
Mall-Anne Riikjärv
Sündinud 17. jaanuaril 1943 haritlaste peres 
(ema inglise � loloog, isa laulja RAMis).

Haridus
1977  Kandidaadidisseratsiooni kaitsmine 
Shetshenovi nim Moskva I Meditsiiniinsti-
tuudis  (tunnistatud Eestis meditsiinidoktori 
kraadi väärseks) 
1969  Spetsialiseerumine pediaatrias, 
Tallinna Keskhaigla
1961–1967  TRÜ arstiteaduskond

Teenistuskäik
2006–2013  Tallinna Lastehaigla juhatuse 
esimees
1991–2005  Tallinna Lastehaigla peaarsti 
asetäitja koolituse ja teaduse alal
1990–1991  Tallinna I Lastehaigla ordinaator
1981–1990  ENSV Tervishoiuministeeriumi 
peapediaater
1978–1981  Tallinna I Lastehaigla peaarsti 
asetäitja ravi alal ja pulmonoloog
1974–1978  EKMI nooremteadur
1971–1974  EKMI pulmonoloogiaosakond, 
aspirant
1967–1971  Tapa Linnahaigla pediaater ja 
peaarsti asetäitja

Tunnustused
2001  Eesti Lastearstide Seltsi auliige 
Teaduslik tegevus 
1997–2000  Laste ja noorte riikliku tervise-
programmi projekti „Koolitervishoid“ juht
1997–2013  Rahvusvahelise uurimistöö 
„TRIGR“ (keskus Helsingi Ülikool) Eesti osa-
poole Tallinna koordinaator
1993–2000  Laste allergoloogia-alase uuri-
mistöö (koostöös Linköpingi Ülikooliga) 
koordinaator Eestis. Läbi viidud 3 allergia-
alast rahvusvahelist epidemioloogilist uuri-
must Eesti kooliõpilastel Tallinnas ja Tartus

Publikatsioonid jm 
eriala(aja)kirjanduslik tegevus
1997  Dissertatsioon „Bronholoogilised ja 
tsütoloogilised uurimismeetodid kroonilise  
kopsupõletiku remissiooni gaasi hinda-
miseks lastel“
1975–2013  56 teesi
1968–2013  47 artiklit 
1990–2004  ELS Sõnumite väljaandmine 
(toimetaja), ilmus 4x aastas 
Eesti Lastearstide Seltsi liige (1969), juhatuse 
liige (1980–2001), president (1994–1998), 
sekretär (1990–1994)); Eesti Arstide Liidu 
eestseisuse liige (2000), Euroopa Lastealler-
goloogia ja Kliinilise Immunoloogia Seltsi 
liige (1993–) ja juhatuse liige (1994–1996); 
Euroopa Respiratoorühingu liige (1998)    

 

Mall-Anneks  pole  ma Sind peaaegu kunagi kutsunud.  Sa oled primus meie 
tutvuse algusest, ülikooli esimesest kursusest, kui olime rühmakaaslased ja jäime 
sõpradeks edasi. Kohutavalt suure töövõimega, põhjalik ja sirgjooneline, mis 
vahetevahel Su elu just kergemaks ei  ole teinud, ja raskusi taluv.  

Ülikooli ajal paistis minu kodu köögiaknast Sinu erakatoa aken, ja kui õppisime 
koos eksamiteks, äratas minu ema mind tihti sõnadega: Mallel juba tuli põleb! 
Eelmisel õhtul lahtiseks  jäänud küsimused olid minu kohale jõudes Sul juba 
selged.  Sinus on palju akadeemilist uurijavaistu, püsivust ja õpetajaannet, kuid 
ülikooli kutsetest Sa loobusid alati, ilmselt sellepärast, et oled läbi ja lõhki pealinna 
tüdruk ning elegantseks pealinna daamiks oled  Sa jäänud. 

Teadustööd aga sai ka mujal teha ja ma loodan, et ka meie edukas koostöö sel alal 
kestab veel aastaid, kuigi, mis seal salata, mõlemal lõi seitsekümmend ette. Elus 
aga on muudki huvitavat kui töö, meeldivad  on meenutused lastega kelgutamisest 
ja  koos südamest naermisest, küll iseenda või muude naljakate olukordade 
üle. Unustamatu on ka minu mälestus sellest, kuidas Sa koos Merikesega mind 

kolmanda kursuse sügisel kolhoosis suitsetama õpetasid. Minust 
küll asja ei saanud, ja teiegi loobusite sellest pahest üsna pea.  

See kõik mis Sinus  on, ongi Sind viinud alati juhiametisse, 
küll  seltsides, küll haiglates, toonud rahvusvahelist ja  

kohalikku tunnustust.  Soovin Sulle südamest õnne 
sel puhul, mis tehtud ja jõudu seks puhuks, mis veel 
tulemas,  rõõmu pojaperest ning ikka jätkuvat elegantsi 
ja rõõmsat meelt.

Kallis Mall, dr Riikjärv,

Lugupidamise ja armastusega,
Anne Ormisson
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