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Autoritest

Kadri Aavik on sotsioloog ja sotsioloogia 
lektor Tallinna Ülikoolis. Tema akadeemiline 
uurimistöö jääb peamiselt soosotsioloogia ja 
soouuringute valdkonda. Ta kasutab ja eden-
dab kvalitatiivseid ja intersektsionaalseid uuri-
mismeetodeid. Hiljuti on Kadri uurimishuvide 
hulka lisandunud kriitilised loomauuringud ja 
kriitilised ülikooliuuringud, millele ta läheneb 
feministlikust perspektiivist. Akadeemilisele 
tegevusele lisaks on Kadri aktiivne Eesti koda-
nikuühiskonnas, kus ta edendab soolist võrdõi-
guslikkust ning loomaõigusi ja veganlust.

Kontakt: kadria@tlu.ee

Mare Ainsaar (PhD) töötab alates 1993. aastast 
Tartu Ülikoolis teaduri, vanemteaduri ja lekto-
rina ning on olnud kolme rahvastikuministri 
nõunik Eestis. Doktorikraadi kaitses 2004. 
aastal Soomes Turu Ülikoolis sotsiaalpoliitika 
instituudis. On alates aastast 2003 Euroopa 
sotsiaaluuringu koordinaator Eestis. Peamised 
uurimisteemad on inimese demograafiline käi-
tumine ja perepoliitika.

Kontakt: mare.ainsaar@ut.ee

Merlin Kirikal on Tallinna Ülikooli kultuuri-
uuringute doktorant. Ta kirjutab doktoritööd, 
mis keskendub modernsusele, „uuele naisele“ 
ja kehale Johannes Semperi proosas. Ühtlasi on 
ta avaldanud hulgaliselt kirjandusarvustusi aja-
lehes Sirp ning kirjutanud ka ilukirjanduslikku 
proosat.

Kontakt: merlinkirikal@gmail.com

Tiiu Kuurme on lõpetanud Tartu Ülikoolis 
eesti filoloogia ajakirjanduse eriharu. Doktori-
töö hariduse ja kasvatuse ideestiku ning õpilaste 
koolikogemuste seostest kaitses ta 2004. aastal 

Oulu Ülikoolis. Tallinna Ülikoolis (õigemini 
selle eelkäijas Tallinna Pedagoogilises Instituu-
dis) on ta töötanud teaduri ja lektorina alates 
1990. aastast. Kasvatusteaduse dotsendi ame-
tikohale valiti ta 2004. aastal. Tiiu on olnud 11 
aastat kasvatusteaduse õppekava juht. Soouu-
ringutega on ta tegelnud muude uurimissuun-
dade kõrvalt alates 2009. aastast, osaledes nii 
õpiku koostamises kui ka Eesti Naisühenduse 
Ümarlaua kureeritavates projektides. Kirjuta-
nud rohkesti avalikkusele suunatud artikleid, 
ajendatuna kasvatus- ja haridusvaldkonna 
probleemidest. 

Kontakt: tiiu.kuurme@tlu.ee

Kati Orru on töötanud alates 2006. aastast 
Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis teaduri ja 
sotsioloogina. Ta on kaitsnud doktorikraadi ris-
kihalduses 2012. aastal King’s College’is Londo-
nis. Aastatel 2016–2017 teeb Kadri järeldoktori 
uurimust Umea Ülikooli psühholoogiaosakon-
nas. Tema põhiliseks uurimishuviks on sot-
siaalse ja füüsilise keskkonna seosed inimese 
heaoluga ja selle mõjutamise võimalused.

Kontakt: kati.orru@ut.ee

Riina Roasto lõpetas cum laude Tartu Ülikooli 
magistrantuuri hispaania filoloogia erialal ning 
töötab nüüd eesti keele ja kultuuri lektorina 
Lvivi Ivan Franko nimelises ülikoolis Ukrainas. 
Peale keeleõpetamise tegeleb ta ka tõlkimisega, 
olles avaldanud eesti keeles mitmeid ilukirjan-
duslikke tõlkeid hispaania ja portugali keelest.

Kontakt: riina.roasto@einst.ee

Ave Roots on Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika 
teadur. Ta kaitses doktorikraadi 2013. aastal 
Tartu Ülikoolis sotsioloogia erialal. Tema pea-
mised uurimisteemad on stratifikatsioon ja eba-
võrdsus, eriti sotsiaal-majanduslikel näitajatel 
põhinev ebavõrdsus tervisenäitajates ja ligipää-
sus tervishoiusüsteemile ning sooline ebavõrd-
sus tööturul.

Kontakt: ave.roots@ut.ee
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Marek Sammul (PhD) on ökoloog, kes töötas 
pikka aega Zooloogia ja Botaanika Instituudis 
ja hiljem Eesti Maaülikoolis laborandi, teaduri 
ja vanemteadurina. Artikli kirjutamise ja Eesti 
meeste uuringu valmimise ajal töötas ta analüü-
tikuna Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike raken-
dusuuringute keskuses RAKE, kus ta spetsia-
liseerus säästva arengu ja võrdõiguslikkusega 
seotud küsimustele. Alates 2016. aastast töötab 
ta Tartu Ülikooli personaliarenduskeskuse 
juhina.

Kontakt: marek.sammul@ut.ee

Kadri Soo on lektor Tartu Ülikooli ühiskonna-
teaduste instituudis. Tema peamine uurimis-
teema on vägivald inimsuhetes. Ta on osalenud 
mitmetes kohalikes ja rahvusvahelistes uuri-
misprojektides, mis on keskendunud soolisele 
vägivallale, laste väärkohtlemisele, vanemlusele, 
seksuaal- ja riskikäitumisele ning laste ja perede 
heaolu temaatikale. Projektides ja publikatsioo-
nides on ta käsitlenud selliseid teemasid nagu 
soorollid, mehelikkus, sooline ebavõrdsus, töö- 
ja pereelu ühitamine, perepoliitika ning töö-
alane ärakasutamine.

Kontakt: kadri.soo@ut.ee

Tiina Veikat on lõpetanud 2011. aastal Tallinna 
Ülikoolis romanistika eriala, jätkates õpinguid 
magistrantuuris (2011–2014). 2009–2010 õppis 
ta Prantsusmaal Toursi Ülikoolis, 2013–2014 
täiendas end Paul-Valéry Montpellieri 3. Üli-
kooli magistrantuuris, keskendudes võrdlevale 
ja prantsuse kirjandusele. 2015–2016 õppis ta 
Eesti Diplomaatide Koolis rahvusvahelisi suh-
teid ja diplomaatiat. Tiina olulisimad uurimis-
teemad on feministliku mõtte ajalugu ja areng, 
prantsuse feminism ning fragmentkirjandus. 
Naisautoritest köidavad teda ajalooliste klassi-
kute kõrval prantslannad Hélène Cixous ja Luce 
Irigaray.

Kontakt: tiinaveikat@gmail.com

ENUT                                                                  

MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 
(ENUT)  registreeriti 1997. a aprillis. Asutaja-
teks olid Tallinna Pedagoogikaülikooli Naisuu-
rimuskeskus,  Naiskoolituse Keskus (NKK) ja 
Tartu Ülikooli soouuringute rühm.

Suuremaks avaürituseks sai konverents „Eesti 
naised poliitikas“ 4. veebruaril 1999. a Tallinnas.

ENUTi eesmärk on parendada arusaamu 
inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia aren-
gule, ärgitades meeste ja naiste koostööd kõigis 
eluvaldkondades ning toetades soolist võrdsust.

Aastate jooksul on ENUT komplekteerinud 
mitmekülgse nais- ja meesuuringute valdkonna 
raamatukogu, mille loomist toetasid omal ajal 
Kanada Ontario provints, Eesti Abistamiskomi-
tee ning Kanada Women’s Issues Project. ENUT 
oli ja on ainuke omataoline keskus ja raamatu-
kogu Eestis. ENUTil on pikaajaline koostöö Tal-
linna Ülikooliga. TLÜ ruumes asub ka ENUTi 
töö- ja raamatukoguruum.

Aegade jooksul on ENUT leidnud palju 
toetajaid: Euroopa Liidu programmid, Norra, 
Rootsi, Soome, Hollandi, Kanada, Suurbritan-
nia, Saksa ja USA Eestis asuvad saatkonnad, 
ÜRO arenguprogramm, Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu, Avatud Eesti Fond, Fr. Eberti Fond, 
Norra Välisministeerium, Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, 
Eesti Kultuurkapital.

ENUTi raamatukogu ja ürituste külasta-
tavus annab tunnistust Eesti naiste ja meeste 
suurenevast huvist nende elu mõjutavate sooga 
seotud tegurite vastu.

Aastast 2000 annab ENUT välja eelret-
senseeritavat nais- ja meesuuringute ajakirja 
Ariadne Lõng. Ajakiri on foorumiks, kus saab 
kriitiliselt analüüsida soorolle tänapäeva ühis-
konnas ja diskuteerida sügavuti Eesti ühiskon-
nas toimivate soorollide üle. 
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