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HEA LUGEJA 

 
Saja aasta eest alustas Tartus emakeelne ülikool. 

Noor ja võiduka sõja läbi teinud riik vajas haritud 
spetsialiste, kes pidid suuresti oma õlule võtma kodu-
maa ülesehitamise vastutusrikka töö. Paljude teiste tea-
duskondade kõrval luuakse toonases Tartu Ülikoolis ka 
omakeelne põllumajandusteaduskond ühes põllu- ja 
metsateaduse osakondadega. Enam kui poolesaja üli-
õpilase ette astuvad eesti keeles õpetust jagama vald-
konna parimad jõud nagu professorid Kaarlo 
Teräsvouri ja Jaan Mägi ning dotsendid Peeter Kõpp ja 
Anton Nõmmik. Kuigi ollakse lootusrikkad kimbuta-
vad toonast teaduskonda kvalifitseeritud õppejõudude 
puudus, õppevahendite nappus ja praktikabaaside vähe-
sus. Suuresti tänu tollaste õppejõudude märkimisväär-
sele panusele ja jagatud õpetusele nii ülikoolis kui 
ajakirjade veergudel, jõuab kodumaine põllumajandus 
siinse piirkonna riikide parimate hulka.  

Sarnaselt Eesti Vabariigi käekäigule on emakeelne 
põllumajandusealane kõrgharidus näinud paremaid ja 
halvemaid aegu. Vaadates tagasi möödunud sajandile 
võime olla omamoodi õnnelikud, et ka täna saame pari-
mat teadusel põhinevat põllumajandusharidust anda 
noortele nende emakeeles. Samas ei tähenda see, et 
taevas oleks päris pilvitu. Tänagi pistame rinda õppe-
jõudude puuduse, vananeva taristu ja õppetööd toetava

teadusrahastuse ebapiisavusega. Kuigi kodumaa vajab 
ka praegu haritud põllumehi ja -naisi, kes jätkaksid esi-
vanemate traditsioone. Oleme olnud ju pikki aastaküm-
neid eesrindlikud karjakasvatuse ja põlluharimise poo-
lest. Ärgem siis unustagem üleilmastumise tuultes, et 
me kohus on eelkõige harida oma maad ning toita rah-
vast. 

Käesolev Agraarteaduse erinumber on eelkõige kum-
mardus kõigile põllumajandusega seotud õppejõudu-
dele, kes koolitades haritud spetsialiste on läbi kümnen-
dite oma pühendumisega hoidnud ja edendanud 
emakeelset kõrgharidust. Me täname teid! Ühtlasi loo-
dame, et antud kogumik on omamoodi kokkuvõtteks 
olnule ja tänasele. Nende kaante vahelt leiate paljude 
tänaste ja endiste õppejõudude meenutusi möödunud 
aegade vägevusest nende silmade läbi. Aga üks, mis 
kõiki neid kirjatöid ühendab, on teadmine, et oma-
keelne põllumajanduslik kõrgharidus aitab ka edaspidi 
katta eestlase toidulaua, arendab maaelu ning loob 
rikkust kõigile. Tarkus toidab.    

Soovime emakeelsele põllumajanduse kõrgharidu-
sele tema sajandal juubelil palju õnne ja kauneid aastaid 
edasiseks! 
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