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Läänemere preemia
nominent TTÜst
9. mail antakse Ahvenamaal, Mariehamnis üle selleaastased Läänemere
kaitse preemiad, mille üheks nominendiks on ka TTÜ keskkonnatehnika instituudi direktor prof Enn Loigu. Ahvenamaa Keskkonnakaitse
Fond tänab sellega inimesi ja organisatsioone, kes on silmapaistvalt tegutsenud Läänemere seisundit mõjutavate tegurite uurimisel ja merekeskkonna parandamisel. Fondi tänu on kahekümne aasta jooksul pälvinud vaid kolm eestlast, varem
Harald-Adam Velner, kelle peamise
panusena tõsteti esile tegevust
Läänemere Kaitse Komisjoni (HELCOM) juhtimisel ja Arvi Järvekülg
Soome lahe alaste uuringute eest. Enn
Loigu tegevusest rõhutatakse pikaajalist tööd mere valglalt pärineva
reostuskoormuse ja selle kujunemist
põhjustavate protsesside selgitamisel.
Ka on ta aktiivselt arendanud teaduslik-tehnilist koostööd Läänemerd
ümbritsevate riikide ja institutsioonide vahel, s.h HELCOMi raames.
Enn Loigu
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Mai tuli, mai võitis...
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Tehnikaülikooli rahvas tegi mai algul topelttalguid. Ülemisel pildil on hetk 5. mai koristustalgutest, kus osales mitukümmend TTÜ töötajat koristamas meie ulatuslikku campuse-ala. Pildi esiplaanil on metsa alla kogunenud prahti
kokku kogumas ja prügikotti panemas TTÜ rektori abi Ilda Timmerman. Enne seda, maipühal, kogunes aga sadakond
tipikat üle-eestilistele mõttetalgutele Teeme ära! Minu Eesti kahes mõttekojas, peamajas ja majandusteaduskonnas.
All vasakul ongi hetk TTÜ Mõttekahuri talguistungist aulas. All paremal on aga jäädvustatud hetk aprilli lõpu infotunnist, millel Minu Eesti kampaania juht Rain Nõlvak käis tutvustamas 1. maiks kavandatud suurüritust.

Innar Liivile rahvusvaheline auhind
Rahvusvaheline Klassifitseerimise
Ühing valis parimate interdistsiplinaarsete väitekirjade seast võitjaks TTÜ
infotehnoloogia teaduskonnas kaitstud Innar Liivi doktoritöö. Hinnati
teaduskirjanduse uurimise sügavust
ning uuenduslikust teooria, metodoloogia ja rakenduste vallas. Auhind
antakse kätte ühingu konverentsil
juunis St. Louisis (USA, Missouri osariik), kus võitjal on palutud esitada
plenaarettekanne. Viimases voorus kandideeris auhinnale Euroopa ülikoolidest viis ning Ameerika Ühendriikidest kaks teadustööd.
Innar Liiv kaitses doktoritööd 29.
augustil 2008. Doktoritöö teemaks on
“Mustrite avastamine kasutades järjestamist ning maatriksi ümberkorrastamist: unifitseeritud vaade, edasiarendused ning rakendus ladude juhtimises”. Töös uurib teadlane süsteemset lähenemist, kuidas andmeid korrastades oleks võimalik leida nendest
peidetud mustreid – seoseid, kordusi,
anomaaliaid, seaduspärasusi ning
trende. Rõhutud on võimalikult paljude teadusvaldkondade sidumisele ning
praktilisele rakenduslikkusele, mille
tööstuslik väljund kuulub ärianalüüsi ja andmekaevandamise valdkonda.
Innar Liiv töötab TTÜs infotehnoloogia teaduskonna õppejõuna aastast 2003.
Krõõt Nõges

Toimusid mõttetalgud
TTÜ kutsus kõiki huvilisi osalema 1.
mail TTÜ mõttekodades, need peeti
Tehnikaülikooli peahoones ja majandusteaduskonnas.
Peahoone mõttekojas “TTÜ Mõttekahur” olid teemadeks haridus ja
elukestev õpe, ettevõtlus ja töökohad
ning Eesti maine. Talgujuhid olid
Kristjan Mitt ja Dag Nurm.
Majandusteaduskonna mõttekojas
“TTÜ Majanduskoolituskeskuse Mõttekoda” oli arutusel haridus ja elukestev õpe, ettevõtlus ja töökohad ning
stressiga toimetulek. Talgujuhid olid
Egert Valmra ja Veiko Karu.
Teeme Ära! Minu Eesti projekti
eesmärk oli leida üle Eesti tuhandeid
häid ideid, mida üheskoos kodanikualgatusena võiks teostada.

Maasoojus ehk geotermaalenergia
– ulme või võimalus?
17. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvaheline konverents
maasoojuse kasutamise teemadel.
Maasoojuse või teiste sõnadega
geotermaalenergia kasutamine ei
ole Eestis jõudnud igapäevaellu.
See, et Maa sügavus pakub peaaegu piiramatut energiaallikat, sarnaselt Päikesele, on meile üsnagi tundmatu maailm. Ühelt poolt tuleneb
see meie maapõue geoloogilisest
ehitusest ja maa geograafilisest positsioonist, mis osutab, et maapõue
ülemised kihid ei ole nii kuumad kui
maakoor vulkaanilistes piirkondades
ning kõrgema temperatuuri saavutamiseks tuleks meil puurida sügavamaid puurauke. Teiselt poolt tuleneb see ka sellest, et räägime, mis
me räägime oma tehnoloogilisest
edust ja eesrindlikkusest, tegelikkuses oleme konservatiivid ja mitte
väga avatud uutele suundumustele. Viimane tendents peegeldub
eeskätt valitsuste tegevuses.
Konverentsi juhatas sisse Riigikogu liige Marek Strandberg, kes
rääkis üldistest trendidest maailmas
ja säästvast mõtteviisist. Euroopa
Geotermaalenergia Nõukogu presi-

dent Burkhard Sanner valgustas
valdkonna viimaseid arenguid Brüsseli tasandil, aga rõhutas ka seda,
et enne energiatootmise suurendamist peaks Eesti kõigepealt tegelema oma hoonete soojapidavuse
tõstmisega. Geotermaalenergia kasutamise majanduslikust tasuvusest
Saksamaal ja arvutusnäitena Eestis rääkis Thomas Reiff (Sonntag & Partner), kes demonstreeris, et tänu praegusele kõrgele soojahinnale Eestis
on geotermaalenergia kasutamine
asulate küttes majanduslikult juba
peaagu turuküps. Saksamaa kogemuste põhjal on nii elektritootmise kui
ka majade kütte valdkonnas geoenergeetika tasuvushinnangud vahel kümnetes aastates ning nii kohalikud
omavalitsused kui ka muud tellijad
aksepteerivad seda meelsasti. Tegu
on ju energeetilise iseseisvusega!
Eestis on küll hulgaliselt kasutatud pinnalähedast maasooja (kui
palju selliseid seadmeid installeeritud on, ei tea paraku keegi), kuid
andmed sügavamate kihtide potentsiaali kohta on väga puudulikud. Läti
ja Leedu on selles valdkonnas Eestist kaugele ette jõudnud, näiteks

Leedus töötab ligi kümme aastat
esimene näidisenergiajaam Klaipedas, kus maapõuest saadav 38kraadine vesi suunatakse pärast temperatuuri tõstmist soojuspumpadega
majade küttesüteemidesse.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametniku M. Laaniste
ettekandest sai selgeks, et ministeerium pole geotermaalenergiat isegi
mitte arengukavadesse sisse kirjutanud ning avatud mõtlemise asemel üritab pelgalt formaalselt täita
Euroopa Liidust tulevaid dokumente
ja tabeleid. Samas on Eesti endale
võtnud kohustuse aastaks 2020
varustada riiki 25% ulatuses taastuvatest energiaallikatest. Pisike
ambitsioonikas Eesti riik paistab jällegi hoolivat suuresti fassaadist ning
on unustamas oma sisu. Iga riigi kohus on olla kursis oma loodusvaradega, seda nii hetke majandusvõtmes (ehk mida tasub toota praegu)
kui ka tulevikku silmas pidades. Mitmed võimalikud tulevikumaavarad,
aga ka geotermaalenergia, sinna alla
kahjuks praegu ei kuulu.
Järg lk. 2

Strateegiatest ja taktikatest
Enne maipühi kutsuti ülikoolirahvast taas kord infotundi. Kuna aulatagune auditoorium oli seekord hõivatud noorte füüsikute olümpiaadist,
hajusid kuulajad laiali mööda suurt
aulat. Teemad olid üsna erineva kaaluga – strateegiatest läbipääsulubade väljaandmise ja parkimise korraldamise taktikani. Nagu arvata
võiski, enim kirgi tekitasid just viimased teemad.
Alustuseks tegi innovatsiooniaasta peakorraldaja Urmas Kõiv ülevaate sellest, mida see projekt endast
kujutab. Saime teada, et tegu on
kommunikatsiooniprojektiga, mille
eesmärgiks on luua ka kõige tavalisemal inimesel positiivne hoiak innovatsiooni suhtes. Seni ju vaid 4 %
inimestest seob ennast selle mõistega ja 38 % ei tea, mida sõna tähendab. Urmas Kõiv üldistas: innovatsioon on oma idee edukas elluviimine. Tõi ka värskeid näiteid: rahvusmustriga papud, koerte actimel,
taxi for me ja Raul Järvise hiigelpreemia USAst, otsapidi ka Skype. Üsna
tabav oli selle peale professor Rajangu küsimus, kas ka riigieelarve kärbet tuleks võtta kui innovatsioonilist
algatust.
Edasi astus rahva ette Eesti esiuuendaja Rainer Nõlvak ja näitas Mklubi klipi abiga, missugused võiksid olla ehedad mõttetalgud. TTÜski teatavasti tegutses 1. mail kaks
mõttekoda, eks needki rohkem strateegiatele orienteeritud. Rahvusvahelistumise strateegiast rääkis ka
prorektor Jakob Kübarsepp. Pisukene ajapuudus ei võimaldanud kavadesse süveneda, aga kõlama jäi
ettekandest see, et oleme rahvusvahelistunud teaduskonniti ja tegevuseti väga ebaühtlaselt.
Taktika poole ehk läbipääsulubade teema eest hoolitses turvajuht
Andres Kallaste, kiuslikele küsimustele ülikooli alal tulevase parkimise
teemal oli sunnitud vastama haldusdirektor Margus Leivo. Lõpuks kutsuti kõiki ka koristustalgutele.
Infotund kinnitas taas kord, et
kui inimestel on päris palju isiklikke
muresid, jäävad suured, strateegilised sihiseadmised mõnevõrra tagaplaanile ja praktilised, argised teemad röövivad publiku tähelepanu.
Mõistetav, aga siiski natuke kahju!
Mart Ummelas
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TTÜ 90
Tehnikaülikooli aastapäevatrükistest 1.
Ülikooli 90. aastapäev ja selle tähistamisperiood on juba möödanik, nüüd
on aeg tehtut analüüsida. Aastapäev
motiveeris inimesi tegutsema, ja nii sündiski suurel arvul väärtuslikke trükised,
mis sisaldavad ülikooli kohta olulist
informatsiooni ja aitavad kaasa tema
maine positiivsele kujundamisele.
Aastapäevaga seotud trükised
jaotuvad järgmistesse gruppidesse:
• üleülikoolilist tegevust kajastavad
väljaanded,
• teaduskondade ja nende struktuuriüksuste tegevust kajastavad väljaanded,
• aastapäeva logoga väljaanded,
• artiklid seoses aastapäevaga,
• pisitrükised ja elektroonilised teavikud.
Rektori käskkirjade kohaselt ilmus neli üleülikoolilist aastapäevaväljaannet.
Tallinna Tehnikaülikooli ehitised
1918–2008
Factum Mente et Manu
Albumis kajastatakse ülikoolile või
tema eelkäijatele kuulunud, tema kasutuses olnud või tema tegevusega ajalooliselt seotud ehitiste fotosid koos nende juurde kuuluvate lühitekstidega.
Algselt kasutati väljaande pealkirjas
sõna “hooned”, kuid koostamise käigus
asendati sõnaga “ehitised”, sest raamatusse lülitati ka mitmeid rajatisi. Näiteks Glehni lossi park koos skulptuuridega, jalakäijate sild üle Ehitajate tee.
Tehnikaülikooli ja tema eelkäijate
kasutada on 90 aasta jooksul olnud
ligi 100 ehitist ja nende fotodest enamik lülitati albumisse. Raamatu koostamiseks on tehtud palju aerofotosid
ja see loob võimaluse vaadata Tallinna linna mittetraditsiooniliselt. Tekstiline osa sisaldab ka Mustamäele
ülikoolilinnaku ehitamise kroonikat
ja infot teostamata jäänud projektidest. Eesti- ja ingliskeelse teksti kasutamine loob eeldused väljaande
levitamiseks ka väljaspool Eestit.
Koostaja on Imbi Kaasik, teksti
toimetuskolleegiumi kuulusid Jakob
Kübarsepp (esimees), Signe Jantson,
Imbi Kaasik, Olavi Paulus, Ülo Tärno,
toimetajad Signe Jantson, Indrek Ilomets. Pildid on fotograafidelt: Viivi Ahonen, Karl Akel, Tiit Aunaste, Gennadi
Baranov, Indrek Ilomets, Meida Jalast,
Jarek Jõepera, Aleks Kaskneem, Herbert Muischneek, Johannes Parikas,
Arvi Prikk, Tõnu Smidt. Osa fotosid pärineb Eesti Filmiarhiivi, Muinsuskaitseameti ja Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseumi kogudest, Tallinna Tehnikaülikooli fotoarhiivist ning Aivo Aia, Indrek Ilometsa, Tarmo Kolgi erakogudest.
Mahukas albumis on 264 lehekülge.
Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade
Väljaandes on ära toodud TTÜs algusaastatest kuni 2007. aastani ametisse
kinnitatud / määratud / valitud professorite elulood. Valikust on välja jäetud
aseprofessorid ja külalisprofessorid.
Kokku on kajastamist leidnud info
ligemale kolmesaja professori kohta.
Koostajateks on TTÜ Raamatukogu töötajad Signe Jantson, Milvi
Vahtra ja Imbi Kaasik ning toimetuskolleegiumi kuulusid Jakob Kübarsepp (esimees), Hiie Hindrikus,
Ülo Kaevats, Endel Risthein, Signe
Jantson, Milvi Vahtra, Imbi Kaasik
Selles mahukas ja inforikkas väljaandes on 533 lehekülge.
Leiutajaid ja leiutisi Tallinna
Tehnikaülikoolis 1922-2007
Raamatus antakse ülevaade ülikooli
õppejõudude, teadurite, insener-tehniliste töötajate ja üliõpilaste leiutistest ülikooli asutamisest alates. Esitletakse teaduskondade silmapaistvamaid leidureid ja tutvustatakse
tähtsamaid leiutisi valdkonniti (uurimisrühmade kaupa). Materjali illustreerivad uurimisrühmade ja seadmete fotod. Raamatule on lisatud
ülikooli ja töötajate leiutiste üliolulise
ajaloolise ja tänapäevase väärtusega
andmebaas laserplaadil.
Vastutav koostaja on Kersti Peekma teadus- ja arendusosakonnast. Toimetuskolleegium: Rein Vaikmäe (esimees), Kiira Parre, Kersti Peekma,
Vahur Mägi.
Prof Väino Rajangu
Jätkub järgmises MMs

Majanduskriisist ja Euroopa laienemisest
Märtsi lõpus leidis Madridis sealse
Complutense Ülikooli (Universidad
Complutense Madrid) rahvusvaheliste suhete instituudi eestvedamisel aset esinduslik rahvusvaheline
konverents The role of Europe in the
international context: Views from
Central and Eastern European countries. See ettevõtmine oli sel aastal
juba teine rahvusvaheline suurüritus,
mille korraldas Hispaania ja Ida-Euroopa EU liikmes- ning kandidaatriikide sotsiaalteaduslikke uurimisasutusi ühendav konsortsium. Eestist kuulub sellesse ühendusse prof
Aksel Kirchi juhitav TTÜ Euroopa
Instituut. Esmakordselt kohtuti käesoleva aasta jaanuari lõpul Budapestis. Seekordne konverents toimus
ülikooli suurima, arstiteaduskonna
hoone Botella Llusia nimelises ringauditooriumis. Samas Madridi eeslinnas Pozuelo de Alarcónis peeti
Hispaania kodusõja lõppfaasis otsustavad lahingud, mille tunnistajatena võib praegugi leida kuulijälgi nii
arstiteaduskonna kui ka teiste vanemate ülikoolihoonete seintelt.
Hispaania on praeguseks ajaks
olnud juba ligi 25 aastat Euroopa Liidu liikmesriik ning liikmelisus on riigi arengu seisukohalt olnud väga oluline. Konverentsil esinenud Hispaania suursaadik Portugalis Alberto Navarro rõhutas, et EU toetused Hispaaniale on ületanud kolmekordselt kunagise Marshalli plaani abi. Sellest
kogemusest oleks kindlasti ühtteist
õppida ka Ida-Euroopa riikidel. Seoses uute liikmesriikide lisandumisega on Hispaania juba praeguseks muutunud pikaajalisest kasusaajast riigist
(net beneficiary) riigiks, mille sissemaksed liidu eelarvesse ületavad
sealt laekuva raha (net contributor).
Euroopa Liit vajab uusi poliitikaid
Konverentsi peateemad võiks kokku
võtta järgnevalt: a) kriis ja Euroopa
Liidu konkurentsivõime ning b) paratamatuna näiv Euroopa Liidu laienemine. Viimasest kõneldi nii retrospektiivses kui ka tulevikulises võtmes. Aga ka kriisi püüti käsitleda
võimalikult laialdaselt, globaalses
kontekstis kui võimalust uuteks
arenguteks ja korrektsioonide sisseviimiseks senistesse poliitikatesse. Kui konverentsi peaesineja Sorbonne’i Ülikooli professor Wladimir
Andreff oli oma ettekandes küllaltki optimistlik, siis teised esinejad
olid reeglina märksa kriitilisemad.
Euroopa Liit vajab ümberkorraldamist, põhimõtteliselt uusi poliitikaid. Arusaadavalt rõhutati korduvalt ühtse energiapoliitika vajalikkust, kuid vaja oleks ka ühtset
immigratsiooni-, välis- ja kaitsepoliitikat. Berliini Freie Universitäti hispaanlasest professor Ignacio Sotelo rõhutas koguni, et integratsioon
on olnud isegi soovitavale vastupidine. Algselt planeeritud poliitilise
ja kaitsekoostöö initsiatiivid (kasvõi

Euroopa Kaitseühendus, 1954) ebaõnnestusid, Euroopa Liitu hakati rajama praktilise majanduskoostöö raames ning alles nüüd on läbi selle
jõutud poliitikate ühtlustamise vajaduseni. Ilmselt oleks juba lähiajal
vajalik jõuda ühtse sotsiaalpoliitika
ning võib-olla ka ühtse haridus- ja
kultuuripoliitikani, leidis Sotelo. Seda enam, et iseseisva finantspoliitika võimalused on seoses euro tulekuga kahanenud niigi miinimumini.
Ungari TA Maailmamajanduse
Instituudi peadirektor prof András
Inotai rõhutas, et finantskriis on praeguseks juba üle kasvanud makromajandusliku ja sotsiaalse kriisi faasi
ning on oht, et see võib tekitada ka
ideoloogilise kriisi. Peaksime leidma
vastuse küsimustele: mis on Euroopa väärtused ja milles seisneb üldse
tema missioon? Lähiajal peame niigi harjuma olukorraga, mil Euroopasse hakkavad investeerima Hiina ja
Araabiamaade investorid. Euroopa
vajaks kriisireguleerimispoliitikat ja
majanduslanguseaegne sotsiaalpoliitika peab olema erinev sellest
poliitikast, mida rakendatakse kasvuperioodil. Järgnenud diskussioonil leidis Inotai, et näiteks avatus teistele maailmasuhtumistele ja sisemine valmisolek muutusteks võiksid
olla Euroopale iseloomulikud väärtused. Samas pole Euroopa Liitki
käitunud alati kõige mõistlikumalt.
Inotai tõi välja asjaolu, et Bulgaaria
suur väliskaubanduse defitsiit ja sõltuvus vene gaasist tekitati just Euroopa Liidu poolt vahetult enne liitumist, mil nõuti Bulgaarialt Kozlodui aatomielektrijaama sulgemist.
Eestit esindas konverentsil Tartu Ülikooli majandusteaduskonna
õppejõud, prof Urmas Varblane, kelle teemaks oli “EU viies vabadus ja
Ida-Euroopa riigid”. Viienda vabaduse all mõtles prof Varblane ideede
vaba liikumist, seejuures tõi ta välja ohud, mis seotud teadustegevuse fragmenteerumise, despetsialiseerumise ja dubleerimisega, mistõttu Euroopa teadustegevus on alla
jäämas USAle. Vastumeetmena
pakkus ta välja mõistlikku, koordineeritud spetsialiseerumist (smart
specialisation) ja teadustegevuse
vastavusse viimist nõudlusega.
Euroopa Liidu laienemine ida poole
on küsitav
Konverentsi viimane blokk oli tervenisti pühendatud EU võimalikule
laienemisele tulevikus. Amsterdami
Ülikooli prof Michael Ellmani teemaks olid EU naaberriigid, võimalikud uued liikmesriigid. Lääne-Balkani väikeriigid (endise Jugoslaavia
osad ja Albaania) on väikesed ja
kergesti integreeritavad. Seevastu
Türgi liitumise suhtes oli Ellman
üsna skeptiline. Türgi on liialt suur
riik ja tema liitumine võib kaasa tuua
natsionalismi tõusu Euroopas. Venemaa suhtes oli Ellman eriti ettevaat-

lik. Ta rõhutas Venemaa absoluutset
sobimatust Euroopa Liitu, aga ka
asjaolu, et erinevalt 1990ndatest
pole Venemaa sellest vähimalgi
määral huvitatud. Venemaa suhtes
peakski EU tema arvates rakendama
eripoliitikat, mis aga võib osutuda
pikemas perspektiivis deklareeritu
suhtes positiivselt kontraproduktiivseks. Tuletagem meelde kasvõi “külma sõja aegset” nn Helsingi protsessi ja selle tagajärgi, vihjas Ellman. Talle sekundeerisid Türgi esindaja Huseyin Bagci ja Ukrainast pärit
Igor Jegorov, kes etnilise venelasena leidis, et Ukraina tee võiks olla
üheaegne integratsiooni nii Euroopa
Liidu kui ka Venemaa suunal. Vastuolu selles ta ei näinud.
Kõlama jäi mõte, et nii nagu Eestiski seda korduvalt on väidetud, on
Euroopa Liit ka teistes liikmesmaades puhtakujuline “eliidi projekt”. Intellektuaalsele ja poliitilisele eliidile
on Euroopa Liidu eksistentsi “mõte”
selge, kuid tavakodanikel on raske,
kohati võimatu taibata, miks midagi tehakse ja milline oleks selle tegelik alternatiiv. Enamgi veel, väljendatud on isegi mõtet, et kui 1950ndatel aastatel oleks valitsenud samasugune meediavabadus nagu praegu,
oleks Euroopa Liit jäänud ehk loomata. Euroopa Liit on juba pikemat
aega tundnud eksistentsiaalset survet laieneda, et püsida võrdväärsena globaalses konkurentsis. Seetõttu on uusi liikmeid vastu võetud, ilma et nad oleksid kõiki liitumise eeldusi täitnud. Taas kord (Itaalia professori Bruno Dallago suust) kuulsime süüdistust, et Balti riigid võeti
EUsse ilma, et nad oleksid teinud
piisavalt selleks, et oma ülisuurt vene vähemust “euroopalikul moel”
integreerida. Tõele au andes puudutas ta ka teiste Ida-Euroopa riikidele
majanduse vallas liitumise eelselt
tehtud ja tema arvates põhjendamatuid järeleandmisi.
Valuutakomitee süsteemist tuleks
kähku vabaneda
Maailm käitub reeglina “ratsionaal-
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selt”. Irratsionaalselt käituvad inimesed, kuid praeguse kriisi juures
võib leida ka olemusliku irratsionaalsuse märke. Nii näiteks väitis Ungari
majandusteadlane Attila Karoly Soós
käituvat praeguse kriisi tingimustes
täiesti irratsionaalselt Poola zloti kurss
Ungari forinti suhtes ning sellele on
väga raske põhjendusi leida. Ida-Euroopa riikide majanduse avatus on
muutnud need riigid haavatavaks,
kuid loonud ka eeldusi kriisi ületamiseks. Samas leidis Attila Soós sedagi, et valuutakomitee süsteemi
kasutavad Ida-Euroopa riigid peaksid valuutakomitee süsteemi võimaliku kokkuvarisemise ning sellega
seonduva “doominoefekti” vältimiseks eurole üle minema nii ruttu kui
võimalik – kasvõi alates 1. juulist 2009.
Samasuguse valuutakomitee süsteemi rakendamine ei päästnud
omal ajal Argentiinat.
Kui oleviku suhtes oldi kriitilised,
siis tulevikku püüti näha pigem optimistlikes värvides. Konverentsi üheks
olulisimaks esinejaks oli mitmel korral Poola rahandus- ja asepeaministri
ametis olnud prof Grzegorz W. Kolodko, kes püüdis vaadata ette nii kaugesse tulevikku kui aastasse 2029.
Oma vaateid põhjendas ta enda
poolt loodud nn kokkulangevusteooriaga (co-incidence theory). Selle kohaselt tekivad teatud faktorite kokkulangemisel nii positiivsed kui ka
negatiivsed arengukaskaadid. IdaEuroopa reformides nägi ta olulisi
vigu, areng oleks võinud tema arvates olla märksa kiirem ja jätkusuutlikum, kui reforme oleks läbi viidud
õigel moel. Sellest hoolimata ootab
Ida-Euroopat, mille majanduspotentsiaal ei ole Euroopa ega ka globaalses mastaabis sugugi väga tagasihoidlik, lootusrikas tulevik, sest eeldused uueks kasvuks on olemas.
Mait Talts
TTÜ Euroopa Instituut

Madridi konverentsil osales ka Tartu Ülikooli professor Urmas Varblane (paremalt
esimene)

Maasoojus ehk geotermaalenergia – ulme või võimalus?
Kon
ver
ents
onv
erents
Algus lk. 1

Geotermaalenergia on aga puhtaimaid energiatootmise võimalusi,
seda nii suurele kui ka väiksemale
riigile!
Konverents andis väga hea ülevaate Euroopa meelsusest selles
vallas, eriti selles osas, kui suuresti
on viimastel aastatel tõusnud huvi
geoenergia valdkonna vastu Saksamaal. Erinevatest uutest energiatehnoloogiatest ja seotud tehnoloogiatest andis ülevaate Allan Sterling
USA-st, Clean & Pure Energy Systems Network juhataja. Alternatiivsete energiate osas on ka Eestil
mitmeid võimalusi, seda juhul kui
leidub avatud mõtlemist ja soovi
uutes suundades vaadata. Praeguse
hetke majandustasuvuse arvutus ei
ole kindlasti ainuke parameeter,
mille järgi riik saaks või millest peaks
juhinduma. Lisaks otsesele maasoojusele võiks hinnata ka mere- ja
suurjärve(vee) potentsiaali ener-

giasalvestina. Hetkel paistab ka selles teemas valitsevat “ametkondlik”
arusaamine või õigemini arusaamatus. Energiaviiside paljusus ja energeetilise julgeoleku vajadus ei paista olevat jõudnud otsusetegijateni.
Teadlaste ja riigi koostöö on kohati
olematu ning puudub riigi tellimus
maasoojuse valdkonna teaduslikuks
ja majanduslikuks hindamiseks.
Konverentsi lõpetas Euroopa
Parlamendi liige ning Euroopa keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni asepresident Satu
Hassi, kes rõhutas kliimasõbralike
(ehk keskkonnamuutusi vähepõhjustavate) energiatootmisviiside
tähtsust nii meile kui ka kogu inimkonnale. Satu Hassi andis ka hea
ülevaate Olkiluoto tuumaelektrijaama ehitamise telgitagustest. Korraldajate poolt võttis päeva kokku
Riigikogu Eestimaa Roheliste fraktsiooni liige Mart Jüssi, kes rõhutas
avatud mõtlemise vajadust ning modifitseeris filosoofilist väljaütlemist:
“Olles ajast ees ühe sammu – oled geenius, kui kaks sammu ees – oled

crackpot ehk poolearuline, kui oled
ajast aga sammu taga – oled poliitik!”.
Ühenduse Eestimaa Rohelised ja
TTÜ Geoloogia Instituudi organiseeritud konverents oli igati kordaläinud ja ajakohane, seda tõestas ka väga elav huvi ürituse vas-

Alvar Soesoo

tu. Jääme lootma, et temaatika
jõuab ka kõrgetesse riigikoridoridesse ning 10 aasta pärast juba
reaalsetesse majanduslahendustesse Eesti riigi säästval arendamisel!
Alvar Soesoo
TTÜ Geoloogia Instituudi direktor

8. mai 2009

T&A
CEBE rahvusvahelise
nõukoja koosolek
TTÜ juures on edukalt tööle läinud
eelmisel aastal asutatud integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskus CEBE.
Töötatakse kahe teaduse, elektroonika ja meditsiini piirimail. Juba esimesel tööaastal on saavutatud ridamisi
huvitavaid teadustulemusi, näiteks
uus indikaator depressioonihäirete
hindamiseks. Samuti on töötatud välja uued meetodid kardioloogias arterite jäikuse hindamiseks ning äkksurma varajaseks diagnoosiks. Uudne on
ka signaalitöötluse meetod biosignaalide efektiivsemaks hindamiseks
ning uut tüüpi elektroonikaskeemide
simulaator, mis on kiireim seni kasutatavatest analoogidest maailmas.
29.-30. aprillil toimus Tallinnas –
Swissotelis ja TTÜ Küberneetika majas – tippkeskuse rahvusvahelise nõukoja esimene kogunemine, kus arutati
keskuse tegemisi ja seati edasise
koostöö suundi.
Nõukoda koosneb üheksast maailma tippteadlastest, kes esinesid
kokku viie ülevaatelise ettekandega
olulisematest trendidest selles valdkonnas. Keskuse teadlased tutvustasid oma uurimisprojekte ning keskuse doktorandid esitasid oma parimaid töötulemusi.

Põlevkivienergeetika tulevik
Eestis
17. aprillil peeti Jõhvis esinduslik
põlevkivitehnoloogia ja -hariduse
konverents “Põlevkivi kaevandamise,
töötlemise ja hariduse perspektiivid”.
Konverentsi eesmärgiks oli teavitada
avalikkust ning anda ülevaade põlevkivi kaevandamise ja töötlemise
uutest tehnoloogiatest, põlevkiviga
seotud ettevõtete probleemidest, uutest
suundadest ja vajadustest spetsialistide järele.
Tehnilise kõrghariduse tulevikust Eestis rääkis haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, põlevkivi
rollist Eesti energeetika arengus pidas ettekande majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika
asekantsler Einari Kisel, põlevkivile
orienteeritud kõrgharidusest Eestis
rääkis TTÜ emeriitprofessor Enno
Reinsalu.
Põlevkivide kasutamise ja töötlemise tehnoloogiatest kõneles TTÜ
soojusjõuseadmete õppetooli juhataja Andres Siirde, mäeinseneri standardile vastavat uut õppekava tutvustas TTÜ Mäeinstituudi direktor
Ingo Valgma.
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Meistriklassi andis
Briti digitaalse turunduse
ekspert
21. aprillil esines TTÜ majandusteaduskonna õppekeskuses International University Audentes tunnustatud Briti digitaalse turunduse
ekspert Nick Baggott, andes turundajatele tervikliku ülevaate
kaasaegsest e-turundamisest.
Nick Baggott töötab tarkvarafirma Microsofti turundajate sisekoolitajana, samuti on ta Briti
suurima turunduskoolituse organisatsiooni The Chartered Institute
of Marketing õppejõud. Lisaks töötab Baggott juhtide koolitajana
Henley Management College’is ja otseturunduse täiendkoolitajana The
Institute of Direct Marketingis.

Nick Baggott

Läänemere uurimine võib õpetada
Inter
vjuu
Intervjuu
kogu maailma
Algus MM nr. 7

Eksklusiivintervjuu TTÜ Küberneetika Instituudi juhtivteaduri akadeemik Tarmo Soomerega.
Tunnustus Teile ei tulnud teoreetikuna, vaid kodanikuna, kes asus
oma teadmisi ja uurimistulemusi aktiivselt rakendama, et inimesi päästa. Kuivõrd oluline on teadlase tegevuses kodanikupositsioon, aktiivne
sekkumine ühiskonnaellu ja oma
tegevuse nägemine laiemas plaanis?
Olen sageli tõmmanud paralleeli
teadlase ja prohveti vahele. Mõlemad suudavad teataval määral heita pilku tulevikku. Sisuline vahe on muidugi mäekõrgune. Prohvet ei oska
ega kavatsegi midagi tõestada ning
sageli on raskustes oma nägemuste
seletamisel. Teadlase kasutatud andmed ja metoodika, kui need on adekvaatsed, saavad aga varsti üldtuntuks
(sest ta publitseerib selle) ja paremal juhul jõuavad õpikutesse või muutuvad meie elu lahutamatuks osaks.
Iga teadlane on mingis vallas maailma parim – vähemalt selles osas,
mis puudutab ta enda teadusloomet;
vastasel juhul pole ta ju midagi uut
loonud ega tohiks olla nimetatud teadlaseks. Teaduse olemuse juurde kuulub uue teadmise jagamine teistega. Loomulikult ei tohiks see piirduda artiklite publitseerimisega ja esinemistega spetsialiseeritud konverentsidel. Kodanikuühiskonnas on
normiks, et kõik väärikad inimesed
osalevad jõudumööda ühiskonna
funktsioneerimises. Kuna teadlastele on loodus ja ühiskond palju andnud,
siis oodatakse neilt ka rohkem kui
paljudelt muudelt ühiskonnaliikmetelt. Neid on, vähemalt ideaalis, pikki aastaid treenitud mitte ainult märkama kõige olulisemat, vaid ka sõnastama seda teistele mõistetaval
moel. Nõnda on päris loomulik, et
teadlased panustavad ühiskonna arengusse, nii kiirete valuküsimuste lahendamisse kui ka pikaajaliste plaanide tegemisse, just sellisel moel,
mis vastab nende kompetentsile.
Muidugi tekitavad enim kõneainet
hoiatused selliste lähenevate õnnetuste puhul, mille mastaapi klassikalised kriisireguleerimise võtted alahindavad. Tegelikult on märksa olulisemad pikaajaliste protsessidega
seonduvad valikud terve ühiskonna
jaoks, need peaksid baseeruma eelkõige võimalikult täpsetel prognoosidel.
Olete tunnistanud, et religioossus
pole Teile võõras. Kas teadus suudab üldse kunagi lõpuni tunnetada
ja seletada meie maailma, meie
tegelikkust, või alati jääb midagi
meie mõistmise horisondi taha?
Religioossuse temaatika on sügavalt isiklik ning mu meelest ei pea
seda ei varjama ega ka afiseerima.
v

Eks igaühel on oma pühad asjad ja
tabud ning oma nägemus maailmakorrast. Võitlev-ateistlikust ühiskonnast peaksime küll 18 iseseisvusaasta jooksul olema välja kasvanud,
aga mis mind ikka veel imestama paneb, on ühiskonna ja isegi paljude
sõprade seas jätkuv tundlikkus kristliku religiooni suhtes. Märksa enam
tolerantsust paistab jaguvat muude
religioonide pooldajate, end aktiivselt kehtestavate seksuaalvähemuste ja isegi terroristide jaoks. Küllap
on sellel suhtumisel just meie maal
oma ajaloolised juured.
Nii teadustöös kui ka maailmavaate kujunemisel on mu meelest
keskne roll sellel, kuidas end maailma suhtes positsioneerida. Väikeses
ühiskonnas on lihtne olla tipus – võibolla sellest ka tendents oma mõtteid lõpliku tõena serveerida. Teadusmaailmas lõikab sellise ebaadekvaatsuse vesivõsud halastamatult
maha rahvusvahelise eelretsenseerimise süsteem. See sunnib teadlast
oma mõtteid mitte ainult selgelt sõnastama, vaid ka olemasoleva teabe
suhtes korrektselt positsioneerima.
Maailmavaate küsimustes taolist korrastavat süsteemi pole, tõenäoliselt sellest ka ettekujutus inimesest kui looduse kroonist ja kogu
maailma asjade otsustajast. Kuigi
pea kõik religioossed voolud väidavad endal olevat otseühenduse lõpliku tõega, pole neil ilmselt olemas
taolist kompetentsi. Lisaks piirab inimese valikuid tema elu pikkus ja
vastava informatsiooni kättesaadavus. Seetõttu on maailmavaate kujunemisel piirangud sisuliselt samasugused kui maailma teaduslikul
tunnetamisel. Üldine kogemus teadustööst on lihtne: mida rohkem on
teada saadud, seda rohkem paistab olevat asju, mida me veel ei tea,
nii et teadustöö paistab olevat kindel leib ka tulevikus. Sealt paralleelina: enese positsioneerimisel maailmas ei tasu end tippu paigutada,
sest kukkumine on kiire ja valus.
Teaduste Akadeemia liikmena peaksite olema kogu ühiskonna jaoks
oluliste probleemide lahendamise
juures, mitte üksnes oma teadusalal.
Kuivõrd Eestis kasutatakse teadlaste ideesid, kompetentsust, osalust
meie riigi ja rahva jaoks tähtsaimate
probleemide lahendamisel?
Eesti probleem on pigem selles,
et liiga palju on väikeriigi teaduses
keskpärasust, millega kaasneb ebaselge või ebatäpne sõnum või hoopis
vastutusest kõrvalehiilimine. Pole siis
ka vaja imestada, et riigijuhid ja poliitikud, kellele on palju kordi kehva nõu
antud või isegi nõu andmata jäetud,
pelgavad teadlastele toetuda ning
pigem kasutavad teadlaste arvamusi
ebamugavate otsuste kattevarjuna.

Tehnikaülikoolile
kopsakas saak
Eesti Teaduste Akadeemia saalis 28.
aprillil toimunud pidulikul vastuvõtul
selgusid Eesti teaduse populariseerimise auhinna 2009 võitjad. Neist
neli olid Tehnikaülikoolist.
50 000 kroonise peapreemia
võitsid teiste seas robootikavõistluse
“Robotex 2008” korraldajad TTÜ
mehhatroonikaüliõpilane Karel Kundrats ning tootearenduse ja tootmistehnika tudeng Martin Kontus. Robotex on Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja IT Kolledzi korraldatud
avalik rahvusvaheline robotivõistlus,
mis toimub alates 2001. aastast.
Karel Kundratsi ning Martin Kontuse
sõnul on Robotexi peamine eesmärk
läbi võistlusmomendi populariseerida tehnika- ja infotehnoloogiateadusi
ning tõsta huvi insenerialase teadustöö vastu.
“Eriti oluline on püüd tõsta huvi
täppisteaduste vastu, et säiliks ja
tõuseks Eesti konkurentsivõime teaduspõhises arendustegevuses ning
tootmises,” tõdesid tudengid.
Kolmanda preemia said mehhatroonika ja robootika populariseev

rimise eest TTÜ mehhatroonikainstituudi vanemteadur Raivo Sell, TTÜ
Geoloogia Instituudi õppepäevade
korraldaja ja instituudi vanemteadur
Linda Hints ning MTÜ TalveAkadeemia.
TTÜ mehhatroonikainstituudi vanemteadur Raivo Sell on välja töötanud kaasaskantava robotiehitamise
kodulabori ja käivitanud ning läbi viinud robootikakoolitusi noortele.
TTÜ Geoloogia Instituudi vanemteadur Linda Hints sai kollektiivijuhina auhinna õppepäevade “Geoteadlastelt kooliõpilastele ja õpetajatele”
organiseerimise eest.
MTÜ TalveAkadeemia sai preemia tudengite teadusartiklite konkursi ja konverentsi “Talveakadeemia”
korraldamise eest. MTÜ TalveAkadeemia on koostöövorm Tallinna ja
Tartu keskkonnaerialadel õppivate
tudengite vahel. TTÜst osalevad
koostöös, konkursi ja konverentsi
korraldamises Mäering ning Säästva Arengu Klubi. Talveakadeemia
konkurssi ja konverentsi on korraldatud alates 2003 aastast.

See on koht, kus nimelt teadlased peavad peeglisse vaatama ja
tõdema, et riigijuhtide, poliitikute ja
ärimeeste silmis lugupidamise ja kaalu võitmiseks tuleb kõigepealt endal
kõva tööd teha – ja märksa rohkem,
kui oma kolleegide seas tunnustuste
leidmiseks. Suur osa selles töös seisneb tegelikult ühiskonna praeguste
ja tulevaste juhtfiguuride harimises.
Seda tööd on vaevalt alustatud.
Teadlane on kaasajal elukutse
ning teadusuuringud makstakse kinni kas maksumaksja või, mis Eestis
praegu veel haruldane, erasektori
rahadega. Erinevalt paljudest minevikus töötanud teadlastest, kes ise
oma tegevust rahastasid, on palgalised teadlased otseselt vastutavad
oma leivaisa ees.
Sageli on kasutatud väidet, et
väikeriikide teadus annab nii väikese osa riigi tööstuses ja funktsioneerimises kasutatavast oskusteabest, et seda (teadust) ei tasu ülal
pidada ning et odavam tuleks kogu
vajalik teave ja kompetents sisse
osta. Loomulikult võime paljudes
kohtades palgata eksperte välisriikidest. Teaduse ja sellega kaasneva kompetentsi finantseerimine on
aga osa riikliku julgeoleku tagamisest; analoogiliselt riigile elutähtsate
struktuuride nagu valitsuse, parlamendi, kohtusüsteemi, politsei, armee jne käigushoidmisega ei saa seda teha pelgalt spetsialistide palkamisega. Palgasõduritele rajatud
süsteem ei ole stabiilne ning lojaalsust saab eeldada ja nõuda vaid
oma riigi teadlastelt.
Teadlase tuumkompetents seisneb, lisaks ulatuslikele erialastele
teadmistele, oskuses leida seoseid
ja märgata mustreid keerukais faktirägastikes. Nõnda pole midagi imelikku selles, et teadlased on ohtu
märgates ühiskonnaellu sekkunud.
Osalt selle töö tõttu, mida teadlased
tegid fosforiidiepopöa ajal, on meil
üldse oma riik. Seetõttu on teadlaste potentsiaali just selle külje praktiline kasutamine saanud arenenud
riikides heaks tavaks. Eestis on pigem
märgata tendentsi kasutada teadlaste potentsiaali hoopis muid aspekte. Neid rakendatakse ulatuslikult vilunud sekretäride, projektijuhtide ja
mitmesuguste administraatoritena.
Pole siis ime, et vahel leidub üsna
vähe neid teadlasi, kel veel jaksu osaleda meie riigi ja rahva jaoks tähtsaimate probleemide lahendamisel.
Siiski olen ma kindel, et meie noore
riigi sellised lastehaigused saavad
üsna pea välja ravitud. Pealegi teadlased lihtsalt ei lase sellel vaevaga
saadud oma riigil hingusele minna.
Lissabonis, 13. aprillil 2009

Tudengielu
Ülikool peab olema
rattasõbralik!
Just seda usuvad tudengid, kes korraldavad sel aastal esimest korda toimuva konkursi “Rattarikas kõrgkool
2009“. See toimub 15. aprillist kuni
15. maini. Kõigil on võimalik konkursil osaleda moodustades või liitudes
juba olemasoleva meeskonnaga.
Mida konkursiga tahetakse saavutada?
Alustuseks liht salt rohkem
tähelepanu igapäevasele jalgrattaga sõitmisele. Et hoolimata Eesti
ilmast, tänavate olukorrast ja liikluskultuurist on siin siiski võimalik teha oma igapäevased liikumised ratta seljas ja seda tegelikult
aastaringselt.
Konkreetsemalt on eesmärk
pöörata kõrgkoolide tähelepanu oma
rattasõbralikkusele – kas on piisavalt
rattaparklaid ja milline on nende
olukord, kas ratturid ise on rahul,
kas kõrgkool on mingil muul moel
soodustanud oma töötajate ja
üliõpilaste igapäevast rattasõitu jne.
Tahame ka koguda kõrgkoolidest näiteid erinevatest headest lahendustest ja panna need üles oma
veebi www.rattarikkaks.ee. Samalt lehelt leiab rohkem infot selle
konkursi ja ka muude projekti “Eesti Rattarikkaks!“ raames toimuvate
ettevõtmisete kohta. Lisaks pannakse sellele veebilehele üles ka
kaardistatud head marsruudid rattaga sõitmiseks linnades.
Kuidas konkursil osaleda?
Konkursil osalemiseks tuleb
kõrgkoolis moodustada meeskond,
kes hakkab koguma erinevaid
statistilisi andmeid, tagasisidet ratturitelt ning täitma ka mitmeid
praktilisi ülesandeid, nt kaardistama häid rattateid. Meeskonda võivad kuuluda ülikoolide töötajad ja
üliõpilased (kes ei pea ise olema
ratturid). Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnaga liitumiseks kirjuta
jaanus.sepp@jaanus.eu.
Konkursile esitatavaid ülikoole
ja kõrgkoole hinnatakse kahes kategoorias: koolide rattasõbralikkus ja
meeskondade poolt esitatud konkursitööde põhjalikkus.
Kõik vast mäletavad lapsepõlve
vahvaid rattasõite. Positiivse laengu
saab ratta seljas ka täiskasvanuna.
Eesti (kõrgkoolid) rattarikkaks!
Evelin Aavik
Eesti Rattarikkaks! meeskond
evelin.aavik@gmail.com

Küsimused esitas e-maili teel
Mart Ummelas
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Tänavusele konkursile esitas
oma töid 45 kandidaati. Esindatud
olid nii meediaprojektid, raamatud,
üritustesarjad kui persoonid. Konkursi
seitsmeliikmelisse züriisse kuulusid
akadeemikud Georg Liidja ja Ene
Ergma, haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Sirje Kivi, Tartu Ülikooli
Teaduskooli direktriss Viire Sepp,
Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia
liige Dmitri Teperik, Sihtasutuse
Archimedes juhatuse liige Ülle Must
ja OÜ Haridusmeedia juhataja Tiina
Kangro.
Alates 2006. aastast väja antava Eesti teaduse populariseerimise
auhinna eesmärgiks on ergutada
teadustegevust tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnustust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele. Konkursi korraldavad koostöös Sihtasutus
Archimedes, Haridus- ja teadusministeerium ja Eesti Teaduste Akadeemia.
Eesti teaduse populariseerimise
konkursi auhinnafond on 320 000
krooni.
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Õiendus
MM nr 7. ilmunud artikli “Radikaalselt muutuv õppekeskkond”
autor on BALTECH sekretariaadi juhataja Toomas Käbin.

Tallinna Tehnikaülikooli ajaleht
Mente et Manu
Ilmub aastast 1949
19086 Tallinn, Ehitajate tee 5 (I-214)
Tel 620 3615, faks 620 3591
E-mail: ajaleht@ttu.ee
http://www.ttu.ee/ajaleht

Tegevtoimetaja Mart Ummelas
Pressiesindaja Krõõt Nõges
Infotoimetaja Kersti Vähi
Keeletoimetaja Meelika Õismaa
Makett ja küljendus Liivi Pettai
Fotod Eiko Lainjärv, TTÜ
Trükikoda SpinPress
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Mõttetalgud
Majandusmagistrid
soovitasid Amblas
panustada motosporti
17-19. aprillil toimus Aravete Motokeskuses Klubi Majandusmagister
ja Minu Eesti mõttetalgute koostöös
heategevuslik ajurünnak Ambla valla konkurentsivõime parendamiseks.
Mõttetalgutel osales üle 20 majandusmagistrandi ja -magistri, samuti Ambla vallavanem Alari Kirt,
volikogu esimees Vello Teor jpt.
Ajurünnaku moderaatori Tarmo
Koppeli sõnul ajendas Ambla vallas
mõttetalguid korraldama Klubi Majandusmagistri soov panustada Eestimaa regioonidesse oma teadmiste
ja kogemustega.
Ajurünnakust osavõtjad tõdesid,
et Ambla vallal puudub praegu omanäolisus, millega ülejäänud Eesti
valdadest eristuda ja pakkusid välja
mitmekülgseid ideid valla eluolu
parendamiseks. Olemasolevad motospordi võimalused ning uute ideede
rakendamine selles vallas lubaks

Amblal koguda tuntust motovallana.
Magistrite hinnangul väärivad
esiletõstmist juba praegu Ambla vallas tegutsevad Aravete motoringrada ja Aniste krossirada. Magistrid
soovitasid neid võimalusi laiemalt
teadustada, et suurendada praegust
radade kasutust ning kujundada
Amblast üks Eesti motospordi keskusi. Seda toetaks ka tehnikakallakuga klasside avamine Aravete
koolis.
Klubi Majandusmagister alustas
heategevuslikke ajurünnakuid 2003.
aastal. Aastate jooksul on külastatud
Vinni, Imavere, Lohusuu ja Kanepi
valda. Kanepi vallas on ajurünnak
toimunud koguni kolm korda, et eelmistel kordadel loodud ideed ja lahendused võimalikult efektiivselt
ellu viia.
Klubi Majandusmagister ühendab üle 500 Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris õppivat või õppinud inimest. Klubi eesmärgiks on
propageerida taseme- ja täiendõpet
ning elavdada akadeemilist suhtlemist ja sportlikke traditsioone.
Tarmo Koppel
Klubi Majandusmagister

Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi
2009. aasta kevadised stipendiumid määratud
SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond
2009. aasta kevadised doktori-, magistri-,
inseneri-, bakalaureuse- ja
rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid
määrati järgmiselt:
Doktoriõppe üliõpilastele á 50 000 krooni,
à 40 000 krooni
EHITUSTEADUSKOND
Madis Ratassepp - Jaanus Otsa stipendium
ENERGEETIKATEADUSKOND
Heigo Mõlder - professor Olev Liigi nimeline
stipendium
MATEMAATIKA-LOODUSTEADUSKOND
Mari Sepp - Tiina Mõisa stipendium
MEHAANIKATEADUSKOND
Kristjan Plamus - Toomas Tiikma nimeline
stipendium (40 000 krooni)
Magistri- ja inseneriõppe üliõpilastele
á 30 000 krooni
EHITUSTEADUSKOND
Piret Toonpere - Alexela (keskkonna)
stipendium
Mirje Roasto - Alexela (logistika) stipendium
ENERGEETIKATEADUSKOND
Reili Pärnasalu - Eesti Mäetööstuse
Ettevõtete Liit stipendium
INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND
Ronald Tammepõld - Skype Technologies
stipendium
MEHAANIKATEADUSKOND
Ingrit Lillemäe - BLRT Grupp stipendium

(15 000 krooni)
MEHAANIKATEADUSKOND
Kadri Rebane - Ensto Ensek stipendium
Rakenduskõrgharidusõppe üliõpilastele
à 15 000 krooni, à 10 000 krooni,
à 5 000 krooni
Jekaterina Vorobjova - Built Ehitus
stipendium (5 000 krooni)
Monika Iskül - Eesti Põlevkivi stipendium
(15 000 krooni)
Viktoria Romanova - Eesti Põlevkivi
stipendium (15 000 krooni)
Sergei Teterin - Eesti Põlevkivi stipendium
(15 000 krooni)
Jevgeni Korniltsev - Kiviõli Keemiatööstus
stipendium (10 000 krooni)
Pavel Levin - Kiviõli Keemiatööstus
stipendium (5 000 krooni)
Alla Novikova - Kiviõli Keemiatööstus
stipendium (15 000 krooni)
Aleksandra Sizova - Kiviõli Keemiatööstus
stipendium (15 000 krooni)
Mihhail Gristsenko - Nitrofert stipendium
(15 000 krooni)
Oksana Fomitsjova - Silbeti Plokk
stipendium (15 000 krooni)
Elena Kislyakova - Viru Keemia Grupp
stipendium (15 000 krooni)
Natalia Selivanova - Viru Keemia Grupp
stipendium (10 000 krooni)
Olesja Starodubtseva - Viru Keemia Grupp
stipendium (10 000 krooni)
v
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Klubi Majandusmagister mõttetalgutel Amblas

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond | Magistriõpe

teadmiste kaudu edukaks

NB!

Magistriõppe infotund
Kolmapäeval, 20. mail kell 18.00 Tallinna Tehnikaülikoolis
Ehitajate tee 5, ruumis 131-VII.

MAGISTRIÕPPE ERIALAD
Juhtimine ja turundus
Ärirahandus ja arvestus
Rahvamajandus
Rahvusvahelised suhted ja Euroopa uuringud*
Ärikorraldus**
Dokumentide vastuvõtt magistriõppesse 1.–10. juuli 2009

* eesti, vene ja inglise
keeles
** MBA Ärikorralduse
õppekava on mõeldud
vähemalt kaheaastast
juhi või spetsialisti
tööstaaži omavatele
ning eelneva
majandushariduseta
kõrgharidusega
isikutele.

Täpsem info: tel 620 3949, 620 3947
majandus.ttu.ee

Bakalaureuseõppe üliõpilastele á 20 000
krooni, á 15 000 krooni
EHITUSTEADUSKOND
Margit Paakspuu - Alexela (logistika)
stipendium
ENERGEETIKATEADUSKOND
Gaia Grossfeldt - Eesti Mäeselts stipendium
Elen Toodu - Eesti Põlevkivi stipendium

*Stipendiumide

pidulik kätteandmine toimub
Tallinna Raekojas kolmapäeval, 20. mail
2009 kell 17.00.

Lisainfo:
Telefon: 620 3498
E-post: arengufond@ttu.ee

