadust rahvusvaheliselt tutvustavaid tegevusi. Esimeseks 
eesmärgiks oli Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi “Teaduse 
rahvusvahelistumine” projektina „Eesti teaduse rahvusvahelise tut-
vustamise raamistiku väljatöötamine ja Brüsselis TA&I kontaktbüroo 
avamine“ (edaspidi „ETRA“) luua Brüsselisse TA&I kontaktbüroo ja 
töötada koostöös T&A huvigruppidega välja Eesti teaduse rahvusva-
helise tutvustamise raamistik, sobilik visuaalne identiteet ja interneti-
portaal. Selle raames sündis bränd “Research in Estonia”, mis on 
osa kogu Eestit tutvustavast brändist “Welcome to Estonia”. ETRA 
projekt lõppes 31. augustil 2015.  

SA Eesti Teadusagentuur jätkas Mobilitas Pluss programmi raames 
“Research in Estonia” brändi all väljatöötatud turundustegevuste 
koordineerimist. Tegevuste jätkamisega Mobilitas Pluss programmi 
alt kaasnes kaks olulist fookust: 

1) kõrghariduse ja teaduse ühtne rahvusvaheline tutvustamine; 

2) turundustegevustes tähelepanu pööramine nutika spetsialiseeri-
muse kasvuvaldkondadele. 

„Research in Estonia“ tegevuste aluseks on „Eesti teaduse rah-
vusvahelise tutvustamise strateegia 2016-2022“. Selle alusel on 
teaduse rahvusvaheliste tegevuste läbiviimisel visiooniks see, et 
aastaks 2022 on Eesti rahvusvaheliselt tuntud tugeva ja uuendustele 
avatud teadusriigina.  

Research in Estonia tegevuste sihtrühmaks on eelkõige välistead-
lased (nii noor- kui tippteadlased) ja välismaa avalikkus. Teaduse 
tutvustamise prioriteetseks piirkonnaks on kujunenud Euroopa, 
fokusseeritult naaber- ja Läänemere riigid.  

Turundustegevuste planeerimisse ja sisusse (ka läbiviimisesse) on 
kaasatud ülikoolide, teadusasutuste jt partnerite esindajad. Olulise 
nõuandva üksusena töötab “Research in Estonia” töörühm, kuhu 
kuuluvad ülikoolide teadusarendusosakondade ning kommu-
nikatsiooniosakondade esindajad, aga ka SA Archimedes (algatus 
Study in Estonia), EAS-i, HTM-i, ETAgi jt partnerite esindajad. 
Töörühm suhtleb ühise listi kaudu, koosolekud toimuvad 2 korda 
aastas või vastavalt vajadusele tihedamini. 

Kõige olulisem infokanal rahvusvahelistele huvirühmadele info 
vahendamiseks on veebileht www.researchinestonia.eu, mis tutvust-
ab teadusvaldkondi läbi lühikese iseloomustuse valdkonna tegevuse 
kohta Eestis. See annab ülevaate Eesti teadusastustest, teaduse 
rahastusest jm. Top riigid (ajavahemikul 15.09.15-15.09.16), kust 
huvilised veebiportaali külastasid olid: 1. USA, 2. Ukraina, 3. UK, 4. 
Nigeeria, 5. Saksamaa. Portaali on selle aja jooksul külastanud u. 16 
000 inimest, kellest 21,1% on korduvkülastajad. Kõige populaarsem 
on lehekülastus 25-34 aastaste inimeste hulgas. Enim külastatakse 
alamlehti “research areas ” ja “funding”. 

Veebilehel on ülikoolide poolt välja antud teadusuudiseid ning spetsi-
aalselt sellele veebile kirjutatud originaalartiklid, eesmärgiga tõsta 
esile erinevate teadus valdkondade edukust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Lühiülevaade Eesti teaduse turundustegevustest  2016 

“Research in Estonia” eesmärgid: 
 
 Eestil on maailmas atraktiivse 

teadusriigi maine, mida toetab 
toimiv ja järjepidev koostöö 
Eestit tutvustavate algatuste ja 
organisatsioonide vahel; 
  

 välismaalasest huvilisele 
suunatud info Eesti teaduse 
kohta on päevakajaline ja 
kättesaadav; 
  

 nutika spetsialiseerumise 
kasvuvaldkondades tegutsevate 
välisettevõtete teadlikkus Eesti 
TAI tulemustest ning ettevõtete 
ja teadlaste koostöö 
edulugudest on suurenenud.  

    EstCube-1 pilt Eestist (Erik Kulu) 
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Life in Estonia ajakiri 

researchinestonia.eu portaali esileht 

Fungi – not as numerous as believed, Liis Kängsepp, 5.01.15 
Estonian science on its way to space, Liis Kängsepp, 4.02.15 
Technology gives new meaning to work-place learning, Liis Kängsepp, 4.03.15 
Photos can predict the future, Liis Kängsepp, 9.03.15 
Estonians one step closer to The Nobel Prize, Liis Kängsepp, 8.04.15 
Analysing data without seeing it – the future for statisticians, Liis Kängsepp, 20.04.15 
Trout DNA Gives Valuable Answers to Fishermen and Nature Conservationists, Liis Kängsepp, 19.05.15 
Discover the secret life of forest at Science and You, Liis Kängsepp, 26.05.15 
Amazing well-preserved cog found in Estonia, Liis Kängsepp, 2.07.15 
Estonian scientists in search of new prebiotics, Liis Kängsepp, 20.07.15 
Experimental archaeology takes you back to Viking era, Liis Kängsepp, 3.08.15 
Summer truffles found first time in Estonia, Riin Aljas, 20.09.15 
How Do Children Manage Conflicts? A Young PhD Student Has The Answers., Riin Aljas, 6.10.15 
Physicists Gather in Estonia to Find New More Optimal Ways to Use the Power of Luminescence and 
Radiation, Riin Aljas, 13.10.15 
Estonia Is Creating Its Virtual Museum of Natural History, Riin Aljas 19.10.15 
Estonian Researchers Working On Developing Quick Blood Test For Detecting Pregnancy Complications, 
Riin Aljas, 26.10.15 
Climate Change Brings New Opportunities to Estonian Polar Research, Riin Aljas, 20.11.15 
From Speech Recognition to Dark Matter—7 Years of Excellence as 12 Research Centres Complete Their 
Work, Riin Aljas, 02.12.15 
When Did Supernatural Creatures Become Part of Fantasy?, Riin Aljas, 18.12.15 
Smartovkas and Finest Twin Cities – How Estonia Is Creating Smart Cities, Riin Aljas, 28.12.15 
Hybrid Aspen keeps the Soil Fertile, Marii Kangur, 19.07.16 
An Exercise a Day keeps the Doctor Away, Marii Kangur, 29.07.16 
Not Merely Amulets—Animal Pendants Reflect Life Values, Marii Kangur, 25.08.16 
Artistic Translation—the Key Feature of Estonian Translation in the 20th century, Marii Kangur, 01.09.16 
Small-Molecule Probes – Future Helpmates in Diagnostics and Monitoring, Marii Kangur, 09.09.2016 

2016 a. seisuga on portaalis avaldatud järgmised uudislood  

Pardaajakiri Timeflies 

Lisaks sellele tehakse 

koostööd ajakirjadega 

Life in Estonia ja 

pardaajakirja 

TimeFlies’iga Eesti  

teaduse edulugude  

avaldamiseks. 
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Eesti T&A  

tutvustus 

külastused 

välisüliõpilas-

tele. 

Eestis õppivatele välistu-

dengitele Eesti teadlaste, 

teadusasutuste ja tea-

dussaavutuste tutvustamine 

läbi regulaarselt toimuvate 

teadusasutuste visiitide.  

Sarja eesmärgiks on näi-

data, et Eestis tehakse 

kõrgetasemelist teadust ja 

teadlaskarjääri, ning et 

tasemeõpe ja teadustöö 

Eestis võiks olla üks 

välistudengite tuleviku 

valikutest.  

Üritusi viiakse läbi koostöös 

mitte- tulundusühingute ESN 

Tartu ja ESN Tallinnaga. 

Ajavahemikul 2013 a. sügis 

kuni 2016.a sügis on 

toimunud 17 välistudengite 

külastus Eesti teadusasu-

Välisajakirjanikud Mahekeskuse ees. 

Eesti T&A tutvustus-tuurid välisaja-

kirjaikele 

Teadust tutvustavate õppevisiitide formaat 

on loonud ideaalse võimaluse Eesti teaduse 

rahvusvaheliseks tutvustamiseks laie-

male huviringile ning loonud ühtlasi 

pikaajalisi kontakte välisajakirjanike ja 

Eesti teadlaste vahel.  „Research in Esto-

nia“ algatusel on toimunud neli 

välisteadusajakirjanike visiiti: 

2.1. 28. – 29. juunil 2013 a. toimus visiit osa-

na rahvusvahelisest teadusajakirjanike kon-

verentsist Helsingis (8th World Conference of 

Science Journalists, 24. – 28.06). Visiidil 

osales 19 ajakirjanikku, neist 9 Soomest, 2 

USAst, 1 Saksamaalt, 2 Jaapanist ning 1 

Belgiast, Hollandist, Argentiinast, Venemaalt 

ja Austraaliast.  

2.2 2014 a. toimus välisteadusajakirjanike 

visiit „ICT in Estonia“ 14. - 17. mail. See oli 

suunatud Eesti info- ja kommu-

nikatsioonitehnoloogia valdkonna tut-

vustamisele. Eestit külastas 12 teadusaja-

kirjanikku kokku  10st riigist (Venemaa, Läti, 

Hispaania, Soome, Kreeka, Saksamaa, Itaal-

ia, Holland, Hispaania, Šveits). Visiidi korral-

dajateks Eestis olid Eesti Teadusagentuur 

SA ja Eesti Teadusajakirjanike Selts ning 

välispartnerina  Euroopa Teadusajakirjanike 

Ühenduste Liit (EUSJA).  

2.3 Jätkati sama koostööpartneriga visiidi 

korraldamist ka aasta hiljem. 2015. aastal 

toimus visiit 19. - 22. mail fookusega li-

igilisele mitmekesisusele Eestis ja 

kliimamuutuste teaduslikule uurimisele  

“Biodiversity and Climate Change”. Visiidil 

osales 17 teadusajakirjanikku kokku 11st 

riigist: Belgiast, Hispaaniast, Hollandist, 

Iirimaalt, Poolast, Soomest, Ungarist, USA-

st, Venemaalt, Itaaliast ja Saksamaalt.  

2.4 2016. aasta 25. – 27. mail  toimus neljas 
visiit, mis on suunatud tervisetehnoloogiate 
valdkonnale kandes inglise keeles pealkirja 
“Health technologies 2.0”. Visiidil osaled 14 
välisajakirjanikku 11st riigist, kes avaldasid 8 
artiklit. Kolmepäevase visiidi raames rääkisid 
Tervise-TAKi teadlased sünnieelsete kromo-
soomhaiguste  

 

Jätkub järgmisel lehel 

„RESEARCH IN ESTONIA“ ALGATUSEL 

TOIMUVAD SUUREMAD ÜRITUSED 
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Eesti teaduse tutvustamine välisüritustel 

Juunis 2014 osaleti EuroScience Open Forumil (ESOF) Kopenhaagenis. Messialal 

tutvustati teadustöö tegemise võimalusi Eestis ning esitleti siinseid teadussaavutusi. Kaasas 

olid TTÜ allveerobotid ning TTÜ insenerid ja teadlased. ESOFil olid kohal tuhanded teaduse-

huvilised alates noortest leiutajatest ja tublidest populariseerijatest poliitikute ning tipptead-

lasteni. Eesti teaduse väljapaneku vastu tundsid suurt huvi erinevate riikide ajakirjanikud. 

2014 a. juunis - juulis tutvustati Euroopa teadusadministraatorite ja -korraldajate 

ühenduse (EARMA) 20. aastakonverentsi näitusealal Eesti teaduse senist edu Euroopa 

Liidu teaduse 7. raamprogrammis ning pakuti konverentsi külastajatele võimalust kohtuda 

raamprogrammi Eesti konsultantidega. Lisaks korraldati välisteadusadministraatoritele kon-

verentsijärgse visiidi Eesti teadusasutustesse, mis andis taaskord võimaluse presenteerida 

Eesti teaduse tugevusi rahvusvahelisele huvirühmale.  

2015. aastal koordineeriti Eesti teaduse esindamist EXPO Milano Eesti paviljonis, kus 

Eesti teadust presenteeriti eraldi ruumis (“pesakastis”). Eesti paviljon koos teadust tutvusta-

va ekspositsiooniga oli avatud juunist – oktoobrini. Eesti teadust tutvustasid oma väljap-

anektega: EKA 0-waste, EMÜ taimede stress, TTÜ robotkilpkonn U-Cat, TLÜ Learning Lay-

ers, TÜ Marsimaja. EXPO Eesti paviljoni külastas päevas 18000 - 20000 inimest. tegemist 

oli üsnagi erakordse ettevõtmisega, kuna Eesti teadus oli EXPOl esindatud esimest korda 

ning teiste osalevate riikide puhul ei olnud sarnast teaduse presenteerimise lahendust välja 

pakutud.  

Juunis 2015 osaleti “Science and You” konverentsi messialal Prantsusmaal. Eesti teadust 

tutvustati läbi teadusteema „Plants and the planet“. Kaasas olid Eesti taimed ja taimetead-

lased. Messikülastajaid oli kokku umbes 5000. Nende taust oli üsnagi erinev – alates 

koolilapsest kuni bioloogiateadlaseni. Külastajad kiitsid Eesti messiboksi atraktiivsust ja 

informatiivsust.  

Juulis 2016 23.-27. juulil osaleti Manchesteris toimuval Euroopa suurimal teaduse 

foorumil EuroScience Open Forum (ESOF), kus tutvustati Eesti teadust läbi tervi-

setehnoloogiate valdkonna tuhandetele messikülastajatele.  

Lisaks sellele tutvustati ESOF-i messialal teadustöö tegemise võima-

lusi Eestis ning esitleti siinseid teadussaavutusi. Messiboksi 

kontseptsiooniline ja ülesehituslik põhirõhk oli tervise ja meditsiiniga 

seotud teadusel.  

Tutvustati Myoton Pro mõõteriista, 

millega mõõdeti soovi korral 

messiboksi külastatavate huviliste 

lihasseisundit, kasutades selleks 

müomeetrlist metoodikat. Lisaks 

nimetatud mõõteriistale tutvustati 

messil veel mitmeid Eesti teadusasu-

tustes loodud innovatiivsi suundi: 

uuenduslikku sünnieelset geneetilist 

testimist (NIPT- non-invasive prenatal 

genetic test) ema verest; naiste vilja-

kuse teemat ja võimalust geneetilise 

viljatusriski testimiseks; per-

sonaalmeditsiini võimalusi jne. ESOF-il 

Eesti teadust tutvustavasse meeskon-

da kuulusid lisaks ETAgi töötajatele 

Kaarel Krjutškov (TerviseTAK), Triin 

Laisk-Podar (TerviseTAK/TÜ), Teet 

Meerits (TÜ). 

Eesti teaduse tutvustamine ESOFil 

Välisajakirjanikud panid Eesti teadusele käed külge 

diagnostikast ja  geneetilisest viljakusdiagnostikast. EMÜ tutvustas tänapäevast tõukar-

jaaretust, milles kasutatakse geneetika abi. Tartu Ülikooli teadlased tegid ettekande 

antibiootikumide liigtarvitamise põhjustest, ohtudest ja lahendustest. Eesti Geenivara-

mus arutati personaalmeditisiini võimaluste ja delikaatsete isikuandmete käitlemise 

kitsaskohtade üle. TTÜ-s tutvustavad teadlased bioimpedantsspektroskoopia võimalusi, 

TLÜ teadlased tutvustasid Alzheimeri ravi vallas tehtavaid uuringuid jne. 
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Olulised  

infokanalid 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/
www.researchinestonia.eu 

 

 

 

 

 

Twitter: https://twitter.com/
researchestonia  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=4O3mY8QkvQ4 

2015 a. suvel valminud maineklipp „Estonia – Place for Science“ 

On loodud Eesti teadust tutvustavaid materjale vastavalt sihtrühmade vajadustele. Välisaja-

kirjanikele koostatud materjalid koondavad infot nende teadussaavutuste kohta, mille kohta 

on toimunud välisteadusajakirjanike visiidid. Messidel jagatakse infovoldikuid sisuga, mis on 

fokuseeritud neile valdkondadele, mis on katuseks Eesti teaduse tutvustamisel kindlal 

messil. Eraldi trükisena on loodud doktoriõpinguid tutvustav infovoldik, Brüsseli bürood tut-

vustav infovoldik ja Research in Estonia kodulehte tutvustav flaier. 

Audiovisuaalseit infot Eesti teaduse headuse kohta aitab vahendada 2015 a. suvel valminud 

maineklipp „Estonia – Place for Science“, mis on vaadatav „Research in Estonia“ Youtube 

kanalis: https://www.youtube.com/watch?v=4O3mY8QkvQ4. 

EESTI TEADUST TUVUSTAVAD MATERJALID 
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 „Research in Estonia“ tegevusi  

viivad Teadusagentuuris ellu: 

Research in Estonia tegevusi rahastatakse Euroopa  

Regionaalarengu Fondist Mobilitas Pluss programmi kaudu.  


