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QUIN-Eesti tegevuse eesmärgid on:

 Et  naised kasutaksid teadlikumalt ja 
oskuslikumalt oma loovust ning leidlikkust  

 Et naiste loovus oleks enam tunnustatud ja 
leiaks tõhusamat rakendust majanduses nii 
Eestis kui mujal maailmas 

 Et naisleiutajate koostöö kaudu saadud uued 
teadmised ja väärtuslikud praktilised 
kogemused leiaksid kasutamist ning toetaksid 
naiste ettevõtlust Eestis



Mida naised leiutavad? Soome näide



Mida naised leiutavad? Soome näide

 Personaalsed tarbe- ja majapidamisesemed 30%
 Tevishoid 13%
 Transport 11%
 Maa- ja metsamajandus, toiduainetetööstus 10%
 Füüsika 7%
 Masinaehitus, küte ja valgustus 6%
 Töömeetodid 5%
 Elekter, ehitustehnika, tekstiili- ja paberitööstus 4%
 Keemiatööstus, metallurgia ja meelelahutus 3%



Mida naised leiutavad? 

 Naiste leiutised on enamasti praktilised 
low-tech lahendused kodu, pere, 
tervishoiu, heaolu, naiste oma hügieeni, 
hooldamise, õpetamise, toiduainetetööstuse 
jne. edendamise jaoks 

 Eripära: oma probleemile leitud lahendus 
sobib sageli väga paljudele teistele naistele 
kogu maailmas 



Viive Rosenberg, Eesti
 Kartuli 

kiirpaljundamise 
tehnoloogia

 Viirusvabade 
taimede 
paljundamine

 EUWIIN 2013, 
Elutöö auhind



Marika Mikelsaar, Eesti
 Tartu Ülikooli 

emeriitprofessor, 
meditsiinilise 
biotehnoloogia 
eriprofessor ja 
mikrobioloog 

 Tema juhtimise all on 
kasvatatud arvukalt 
probiootilisi lactobacillus 
baktereid. Tähtsaim 
neist Lactobacillus 
fermentum ME-3 



Lactobacillus ME-3
 ME-3 autorid: 

Marika Mikelsaar, 
Mihkel Zilmer, Tiiu 
Kullisaar, Epp 
Songisepp

 Hellus piimatoodete 
sari



Tervisliku Piima Biotehnoloogiate 
Arenduskeskus, Eesti

Lactobacillus plantarum TENSIA
probiootilist bakterit sisaldab Südamejuust 
(Harmony Chees)

Teadlased: 
Marika Mikelsaar, Mihkel Zilmer, Epp 
Songisepp, Merle Rätsep, Pirje Hütt, Meeme 
Utt, Kersti Zilmer, Janne Üksti, Siiri Kõljalg



Tervisliku Piima Biotehnoloogiate 
Arenduskeskus, Eesti

 Lactobacillus plantarum E-98 (NCIMB 
30236) e. silobakter, loomasööda säilitusaine

Teadlased: 
Marika Mikelsaar, Epp Songisepp, Merle 
Rätsep, Kristina Kokk, Jelena Stsepetova, 
Andres Ott



Kärt Summatavet, Eesti
 3D tehnoloogia 

metallehete 
valmistamiseks

 Kunstidoktoriks 
Aalto Ülikooli juures

 Tootearenduse 
projektid Eestis, 
Soomes, Hiinas jm



Toonika Rinken, Eesti
 Piima kvaliteedi 

määramise 
kiirtehnoloogia 
(välistab 
antibiootikumide, 
põletike jäägid)



Kadi Pajupuu, Eesti
 Reguleeritav 

kangasuga, mida 
leiutaja on pidevalt 
täiendanud ja 
parendanud.



Karoli Hindriks, Eesti

 Karoli esitas kasuliku 
mudeli kaitse 
taotluse pehmetele 
helkuritele 16-
aastasena ja on 
seega noorim Eesti 
naisleiutaja

 Helkurkudumid



Liivi Leppik, Eesti
 3D kivikangas, 

patenteeritud 
disainilahendus

 EUWIIN 2013 
aunimetus Eriliselt 
innovatiivne 
disainer



Lilian Promet, Eesti
 Snoller – 

ratastega kelk, 
mis on kasutatav 
lumel ja lumeta 
maal liikumiseks



Marita Lumi, Eesti
 Kannelseelik - 

erikujuline ja 
spetsiaalsel moel 
mängitav 
muusikainstrument



Ene Johannes, Eesti

 Isepuhastuv rauaeraldusfilter
 Filtreeriv lintelement (kuplike). 

Mõlemad leiutised leidsid kasutamist 
tööstusvee (demineralized water) 
sooladest vabastamise protsessis



Urve Karu (AS Pere Leib), Eesti

 Söödav toidunõu. Koosneb kausist ja 
kaanest, mis valmistatud teraviljajahu 
tainast. Õõnsusesse paigutatakse toit ja 
suletakse kaanega



Tiina Gross, Eesti

 Trenažööri kasutamise meetod. 
Elastsete köitega trenažööri kasutamist 
on hakatud nimetama autori järgi 
grossinguks



Eva Truuverk, Eesti
 Digitaalne 

liiklusmäng “Siia-
sinna läbi linna”, 
mis on mõeldud 5 – 
10 aastastele lastele 
liikluseeskirjade 
tundmaõppimiseks



Eesti naiste leiutised ajavahemikul     
1919 – 1940. Eesti Riigiarhiivis tegi uuringu Eha Antonina 
Pajumets

1. Seadis akende ja uste tihendamiseks, Helene 
Ivanovski

2. Hügieenilised sidemed, Anna Pauliine Valdt
3. Üksikutest lülidest kokku seatud vöö, Anna 

Villemson
4. Lüpsivann ja filtri sisseseade, Gertrud Lomazch
5. Seadis, mis võimaldab kasutada 

petrooleumiköögi kuumust, Eda Meyer
6. Täitekamm, Marie Pally



7. Elastilised saapanöörid, Else Stahlberg
8. Kõlasumbutaja igasugustele 

laskeriistadele, kuulipildujatele, Hilda 
Reier

9. Sulepea, Hilda Reier
10. Kardinapuu, Irene Rosenbach
11. Arvelaud, Valfried Tiits
12. Riide kinnitushaak, Alice Bebing 



13. Jahutusnõu, Rosine Veber
14. Sukakaitse, Marie Riis
15. Voolimissavi, Rosine Veber
16. Numbrisilt liiklemisvahendite 

jaoks, Niina Saar
17. Tselluloidiga kaetud puust 

kontsad ja menetlus nende 
valmistamiseks, Ada Luvišcuk



18. Munade kontrollkapsel, Rosine Veber
19. Kunstkivi, Rosine Veber
20. Külmutuslett ja kapp kauplustele, 

Rosine Veber
21. Diadomiitseep, Rosine Veber
22. Linapuhastusmasin, Hildebert Aunap
23. Kuuliprits, Helge Savonius



24. Kere metallpesunööp, Margarethe 
Sommer

25. Rulljoonlaud, Marie Müürsepp
26. Linaropsimisseade, Hildebert ja 

Paul Aunap
27. Vöö pannal, Marta Kügelgen



Elvy Kalep (1899 – 1989)

 Eesti 1. naislendur, 
kes sai 
lenduridiplomi 
1.08.1931 
Saksamaal (seal 7. 
naine)

 1939. patenteeris ta 
USA-s nukk-
langevarjuri 
Patsie Parachute



Aino Heikkinen (1), Soome

 Tekstiilbetoon, 
milles kasutatakse 
täitematerjalina ära  
sekundaarne tekstiil. 
Leiutis tunnistati 
EUWIIN 2007 
parimaks.              
Aino Heikkinen - EL 
2007. aasta parim 
naisleiutaja



Aino Heikkinen (2), Soome

 Turbabetoon, 1989.a.
   Ainol on pidevalt käigus tootearenduse 

programm: remondipahtlid, 
mikrobetoontooted, eripahtlid jne. 

   On võetud palju patente betoonialal.
 Toodab: CT-Laastit OY



Eija Pessinen, Soome
 Relaxbirth – 

revolutsiooniline 
sünnitusabi 
kontseptsioon ja 
tugiseade

 EUWIIN 2009 parim 
leiutis ja EL parim 
naisleiutaja 2009 

 Tugiseadet toodab 
Relaxbirth Ltd. 
www.relaxbirth.com

http://www.relaxbirth.com/


Maija Itkonen, Soome

1.Elektroonikasead-
mete juhtmeteta 
laadimise meetod 
Power Kiss

   (lennu- ja 
raudteejaamade 
ootealad, 
söögikohad, jne)



Maija Itkonen, Soome

2.Rebitav kaer (Pulled Oats e. 
Nyhtökaura), liha asendavad tooted, 
mis valmistatakse põhiliselt kaerast ja 
kaunviljadest. Taimse proteiini 
tootmiseks läheb kordades vähem vett 
ja maad kui loomakasvatuseks. 
Rajamisel on esimene tehas 
Hämeenlinnas, Soomes



Nina Ignatius, Soome
 Beibamboo 

rõivabränd – 
bambuskiust imikute 
ja väikelaste 
haiglariided, mis on 
valmistatud 
erilõigete järgi.

    Beibamboo OY 
www.beibamboo.com

http://www.beibamboo.com/


Hanna Sissala, Soome
 Kiigutav madrats 

uinumisraskustega 
imikute jaoks

 Kiigutamis-seade on 
patenteeritud, 
madratsit toodab 
firma Familings OY

   (Finland Start-up) 
www.familings.fi

http://www.familings.fi/


Leila Bognomini, Soome

 Leilal on üle 20 patendi. Edukalt 
kaubastada on õnnestunud:
 Triikimislaud 3 tasandiga
 Praktiline riidepuu
 Lapse turvaiste autosse



Maiju Gebhard (1896-1986), Soome
 Nõudekuivatus- 

kapp. Igas soome 
köögis on valamu kohal 
rest, kuhu saab pestud 
nõud panna nõrguma. 
Maiju kujundas kapi 
1944-1945. 
Samalaadseid ideid on 
teostatud ka mujal 
maailmas.



Ulla Mitiku, Soome
 Valguskivi-sillutis 

Valguskaabel, mis 
kiirgab valgust, on 
paigutatud kivi või 
betooni sisse. 
Kasutatakse 
ülekäiguradade, 
pimedate läbikäikude 
valgustamiseks



Piia Merikoski, Soome
 MELOCOTON - 

biotehniline meetod. 
Teeb villa pehmeks 
ja masinpesus 
tooted ei vanu ega 
muutu topiliseks.

 INNO SUOMI 2003 
autasu võitja



Tarja Niskanen, Soome
 Uudne materjal 

kasukate 
valmistamiseks

 Patenteeritud 
meetod karusnahkse 
tekstiili valmistamiseks

 Spetsiaalne seade 
karusnaharibade 
fikseerimiseks villase 
alustekstiili külge



Merja Lönnqvist, Soome

 Nõgesetooted, 
mille tooraineks on 
oma talu põldudel 
kasvatatav nõges. 
Käsitööna valmivad: 
ehted, öko-nõud, 
sauna- ja laualinad, 
õnnitluskaardid



Hella Juvonen, Soome
 Komposteeruvad 

küünlalühtrid ja 
tuhaurnid – 
ökotooted, mis 
looduses lagunevad 
ja nii väheneb tekkiv 
prügi hulk



Marina Ekman, Soome
 Smoking – 

elektriline suitsuahi, 
mida saab kasutada tavalises 
köögis (soovitavalt 
väljatõmbe ventilaatori all)



Mirja Salkinoja-Salonen, 
Soome
 Mikrobioloogiline 

meetod toksiinide 
määramiseks 

 Kiti 
väljatöötamine, 
millega saastunud 
maad puhastada



Ylvä Ryngebo (1), Rootsi
 MID-Comp – 

kompressiooni-
vahend, millega 
alandatakse 
radiatsioonidoosi 
kahjustusi 
piirnevatel aladel

 EUWIIN 2013 Plaatina 
medal



Ylvä Ryngebo (2), Rootsi
 Easymark Dx-Sin 

– uudne spetsiaalne 
markeerimis-
süsteemi disain jne.  
             Ylvä on 
radioloog ja leiutaja. Ta 
on Medical Innovation 
Design MID AB firma 
omanik. www.mediel.se

http://www.mediel.se/


Eva Lindberg, Rootsi
 EliGlide – libeda 

keskosaga lina 
lamava patsiendi 
pööramise 
hõlbustamiseks 

 www.eliglide.se

http://www.eliglide.se/


Christina Hägglund, Rootsi
 Teisaldatav 

hapnikupaneel



Jnga Hansson, Rootsi
 Med-töötaja 

töökoha 
organiseerimine, 
vahendid. 
Otstarbekad riiulid, 
esemete käepärane 
paigutus, abivahendid – 
mugav töökoht



Monika Dahlstrand, Rootsi
 Imiku 

narkoosimask. 
Narkoosiõena töötav 
Monika leiutas imikute 
uinutamiseks sobiva 
vahendi



Frida Farzaneh Söderblom, 
Rootsi
 Seade jalatalla 

masseerimiseks



Susanne Lagerqvist, Rootsi

 Nasaline 
-ninaloputi.     
  Süstla otsa pandav 
spetsiaalne 
silikoonist otsik, 
mille abil saab 
mugavalt ninasse 
suunata 
loputusvedelikku



Barbara Hjalmarsson
 Vereloksuti 

Triomix. Analüüsiks 
võetud verd peab kohe 
hüübimise vältimiseks 
10-12x loksutama. 
Laborandina töötanud 
Barbara tegi 
loksutamiseks lihtsa 
seadme ja sai niimoodi 
rohkem aega muudeks 
vajalikeks toimetusteks.



Petra Wadström, Rootsi
 Tugibandaaž 

Opbra 
rinnaoperatsiooni 
patsiendi jaoks



Brigitta Barkland, Rootsi
 HUPUP – 

spetsiaalne 
seljakott, mis aitab 
vältida selja ja kaela 
traumasid 
www.hupup.se

http://www.hupup.se/


Carolina Sundberg, Rootsi
 Frozzypack –  

toidukarp, mis 
hoiab kaasavõetud 
toidu külma  kuni 7 
tundi ilma 
jahutuskottide või 
jääta. 
www.frozzypack.se

http://www.frozzypack.se/


Maria Richnau, Rootsi
 Aquacure – uudne 

basseinide vee 
puhatusmeetod 

 www.aquacure.nu

http://www.aquacure.nu/


Marina Richter, Rootsi
 SKINPLAN – 

päikesekaitse 
lotsiooni pudel, 
millel olev andur 
mõõdab/näitab 
päikese kiirguse 
tugevust  ja aitab 
planeerida kaitset  
www.skinplan.se

http://www.skinplan.se/


Yvonne Dahlqvist, Rootsi
 Gramma – rootsi 

keele grammatika 
mänguline 
õppevahend, mida 
saab kohandada ka 
inglise keele jaoks 

 http://www.adlibris.com/se
/bok/grammatikspel-9789127
595026

http://www.adlibris.com/se/bok/grammatikspel-9789127595026
http://www.adlibris.com/se/bok/grammatikspel-9789127595026
http://www.adlibris.com/se/bok/grammatikspel-9789127595026


Annika Collen, Rootsi
 Kaanetaja CANIT. 

Sa ei taha juua kogu 
joogipurki tühjaks. 
Sulge see siis kaanega 
Canit. 
Nii säilib gaas ja jook 
püsib hea.



Aina Wifalk, Rootsi
 Rollaator – 

kõndimisraskustega 
inimese abivahend 
(leiutaja foto on 
taustal)



Kerstin B. Olsson, Rootsi
 Rattasadul Bönan. 

Kerstin leiutas 
rattasadula, millel 
istudes ei kortsu 
seelik ja 
istumisasend on 
mugav ka 
äsjasünnitanud 
naise jaoks.



Irene Grahn, Rootsi
 Sõrmesirgestaja - 

sõrmeliigeste tugi.
 Kasutatakse reuma 

tõttu kõverduvate 
sõrmede 
toetamiseks ja 
sirgestamiseks



Stina-Lisa Öhlund, Rootsi
 Sisekott Inpaq. 

Kõige vajalikumate 
ja tähtsamate 
asjade jaoks 
võrkmaterjalist kott, 
millega saab neid 
asju ühest käekotist 
teis siirata kartmata 
ühtegi unustada



Ulla Huldtgreen, Rootsi
 Täispuhutav 

kaelatugi Nack-
Mollis, mida on 
mugav kasutada 
reisimisel 



Wanja Bellander, Rootsi
 Salati nõrutussõel 

CILA.  Sõel (kumer) 
asetatakse kausi 
põhjale ja pestud 
salat nõrgub 
kuivaks.              
Neid sõelu on müüdud 
enam kui 80 000 tk, 
hind 5 €



Solgun Drevik, Rootsi
 Libresse 

Invisiable 
-hügieenisidemed



Nadja Björk, Rootsi
 Püksirihma 

pannal, millega 
saab takistada 
vägistamist. Pandla 
konstruktsioon ei 
võimalda teadmatul 
inimesel seda avada ja 
teksapüksid jäävad 
jalga. Naisel on aega 
appi hüüda vm. viisil 
ründajat heidutada.



Marie-Luise Jansson, Rootsi
 Jalgratta juhtraua 

pehmed otsad. 
Juhtraua otstesse on 
pandud pehmest 
plastist käepidemed, 
mis kukkumise korral on 
ratturile ohutumad



Elisabeth Gagnemyhr, Rootsi
 Lillevaas All-Glob 

allergikute jaoks. 
Elisabeth kujundas 
lahtikäiva sfäärilise 
klaasanuma, kuhu sisse 
saab paigutada vaasi 
lõikelilledega. Lillede 
aroom ei pääse välja ja 
nii saavad lilleilu nautida 
ka allergilised inimesed.



Mia Seipel, Rootsi
 Last imetava ema 

riietus BOOB. 
Rõivastele on 
kujundatud rinna 
alla 
läbilõige/ülekate, 
mis võimaldab last 
diskreetselt rinnaga 
toita avalikus kohas



Eva Fridhill, Rootsi
 Võilille 

likvideerija Green 
Line King. 
Instrumendiga saab 
otse võilille südamesse 
pisut soola doseerida ja 
nii ökoloogilisel teel 
ning kummardusteta 
võililledest muru sees 
vabaneda.



Westa Kumral, Rootsi
 Kepitugi Ställa. 

Keppi kasutava 
inimese abivahend, 
mis aitab keppi püsti 
hoida, kui seda ei 
kasutata. 
Mahakukkunud keppi 
oleks vanemal 
inimesel raske üles 
võtta.



Elisabeth Linderoth, Rootsi
 Tõukeratas 

Shoppinette. Proua 
Elisabeth oli 87 aastane, 
kui ta leiutas 
kokkupandava 3 – 
rattaga tõukeratta, mille 
külge sai panna 
ostukorvi. Nii muutus 
ostude tegemine ja 
kaupade koju toomine 
mugavaks ja huvitavaks 



Annika Winell, Rootsi
 Peegellääts 

Spegelzoom. 
Peegellääts kinnitub 
vaakumiga tavalise 
tualettpeegli peale ja 
see võimaldab 
nõrgenenud 
nägemisteravusega 
naistel teostada 
meikimise protseduuri



Lone Pedersen, Rootsi
 Kummikattega 

hobuserauad. 
Kummikate amortiseerib 
põrutusi ja kaitseb nii 
kõval kattel liikuva 
hobuse jalgu. Sellised 
rauad on kasutusel 
Taimaa armee hobustel.



Cristine Colnberg, Rootsi
 Randmetugi 

Handz-on arvuti 
klaviatuuri ees 
randmete toetamiseks

 Piimapaki sulgur 
GRIPPE (roheline 
katikhaarats pildil 
klaviatuuri taga)



Julie Newmar (1), USA
 Keha vormivad ja 

korrigeerivad 
sukkpüksid  
“Cheeky Derriere” 
(body perfecting 
hose).     
Patenteeriti 1975.

 Näitleja Julie teenis 
oma patendiga       
3 914 799 $



(2)



Marion Donovan, USA

 Esimesed vettpidavad 
mähkmepüksid “Boaters”, 
patenteeritud 1946.a. Kõik jäi 
mähkmetesse ja see tähendas emade 
jaoks kolmekordselt vähem pesukordi.

 “Boaters” baasil arendati välja 
Pampers pabermähkmed 1956.a. 
firmas Procter & Gamble



Alice Chatham, USA 
 Kosmonaudi kiiver. 

Alice kujundas USA 
õhujõududes üleheli kiirusel 
lendavate lendurite jaoks 
hapnikumaski 1947.a. Seejärel 
kaasati ta ülisalajasse X-
projekti ülesandega luua 
kosmonaudi jaoks kiiver.

 NASA jaoks on Alice Chatham 
leiutanud veel 
kosmosevoodi, 
stretškoega rõivad jne



Barbara Mary Quant, UK
 Miniseelik. 

Moedisainer Mary Quant 
oli 1966. a ülilühikeses 
seelikus Buckinghami 
palees vastu võtmas 
majanduse 
tasakaalustaja 
auhinda.   Miniseeliku 
üliedukas äri UK-s ja 
väljapool aitas  
tasakaalustada maa 
majandust.

    



Sheena Lewis, UK
 Sperma CometTM 

– kvantitatiivse 
personaalse 
spermakahjustuste 
kindlaksmääramise 
test.              
EUWIIN 2013 
kuldmedal 



Celia Gates, UK
 Doctor Cook –

ergonoomiline 
käepide, mis 
hõlbustab 
kööginõude tõstmist



Melissa Edmunds, UK
 SafeSip –  kate 

jooginõudele 
(latekskummist kate 
tõmmatakse 
jooginõule peale, 
torgatakse kõrs läbi 
ja maha ei loksu 
midagi)



Natalie Ellis, UK
 Road-Refresher –

lemmikloomde 
jooginõud, millest 
reisil olles ei loksu 
vesi välja 
www.roadrefresher.
com

http://www.roadrefresher.com/
http://www.roadrefresher.com/


Shirley Parfitt, UK

 3D pusled, mis sobivad 
meelelahutuseks igas eas inimestele, 
sealjuures ka pimedatele. 

 Shirley tegi esimese pusle oma liiklusavariis vigastada 
saanud poja (50) jaoks. Valas kipsi küpsetusplaadile, 

vajutas sisse toidunõude jäljendeid ja tükeldas 
kiiresti. Nähes, kuidas poeg tükikesi kokku sobitas, 
tuli ta mõttele, et ka pimedad võiks sellist puslet 
koostada.



Samanta Fountain, UK
 Shewee – abinõu, 

mis võimaldab 
naistel püsti pissida 
(läheb vaja 
matkadel jm 
ekstreemoludes). 
Patenteeritud 1999. 
www.shewee.com

http://www.shewee.com/


Lee Watson, UK
 CordVale – pöörlev 

pesukuivatusraam, 
mis kaetakse 
vettpidava katusega 
ja nii saab  ka 
vihmase ilmaga 
värskes õhus kuiva 
pesu 
www.cordvale.com

http://www.cordvale.com/


Debora Leary, UK
 Kaitseplaadid 

kuriteopaiga 
asitõendite 
säilitamiseks 
uurimise ajal. 
Kriminoloogia 
valdkonna toode.

 www.forensic-pathways.com

http://www.forensic-pathways.com/


Lydia Montoute, UK
 Kim Mask -kergest 

ja õhulisest materjalist 
valmistatud 1x 
kasutusega näokate, 
mis ülepea 
tõmmatavate rõivaste 
proovimisel kaitseb neid 
make-up’iga 
määrdumise eest. 
www.kimmask.com

http://www.kimmask.com/


Barbara Ann Fraitis, UK
 Aiatöö kottkäru     

B-tidy. Jäätmete 
kott on mugavalt 
avatud, 
abivahendite jaoks 
arvukalt taskuid

 www.b-tidy.com

http://www.b-tidy.com/


Cilla Labouchere, UK
 BedNest – imiku 

voodi magamiseks 
ema kõrval, et oleks 
ohutu ja mugav 
www.bednest.com

http://www.bednest.com/


Magdalena Villaruz, Filipiinid
 Maaharija-”Kilpko

nn” (Turtle) 
mullaharimiseks 
märgaladel ja madalas 
vees. Peamiselt 
riisipõldude harimiseks. 
1,5 ha / 6-8 tundi

 Mehaanikainsener 
Magdalena rajas oma 
firma ja temast sai 
miljonär 



Inga Lashenko, Läti

 Merevaigust kiu valmistamine 
nanotehnoloogiaga. Kiust on võimalik 
teha:
 Kangast, mille kvaliteet ja omadused 

ületavad naturaalsiidi
 Kunstveresooni, millega asendatakse veene 

(materjal on antiseptiline ja ei tekita 
tõrjereaktsiooni) jne. www.tonus.lv

http://www.tonus.lv/


Susanna Goodin, USA,  6 a

 Lemmiklooma (kassid, koerad) 
konservtoidu tõstmiseks söödav 
lusikas
 Leiutaja oli leiutades 6,5 aastane
 Pälvis USA laste leiutiste võistluse 

peaauhinna 200 000 lapse hulgast 1987.a.



Becky Schroeder, USA, 12 a

 Luminestseeruv alus, mille peal on 
võimalik paberile kirjutada või pabereid 
lehekaupa lugeda pimedas, ilma 
valgusallikata 
 Leiutaja oli patenti taotledes 12 

aastane



Emma Emden, Rootsi, 15 a

 Väikelapse pudipõllede rull (1984). 
Õde leiutas oma 8-kuuse väikevenna 
jaoks majapidamispaberi taoliselt rulli 
keeratud 1x kasutamiseks rebitavad 
pudipõlled, mille ülaosas kaarjas lõige 
pea läbipistmiseks ja alaosas volditud 
tasku tilkuva toidu püüdmiseks.



Ajalukku jäänud naisleiutajad
Lady Ada Lovelac-Byron(1815-1852)

 Ada oli Inglismaa 
matemaatik, kes  koos 
Charles Babbage’ga 
kavandas mehaanilise 
universaalarvuti, 
millele Lovelack koostas 
keeruka programmi. 
USA kaitseministeeriumi 
1983.a. loodud 
programmeerimiskeel 
sai nimeks ADA.



Nicole-Barbe Clicquot (1777-1866), 
Prantsusmaa
 Vahuveinide ja 

shampanja 
hägususe 
klaarimise 
meetod (1795.a.), 
mis on kasutusel ka 
tänapäeval 

 Esimesena maailmas 
valmistas roosat 
shampanjat



Marie Curie (1867-1934), Poola
 Geigeri loendaja
 Raadiumi 

avastamine 
Teadlane Marie 
Curie sai kaks Nobeli 
preemiat – füüsikas 
ja keemias



Ninni Kronberg, Rootsi (1874-1949)

 Pulberpiima 
tehnoloogia. 
1933. aastal arendas 
toitumisfüsioloog 
Ninni Kroonberg 
välja pulberpiima 
valmistamise 
tehnoloogia. 1939.a. 
alustas tööd 
esimene vabrik.



Melitta Bentz, Saksamaa 
(1873-1950)

 Kohvi filtri ja 
filterkohvi 
tehnoloogia, 1909.a 
Dresdenis. Loodi 
perefirma Melitta-Werke 
Bentz. Toodete hulk 
laienes ja arenes. Loodi 
filterkohvimasin jne.  
1950. a oli firma käive 
90 miljonit $



Josephine Cochran, USA 
(1839 – 1913)

 Nõudepesumasin 
leiutati 1886. a. 
Esimese masina ostis 
Palmer House hotell 
Chicagos

 1950-test alates hakkas 
nõudepesumasinaid 
ikka rohkem ja rohkem 
ilmuma ameeriklaste 
koduköökidesse



Martha J. Coston (1826-1904), USA
 Mereväe 

signaalraketid ja 
koodisüsteem 
(1859), millega laevad 
said omavahel ja 
kaldaga signaale 
vahetada 



Grace Hopper (1906-1992), USA

 COBOL programm 
1952.a. 

 UNIVAC arvutite 
arendus

    Arvutiprogrammide 
loomise pioneer, 
matemaatik. Teenis 
USA mereväes välja 
kontradmirali 
auastme. 



Mary Anderson, USA (1866 – 1953)

 Sõiduauto 
esiklaasi 
pühkimisseade,  
mille Mary leiutas  
1902.a.  Koos 
abikaasaga Alabama 
lumetormis sõites pidi 
ta pidevalt tuuleklaasi 
puhastamiseks väljuma. 
Seda peab saama teha 
kabiinist väljumata!



Nettie M. Stevens (1861-1912), USA
 X ja Y 

kromosoomide 
avastamine, mis 
aitas selgitada 
munaraku 
viljastumisel tekkiva 
tulevase lapse soo



Rosalind Franklin (1920-1958), UK
 DNA avastamine
 DNA-l on ülitähtis roll 

rakumetabolismis ja 
geneetikas ning selle 
struktuuri avastamine 
aitas mõista, kuidas 
edastub pärilikkusinfo 
vanematelt lastele.



Lise Meitner, Austria (1878-1968)

Radioaktiivse aatomi 
lõhestumisprotsessi 
avastamine                
              Kui juudi 
päritolu pasifist Lise 
Meitner oleks ette 
aimanud, et tema 
avastust kasutatakse 
pommi tegemiseks, siis 
poleks ta sellega kunagi 
hakanud tegelema. 
Nobeli preemia keemias 
1949.a



Barbara McClintock (1902-1992), USA

 Hüplevad geenid 
McClintock lõi 
esimesena maisi 
geneetilise kaardi, 
ühendades 
kromosoomiregioonid 
füüsiliste tunnustega 
ning näitas telomeeride 
ja tsentromeeride rolli, 
mis on tähtsad 
geneetilise 
informatsiooni 
säilitamiseks



Ruth Handler (1), USA (1916-2002)

 Barby nukk. Ruth 
kujundas selle nuku 
oma teismeikka jõudva 
tütre Barby jaoks, et 
tütarlapsel oleks 
võimalik unistada ja 
ette kujutada ennast 
tulevase naisena. 
Kahjuks hakati Barby 
nukke ostma ka pisi- 
tüdrukute jaoks.



Ruth Handler (2), USA
 Esimene 

rinnaimplantaat 
“Nearly me”, mille 
leiutas Ruth, et 
asendada oma vähi 
tõttu eemaldatud 
rind ja näha 
rõivastes välja nagu 
enne



Bette Nesmith Graham, USA
 Vedel paber (Liquid Paper), mille leiutas 

masinkirjutaja, et parandada trükkimisel 
juhtumisi tekkinud vigu

 Kasutades oma laboriks kööki ja villimiseks 
garaaži, töötas naine öösiti ja nädalalõppudel. 
Ta püüdis kiiresti  täiustada oma kiirelt 
kuivavat ja hea kattevõimega vedelikku. 
1957.a müüdi sadu pudeleid (ketšupi ja sinepi 
taara) vedelat paberit kuus.

 1975.a. oli firmas 200 töötajat. Toodetud 25 
miljonit pudelit turustati 31-l maal.



Stephanie Kwolek (1923-2014), USA

 Kevlar - naftast 
toodetud sünteetiline 
fiiberkiud, mis on 5 x 
tugevam kui teras. 
Valmistatakse kuuliveste, 
kaitsekiivreid ja -kindaid, 
lennuki-detaile jne.          
             Pildil Stephanie ja 
lõikekindlad kindad.



 See oli murdosa kõigist meile teadaolevatest 
naisleiutajatest

 Jätkame nende kohta teabe avaldamist

      
 Täname !

   MTÜ QUIN-Estonia
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