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VILMA RAUDSEPP –  in memoriam 
 

12.06.1925 – † 28.04.2012  
 
 

Kauaaegne lambakasvatuse 
õppejõud ja teadlane eme-
riitdotsent Vilma Raudsepp 
sündis 12. juunil 1925. aas-
tal Tallinnas. Haridustee 
algas Tallinnas Anna Tõr-
vand- Tellmanni Inglise 
Kolledžis. Ta lõpetas Tal-
linna 5. Keskkooli 1944. 
aastal, mille järel alustas 
õpinguid Tartu Riikliku Üli-
kooli põllumajandusteadus-
konnas. Vilma Raudsepp 
lõpetas põllumajandustea-

duskonna 1948. aastal õpetatud agronoomina. Seejärel 
töötas zootehnikuna ja loomakasvatuse õpetajana Harju 
ja Tartu rajoonis. 

Eesti Põllumajanduse Akadeemias töötas Vilma 
Raudsepp 1954. aastast kuni 1986. aastani: Alguses 
põllumajandusloomade söötmise kateedri assistendina 
1954.–1959. aastal; seejärel eriloomakasvatuse kateedri 
aspirandina 1959.–1962. aastal ja samas kateedris zoo-
tehnikuna 1962.–1966. aastani. Õppejõuna jätkas eri-
loomakasvatuse kateedris assistendina 1966.–1968. aas-
tani, vanemõpetajana 1968.–1970. aastani, dotsendi 
kohusetäitajana 1970.–1973. aastani ja dotsendina 
1973.–1986. aastani. 

Vilma Raudsepa erialaks kujunes lambakasvatus. 
Nii kaitses ta 1965. aastal põllumajandusteaduste kandi-
daadidissertatsiooni teemal “Eesti tumedapealiste lam-
maste liha- ja villajõudlus uttede erineval söötmisel” 
(juhendaja prof. Elmar Liik). Ligikaudu 80 teadus- ja 
populaarteaduslikku artiklit käsitlevad põhiliselt lamba-
kasvatust. Teaduslike tööde põhisisuks on olnud lam-
maste liha- ja villajõudluse parandamise võimalused 
nende erineval söötmisel ja pidamisel; noorlammaste 
üleskasvatamise meetodite täiustamine, sealjuures soo-
vitused tallede lisasöötmiseks. Samuti on ta uurinud 
lammaste liinilise kuuluvuse ja kehaehituse mõju jõud-
lusele. Lisaks lambakasvatusele on juubilari sulest il-
munud ka sigade ja lindude söötmise alaseid töid. Vilma  
Raudsepa koostatud on “Sea-, lamba- ja linnukasvatuse 
praktikum” (kaasautor Edvard Meisner, 1973), “Lamba-
kasvatuse praktikum” (vene keeles, 1978), “Looma-
kasvatuse alused” (lambakasvatuse osa, 1979). Viima-
sed lambakasvatuse alased tööd on seotud Eesti 
lambakasvatuse ajalooga ja need on avaldatud aja-
kirjades “Lammas ja Kits” ning “Maakodu”. 

Vilma Raudsepp õpetas lambakasvatuse kõrval 
põllumajandusloomade söötmist, eriloomakasvatust 
ning loomakasvatuse aluste kursust. Ta oli paljude lam-
bakasvatuse ja ka seakasvatuse valdkonda kuuluvate 
diplomitööde juhendajaks. 

Kakskümmend kaks aastat tegeles Vilma Raudsepp 
Eesti Põllumajanduse Akadeemias kultuuritöö eden-
damisega, olles EPA ametiühingukomitee kultuuri-
komisjoni esimees. 

Vilma Raudsepp aitas kaasa lambakasvatuse aren-
gule Eestis. Ta kuulus Eesti liha-villalammaste tõuare-
tuse nõukogusse. Alates Eesti Lambakasvatajate Seltsi 
(ELaS) taasloomisest 1990. aastal oli seltsi liige ning 
alates 1995. aastast Eesti Lambakasvatajate Seltsi au-
liige. Suure vastutustundega töötas Eesti Lambakasva-
tajate Seltsi revisjonikomisjoni esinaisena 1997. aastast 
kuni 2000. aastani. 

Akadeemilisse Põllumajanduse Seltsi kuulus Vilma 
Raudsepp alates selle taasasutamisest. Emeriitdotsent 
Vilma Raudsepp valiti 2010. aastal Akadeemilise 
Põllumajandus Seltsi auliikmeks.  

Pensionipõlves asus Vilma Raudsepp koos abikaasa 
Ludvig Raudsepaga elama abikaasa isatallu Haanjamaal 
Lõvaskil. Sinna rajati pikkade aastate jooksul huvitav 
dendropark. Lõvaski talu sai kokkutuleku paigaks pal-
judele Raudseppade perekonna kolleegidele, sõpradele, 
sugulastele, kus suviti sai supelda isiklikus väikejärves. 
Vilma ja Ludvig Raudsepp kasvatasid üles kolm last 
(poeg Peeter, tütred Tiiu ja Liina). Üheskoos olid nad 
headeks vanemateks, vanavanemateks ja vanavana-
vanemateks.  

Vilma Raudsepp saadeti viimsele teele Tartu kre-
matooriumi leinamajas. Sama aasta 7. juunil toimus 
Vilma ja Ludvig Raudsepa mälestamine Rõuge kirikus 
ja urnimatus Nogopalu kalmistul.  

 
 

Akadeemilise seltsi nimel 
 
Peep Piirsalu 

 
  


