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Ilmub üle nädala

Kroonika

Loe...

Parimad rakenduslikud teadustööd

• Tehnikaülikool võtab heal
meelel vastu õpihuvilisi ja
uurijaid lähiriikidest Lk 1

TTÜ rakenduslike teadustööde konkursi kuueliikmeline ekspertkomisjon
kinnitas konkursi võitjad:
I koht – euromüntide võltsingute
tuvastamise tehnoloogia väljatöötamine, teadustöö juht - vanemteadur Olev
Märtens, preemia 30 000 krooni;
II koht – CO2 emissiooni vähendamine põlevkivienergeetikas, teadustöö
juht - juhtivteadur Rein Kuusik; 20 000
krooni;
III koht – mereprognooside süsteemi HIROMB arendamine, teadustöö juht - professor Jüri Elken;10 000
krooni.
Neljanda koha saavutas teadustöö
„Ravimijääkide biodegradatsioon reoveesette kompostimisel“, teadustöö
juht TTÜ Tartu Kolledži direktor Lembit Nei.
Konkursil osales kokku 13 teadustööd.

Sarah Wu

• Professor Enn Listra kaitseb business schooli efektiivset mudelit Lk 2
• Professor Rein Munteri
reisikirja lõpp tõmbab
USAelamusele joone alla
Lk 3
• Mälestame professor
Hanno Sillamaad ja õnnitleme Avo Otsa Lk 3
• Rektor pidas meeles TTÜ
parimaid kergejõustiklasi
Lk 4
• Kuljus 60: põgus tagasivaade ja kutse uuele
innustavale kohtumisele
Lk 4

Avaveerg
Elektriajamite ja jõuelektroonika instituudis töötavad sellest õppeaastast lätlasest tehnikadoktor Jānis Zaķis (vasakul) ja ukrainlasest doktorant Andriy Palamar.

Tehnikaülikoolil on tõmmet
28. septembril külastas Tallinna Tehnikaülikooli ja kohtus rektor Peep
Sürjega Hongkongi Majandus – ja
Kaubanduskoja Londoni esinduse delegatsioon peadirektor Sarah Wu juhtimisel.

Ülikool avab uksed
Reedel, 23. oktoobril on TTÜ
uksed valla kõigile huvilistele. Sisukas päev saab alguse
kell 10, kui aulas avatakse erialasid ja teaduskondi tutvustav
mess. Tervitussõnad tulevastele sisseastujatele lausub TTÜ
rektor Peep Sürje.
Avatud uste päeval on külastajatel võimalus saada detailset infot sisseastumistingimuste, kõikide erialade,
riigieksamite ettevalmistuskursuste, stipendiumite ja karjäärivõimaluste kohta TTÜs.
Saab käia teaduskondades ekskursioonidel, osa võtta loengutest, kiigata oma silmaga TTÜ
põnevatesse laboritesse, teha
karjääriteste, kuulata tudengitelt TTÜs õppimise kohta,
mütata ringi mööda ülikoolilinnakut, käia vaatamas tõelist
ühikatuba koos selle elanikega ning TTÜ aktiivse ja pöörase tudengieluga. Samuti on
plaanis ka õpetajatele suunatud koolitus.
Narvast (läbisõiduga Sillamäelt), Võrust (läbisõiduga
Tartust), Viljandist, Pärnust,
Rakverest ja Kuressaarest väljuvad tasuta bussid TTÜsse.
Vajalik eelregistreerumine
aadressil
www.vastuvott.ttu.ee.

Energeetikamaja õppelaboris istusid
mu vastas kaks minust palju nooremat meest, kellele ajakirjanikuna pidin siiski teatavas mõttes alt üles
vaatama, üks neist juba väitekirja
kaitsnud tehnikadoktor, täiendamas
end siin järeldoktorina, teine peagi väitekirja kaitsmas. Esimene neist
lätlane Jānis Zaķis (28), teine ukrainlane Andriy Palamar (24). Mõlemad
Tallinnasse jõudnud elektriajamite
ja jõuelektroonika instituudi direktori professor Juhan Laugise tegusate
rahvusvaheliste sidemete ja ettevõtlikkuse tulemusena.
Noorem meestest, Andriy on lõpetanud Ternopoli tehnikaülikooli
energiasüsteemide juhtimise ja tehnoloogia alal ja astunud seal 2007. a
aspirantuuri (meie mõistes doktorantuuri). Sai seejärel pakkumise kandideerida doktorantuuris jätkamiseks
kuskil välismaal ning kuna sidemed professor Laugisega olid tekkinud juba varem koduülikooli rektori

soovitusel ning suvel järgnes esinemine Narvas toimunud doktorikooli järjekordsel seminaril, nõnda taotleski Andriy lähetamist Tallinna.
Tänavu juulis sai ta TTÜ rahvusvaheliste suhete osakonnast Anu Johanneselt lõpuks ka positiivse vastuse. Edasi oli veidi tegemist elamisloa
hankimsiega, sest tähtajad surusid
tagant, kuid sügiseks olid needki asjad ühel pool ning doktorantuur dotsent Valeri Vodovozovi juhendamisel, kes ise ka TTÜs juba kolm aastat
Peterburist tulnud külalisõppejõu ja
uurijana tegutsenud, võis alata. Tallinnaski tegeleb Andriy smart gridi
ehk nn arukate jõusüsteemide väljatöötamisega. Ees on ootamas esinemine talvel Kuressaare doktorikoolis ning samuti on vaja aru anda oma
tööst TTÜs. Andriy stažeerib Tallinnas praeguse seisuga tuleva aasta
juunini.
Lätlane Jānis jääb instituuti tööle kaheks aastaks. Doktoriväitekirja

7.–8. oktoobril toimus Tallinna Tehnikaülikoolis ettevõtlusööpäeva laager, mida korraldas Tallinna Tehnikaülikool koostöös MTÜga Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku üle-euroopalise ettevõtluspäeva raames. Laagri
programm põhimõtteks oli õppimine tegevuse kaudu.
Alanud TTÜ aulas kell 11.30, kestis see ligi 24 tundi.
Laagri lõpuks oli igal grupil valmis suur ülesanne ehk
äriplaan.

kaitses ta 16. detsembril 2008 Riia
tehnikaülikoolis. Temagi tegeleb ülekandevõrkude parameetrite parandamisega ja vastavate muundurite väljatöötamisega, mille järele kasvab
pidevalt vajadus, sest võrkudesse lülitatakse väga erinevaid energiaallikaid, näiteks tuulegeneraatoreid.
Tehnikaülikooli tõi tedagi kontakt
professor Laugisega, kes oli tema
väitekirja kaitsmisel üheks oponendiks. Lisaks esinemised konverentsidel, ja nii see valik Tallinna kasuks
sündiski, ehkki põhimõtteliselt võis
valida ka mõne muu Euroopa tehnikaülikooli. Tänavu augustis oli lätlane
kohal ning euroliidu inimesena polnud tal neidki väheseid probleeme,
mis Andriyl. Koos elatakse nüüd TTÜ
igati mugavas ühiselamus, üheskoos
veedetakse tihti ka vaba aega, mida
on pingelise töö kõrvalt jäänud seni küll üsna napilt, tunnistasid mõlemad.
Järg lk. 4

8. oktoobril toimus üle-euroopalise ja koos sellega Tallinna
ettevõtluspäeva raames hotell Viru konverentsikeskuses
seminar/töötuba teemal “Ettevõtlus ja patendindus”. Seminari moderaatoriksoli TTÜ tehnoloogia- ja innovatsioonikeskuse ettevõtlusspetsialist René Jõeleht, kes kirjutab lähemalt seminarist meie ajalehe 3. leheküljel. Pildil on TTÜ
vastuvõtuspetsialistid Merili Lõppe ja Kirsti Naaber, kes
kutsusid samas huvilisi ülikooli avatud uste päevale.

Ülikooliharidust ei tohi lüüa
ühe vitsaga
Oktoobri algul torkas taas silma, kui Tartu Üliikool kuulutas oma globaalset
edukust. Selle üle saame eestlastena üksnes rõõmustada, et kultuurrahvana oleme jõudnud arvestatavasse seltskonda.
Ent nagu raskejõustikus tavaks, tuleks
asju alati vaadata kaalukategooriate kaupa. Eestlased on edukad olnud judos,
Pertelsongi on vist kunagi võitnud absoluutses kategoorias. Ent reeglina võidavad seal siiski just raskekaallased, ehkki
on olnud ka harvu erandeid.
Tehnikaülikool(id) ei hakka kunagi
konkureerima usundiõpetust, ajalugu,
filoloogiat või üldarstiteadust pakkuvate
ülikoolidega. Viimaseid võiks õigupoolest nimetadagi ülikool-konglomeraatideks ning vähemasti angloameerika
maailmas koosnevadki need ju hulgast
kolledžitest. Tehnika- ja tehnoloogiaülikoolid on aga tekkinud koos tööstusliku revolutsiooni ning teadusliku maailmavaate võidukäiguga maailmas, nende
roll on teenida kiiresti areneva maailma
reaalseid ja sageli lausa kriitilisi vajadusi.
Tehnikaülikoolid on omamoodi inimkonna kiirabi, kellest enamik on
pealegi rakendatud rahvuslike ja riiklike huvide otsesesse teenistusse. Ent kuidas oleks näiteks võimalik võrrelda USA
või India või Eesti rahvuslikke, eelkõige muidugi majandushuve, mille lahendamine on esmajoones just tehnikakallakuga ülikoolide lahendada. Muidugi
koostöös kogu vastavate riikide kõrgharidussüsteemiga.
Tänases lehes mõtiskleb professor
Enn Listra nn business schooli rolli üle
kõrghridussüsteemis ning tõdeb, et näiteks Soomes tööd alustanud Aalto ülikool on ühiskonna väljakutseid arvestades loodud eraõiguslikuna. Pikemalt
polemiseerimata selle üle, kas majandus
ja disain koos peaksid ka meil kohe sattuma turujõudude meelevalda, juhiksin
siiski tähelepanu sellele, et Aalto ülikooli ei loodud mitte nn traditsioonilise üldülikooli baasil, vaid aluseks on Helsingi
Tehnikaülikool – dünaamiline, edumeelne, konkurentsivõimeline osa Soome
kõrgharidusmaailmast. Loodetavasti sisendab naabrite selline areng ka meisse,
Tallinna Tehnikaülikooli kollektiivi, enesekindlust ja usku oma missiooni kaalukusse mitte üsknes rahvuslikus, vaid
ka globaalses plaanis, ja seda (veel) ilma
mingite formaalsete näitajateta.
Mart Ummelas
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T&A
Rahvusvaheline konverents
Complexity of Nonlinear
Waves
TTÜ Küberneetika
Instituudi Mittelineaarsete Protsesside
Analüüsi Keskus
(CENS) korraldas 5.-7. oktoobrini rahvusvahelise konverentsi “Complexity
of
Nonlinear
Waves”. Lisaks Eesti teadlastele võtsid
konverentsi tööst osa teadlased 12 välisriigist. Konverentsi fookuses olid mittelineaarse lainelevi mudelid ja nende rakendused. Tegemist oli interdistsiplinaarse valdkonnaga ning konverentsi
päevakorras olid ettekanded nii lainelevist mikrostruktuuriga materjalides kui
veepinnal, nii termodünaamikast kui
biomehaanikast ja arvutusmeetoditest.
Üheks siduvaks füüsikaliseks nähtuseks taoliste laineleviprotsesside analüüsis on soliton - üksiklaine, mis levib
stabiilsel kujul. Meie laiemale üldsusele
on teada solitonid, mis on seotud kiirlaevade poolt põhjustatud laineväljadega, kuid dünaamilistes protsessides ilmnevad üksiklained ka mikrostruktuuriga materjalides. Konverentsi temaatika haakus üldiste komplekssüsteemide
uuringutega, mis arenevad paljude traditsiooniliste teadusvaldkondade nagu
füüsika, bioloogia, matemaatika jne. piirimail. Oluline on see, et mittelineaarsed
efektid viivad uue kvaliteedi tekkele.
On heameel märkida, et CENS on
kujunenud rahvusvaheliselt tunnustatud keskuseks komplekssüsteemide uuringute alal. Eesti on CENSi kaudu seotud ka vastava Euroopa võrgustikuga “Complexity-NET”. CENSi temaatika haarab tahkiste mehaanikat,
lainedünaamikat merel, biofüüsikat,
fraktaalseid süsteeme, fotoelastsust ning
viimasel ajal on CENSiga ühinenud ka
mittelineaarsete juhtimissüsteemidega
ja proaktiivsete süsteemidega tegelevad
uurimisrühmad.
Konverents märkis ühtlasi CENSi
10. tegevusaastat, peakorraldajateks
akadeemik Tarmo Soomere ja dr Arkadi Berezovski. Pole saladus, et konverentsist osavõtjad tervitasid ka akadeemik Jüri Engelbrechti tema äsjase juubeli puhul.
Äsja lõppes CENSi pikaajaline koostööprojekt koostöös Oslo Ülikooliga.
Selle koostöö raames tehtud uuringutest annab ülevaate kirjastuse Springer
poolt publitseeritud mahukas raamat
“Applied Wave Mathematics”, toimetajateks dr Ewald Quak ja akadeemik Tarmo Soomere.
Mati Kutser
Küberneetika Instituudi
teadussekretär

Teaduskonna teaduskonverents
Millised küsimused seisavad matemaatikute, füüsikute, keemikute ja bioloogide
ees tulevatel aastatel? Vastuse neile küsimusele võis saada 9. oktoobril toimunud teisel TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna teaduskonverentsil. Sõna said
nii füüsikud, keemikud, bioloogid kui
ka matemaatikud. Haaratud olid valdkonnad alates looduslikust mitmekesisusest kuni kaugete tähtede omadusteni, matemaatilistest operaatoritest kuni
geenidega opereerimiseni. Konverentsi
eesmärgiks oli anda ülevaade kogu TTÜ
matemaatika-loodusteaduskonna laialdasest teadustegevusest.
Konverentsi alustas 2009. a Põhjamaade teaduspreemia pälvinud molekulaarbioloog, akadeemik Mart Saarma. Professor Saarma uurimistöö peasuundadeks on närvisüsteemi arengu ja närvirakkude surma mehhanismide uurimine ning närvikasvufaktorite kasutamise võimaluste uurimine
neurodegeneratiivsete haiguste raviks.
Professor Madis Metsis rääkis looduslikust mitmekesisusest meie ümber,
dotsent Mart Speek matrjoðka geeniekspressiooni mudelist. Ettekande pidasid paljud teisedki TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna teadlased. Näiteks vanemteadur Vladislav-Veniamin
Pustõnski ettekandest selgus, mis on
EHB tähed ja kuidas nad tekivad. Konverentsi lõpetasid teaduskonna doktorantide ettekanded.

Business school – äri või ülikool?
Professor Enn Listra

Valdav osa majandusalasest ülikooliharidusest maailmas antakse koolides, mille üldnimeks on
business school. Eestis kipub
see aga tavamõtlemise jaoks tähendama avalik-õigusliku ülikooli vastandit ning olema sünonüümiks erakoolile, mille ainsaks
eesmärgiks on raha väljapumpamine tudengite taskust, hoolimata pakutava hariduse kvaliteedist. Lisaks arvatakse vahel,
et avalik-õiguslik ülikool naudib
juba ainuüksi avalik-õiguslikuks
olemise tõttu selget üleolekut
oma isehakanud konkurentidest.
Kuigi üksikjuhtudel võib neis lausetes tõde peituda, jäävad nad
üldistusena tõest väga kaugele.
Üha tihenevas rahvusvahelises
konkurentsis on aga selge, et
sihte seades tuleb vaadata Eesti valdavalt tasandikulise iseloomuga haridusmaastiku küngastest oluliselt kaugemale.
Business school on haridus-

asutus või selle osa, mille õppekavad eeldavad alustamistingimusena vähemalt keskharidust
ning mille lõpetamisel omandatakse üldjuhul bakalaureuse, magistri- või doktorikraad äritegevuseks olulistes valdkondades,
kusjuures tagatakse ka praktiliseks majandustegevuseks vajalikud oskused. Olulisel kohal
on ka majandusteooria ja õiguse õppeained ja –kavad nagu pakub näiteks Göteborg University
School of Business, Economics
and Law. Need valdkonnad kuuluvad aga sageli ülikoolis paralleelselt tegutseva sotsiaalteadusi esindava struktuuriüksuse alla või on kõik hoopiski ülikoolide
koosseisus iseseisvad koolid.
Maailm on mitmekesine ja erinevates business school’ides
võib põhierialana õppida väga erinevaid valdkondi infotehnoloogiast kuni ﬁlosooﬁani, nagu Bentley University’s Bostonis, kus muide ennast täiendanud kokku 74 Eesti majandusõppejõudu, neist vähemalt kolmandik meie ülikoolist. Peaaegu iga
tipptaseme (EQUIS akrediteeringuga) business school, sõltumata kooli tüübist, pakub ka täienduskoolitust harilikult selleks
loodud spetsiaalse struktuuriüksuse kaudu. Soomes ja Rootsis
on selleks ülikoolide juurde loodud koguni eraldiseisvaid juriidilisi isikuid, sest sealne seni tavapärane riigiülikooli struktuur ei
võimalda turu nõudmistele piisa-

Gruusia külalised
21.-29. septembril oli TTÜs külas Gruusia ettevõtjad ja Kaukasuse ülikooli teadlased. Gruusia delegatsiooni külaskäigu korraldas TTÜ tehnoloogia- ja innovatsioonikeskus. Visiit toimus Gruusia ettevõtjatele ja
Kaukasuse ülikooli teadlastele innovatsiooni, ettevõtluskultuuri, ülikoolide teadustulemuste kommertsialiseerimise ja ettevõtlusinkubatsiooni treeningprogrammi raames.
Gruusia delegatsiooni eesmärgiks oli saada Eestist kogemusi
teaduse ja äri ühendamisel ning
ettevõtluskeskkonna arendamisel. Delegatsiooni kuulusid Kaukasuse Ülikooli president professor Kakha Shengelia, Kaukasuse Ülikooli asepresident Shalva
Machavariani, Thbilisi Riikliku
Ülikooli juhtimise ning halduse
osakonnast George Gaganidze,
Gruusia
Konstitutsioonikohtu personalijuht Kartlos Kipiani,
Synergy Group’i konsultant Irakli
Tekturmanidze ning Euroopa
Avaliku Õiguse Keskuse koordinaator Natia Amilakhvari.
Delegatsioon kohtus rektor
Peep Sürje ja arendusprorektori Andres Keevallikuga ning Tartu Ülikooli prorektor Kristjan
Halleriga. Prorektor Keevalliku
sõnul edendatakse programmi
raames koostööd eri riikide teadlaste ja ettevõtjate vahel, jagatakse kogemusi ning teadmiste
ja tehnoloogiate siirde parimaid
praktikaid. Oluline on seejuures
riikide tasakaalustatud ühiskondlik ja majanduslik areng.
22. septembril osalesid külalised meeleolukal Loomeinkubaatori
avaseminaril, kus esinesid näiteks
Meelis Milder Baltika Grupist, Mari
Martin ReUse Republicust, Ragnar
Siil Kultuuriministeeriumist, Zane
Culkstena Stockholm School of
Economics in Riga’st.

1.

Poleemika
valt paindlikult reageerida.
Majandushariduses on eristatavad kolm organisatsiooni põhitüüpi. Business school võib olla
suure ülikooli tavapärane struktuuriüksus (sõltuvalt suurusest
ja tavadest kas teaduskond, osakond või instituut), ülikooli juurde kuuluv suhteliselt autonoomne asutus või eraldiseisev ülikool. Iga neist tüüpidest võib olla
kas eraõiguslik või ka riikliku haridussüsteemi osa, kuni Soome
variandini, kus ülikooli õppejõud
on seni olnud riigiteenistujad.
Esimese koolitüübi näiteks
võiks olla Umeå ülikooli sotsiaalteaduskonda kuuluv Umeå
School of Business. Sama taseme struktuuriüksustena kuuluvad
sellesse teaduskonda ka majandusteooria instituut ja nagu ühes
korralikus Rootsi ülikoolis ikka majandusajaloo instituut. Sage
on, et ülikooli business school
ongi majandusteaduskond nagu Ljubljana ülikooli Faculty of
Economics või hoopis oma ülikoolis üpris suurt autonoomiat
nautiv ja oma tegevuse eest ka
olulisel määral ise vastutav üksus
nagu 1902 aastal alustanud Birmingham Business School (Suurbritannia vanim!), kus töötab üks
meie ülikooli audoktoritest.
Järgneb MM nr 16

Külalised

Näitus
Tulge näitusele!
Alates 16. oktoobrist on TTÜ peahoone fuajees, peaukse vastas eksponeeritud publikatsiooninäitus „Õiguse ja rahvusvaheliste suhete instituudid – uued üksused TTÜs“. Näitusel on eksponeeritud valik TTÜ uute
instituutide põhikohaga õppejõudude viimase kümnendi teadusloomingust – raamatud, ajakirjaartiklid, separaadid jms.
Valik publikatsioone 1999-2009“.
Läinud aastal liitus eraülikool International University Audentes (IUA)
Tallinna Tehnikaülikooliga ja alates
1. juulist loodi kaks uut struktuuriüksust: rahvusvaheliste suhete instituut
majandusteaduskonna ja õiguse instituut sotsiaalteaduskonna koosseisus.
Uutel instituutidel on muuhulgas saavutusi ka teaduse alal, ning seda nii lähiminevikust kui ka ajast TTÜ koosseisus.
Uutel instituutidel on kaasa tuua
arvestatav teadus- ja publitseerimistegevuse kogemus, mis pole katkenud
ka TTÜ koosseisus olles. Täna töötavad TTÜ uutes instituutides sellised
Eestis tuntud ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased nagu filosoofid
Eero Loone ja Peeter Müürsepp, sotsioloog Aksel Kirch, politoloogid Toomas Varrak ja Tiiu Pohl, õigusteadlased Tanel Kerikmäe, Katrin NymanMetcalf ja Ülle Madise. Mitmed siinsed õppejõud nagu Leon Miller, James Thurlow, Mihails Rodins, Evhen
Tsybulenko, Katarina Pijetlovic ja
Marko Vujicic on pärit mujalt, kuid
neilgi on arvestatav teadus- ja publitseerimistegevuse kogemus. Kahjuks
lahkus üks olulisimaid IUAs töötanud
teadlasi, Eesti õigussotsioloogia suurkuju, prof Eduard Raska meie seast
ootamatult eelmisel aastal.
TTÜ uute instituutide teadlased
on publitseerinud kõigil tasemetel,
sealhulgas ka ETISe klassifikatsiooni
kõrgeimatel 1.1 ja 1.2 tasemel. Enamgi veel, uutes instituutides pole publitseerimisel alal aktiivsed mitte üksnes mõned juhtivad professorid, vaid
enamik õppejõududest. Näituse koostasid TTÜ rahvusvaheliste suhete instituudi teadur Mait Talts ja TTÜ õiguse instituudi lektor Kari Käsper. Neid
abistas TTÜ raamatukogu poolt Katrin Bobrov.
Mait Talts

Tööreis
Inimelu pikemaks

Gruusia delegatsioon vastuvõtul Tehnikaülikooli nõukogu saalis.
23. ja 24. septembril külastati TÜ Tehnoloogiainstituuti ja ja
Tartu Teadusparki, et saada vastuseid küsimustele ettevõtluse ja
ülikooli vahelise koostöö võimalustest. Külalisi võtsid vastu TÜ
Tehnoloogiainstituudi juht Erik
Puura ja Tartu Teaduspargi tegevdirektor Toomas Noorem.
25. septembril oli delegatsioon Tallinna Tehnoloogiapargis
Tehnopol.
Tallinna Tehnoloogiapargi juhatuse liikme Pirko Konsa sõnul
oli kohtumine Gruusia ettevõtjate ja ülikoolidega Tehnopoli jaoks
tähtis. Programmiga loodetakse
panna alus koostöövundamendile, millest saavad kasu nii Eesti kui Gruusia ettevõtted. Tehnopolis tutvuti pargi igapäevatööga ning alustavatele ettevõtetele mõeldud äriinkubaatoriga. Lisaks tutvustati tehnoloogiapargi arendamise edukaid mudeleid,
mida saaks kasutada ka Gruusia
ettevõtluskeskkonna hoogustamiseks.
28. septembril külastas delegatsioon Saaremaad. Koolitusseminar toimus TTÜ Kuressaa-

re Kolledžis. Kuressaare Kolledži direktor Anne Keerberg jagas
infot kolledži ja Saaremaa Kompetentsikeskuse kohta, Maret
Pank rääkis uurimis-arendustegevusest TTÜ Kuressaare Kolledžis ja Saarte Instituudis, Anneli Rasu, Saaremaa Ettevõtluse
Edendamise Sihtasutuse konsultant rääkis ettevõtlusolukorrast
Saaremaal ja pakutavatest toetusmeetmetest.
29. septembril toimus TTÜs
Vastutustundliku
Ettevõtluse
Foorumi seminar.
Delegatsiooni külaskäik toimus Avatud Eesti Fondi Idaida: piiriülese koostöö programmi raames ja ﬁnantstoel. Sel sügisel toimub ka programmi II
etapp, kui Eesti esindajad kohtuvad Gruusias ettevõtjatega
andmaks edasi praktilisi teadmisi ja kogemusi innovatsioonist,
kommertsialiseerimisest ja äriinkubatsioonist.
Indrek Jakobson
TTÜ tehnoloogia- ja innovatsioonikeskuse juhataja

3.-7. septembrini k.a toimus Londoni lähedal Cambridge´i ülikooli Queens’i kolledžis esinduslik konverents inimese vananemise edasilükkamise ja noorendamise küsimustes SENS4 (Strategies for Engineered
Negligible Senescence).
Nende probleemide lahendamise tähtsus on suur. On ju paljude inimeste unistuseks pikk ja haigusteta elu. Nüüd, 21. sajandil on
biogerontoloogid jõudnud nii kaugele, et lisada paarkümmend aastat elu
on praktiliselt teostatav ja otsitakse juba võimalusi saada juurde palju aastakümneid. Ent lihtsaid lahendusi ei
ole.
Konverentsi peakorraldajaks oli
Aubrey D.N.J. de Grey, kõrgelthinnatud teadusajakirja Noorendamise Uuringud (Rejuvenation Research,
Impact Factor 5,008) peatoimetaja. Konverentsist võttis osa rohkem
kui 300 erinevate teadusalade esindajat üle maailma. Peeti 145 ettekannet,
milles käsitleti oksüdatiivse stressi
vähendamise, ainevahetuse optimeerimise, inimese noorendamisel regeneratiivse meditsiini kasutamise, rakkudevahelise aine ja immuunsüsteemi noorendamise, eluea pikendamise
majandusliku mõju ja teisi küsimusi.
Konverentsist võttis osa ka Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Ülo
Kristjuhan, kelle kahest ettekandest
üks käsitles vananemise edasilükkamise põhiprintsiipide praktilisi küsimusi, teine aga kõrgkooli vanemate õppejõudude töövõimet ja tervist.
Dotsent Kristjuhani ettekannete vastu
tunti suurt huvi ja talle esitati arvukalt
lisaküsimusi.
Erika Taidre
TTÜ doktorant
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In memoriam

Keskkond USA California Ülikooli (Irvine) uurimistöös ja
osariigi poliitikas Fulbrighti stipendiaadi pilgu läbi
5.
Tööreis
Prof Rein Munter
TTÜ keemiatehnika instituut
algus Mente et Manu nr 11-14

Avo Ots 60
14. oktoobril tähistas juubelisünnipäeva raadio- ja sidetehnika instituudi kauaaegne õppejõud Avo Ots.
Peale Hugo Treffneri Gümnaasiumi lõpetamist astus tänane juubilar tollasesse Tallinna Polütehnilisse Instituuti,
kus teda köitsid raadiotehnika saladused,
ja nagu hiljem selgus, väga pikaks ajaks.
Õppejõudude meenutuste järgi paistis
Avo silma väga teadmisjanulise üliõpilasena. Talle sobisid hästi nii raadiotehnika
praktilise kallakuga tööd kui ka teoreetilised küsimused. Peale raadioinseneri kiitusega diplomi saamist 1975. a alustas Avo Ots tööd raadiotehnika kateedri juures – algul inseneri, siis assistendi ja
vanemõpetajana, seejärel signaalitöötluse teaduslaboratooriumi juhatajana.
Avo Ots oli üks esimesi, kes tunnetas,
millise osa tehnika arengus hõlmab arvutustehnika ja kuhu arenevad sidesuunad. Ta asus oma teadmisi energiliselt ja
julgelt kasutama mitme tehnilise rakendusega seoses ning eelkõige õppeprotsessis, samuti saadi Avo Otsa osalusel majja
esimene personaalarvuti Apple-II jpm.
Eesti sidetehnoloogia pidev areng ja
Tehnikaülikooli vajadused viisid tänase
juubilari täieliku pühendumisega ning
loogiliselt telekommunikatsiooni valdkonda. 1992. a kaitses Avo Ots edukalt
teaduskraadi ning tema õlule langes sideainete õpetamise põhiraskus.
Avo Ots oli ka üks esimesi õppejõude TTÜs, kes võttis kasutusele e-õppe ja
pidas loenguid videoülekannetega internetis juba mitu aastat tagasi. Ta uuendab
pidevalt oma sideloenguid, võttes arvesse
uuemaid teaduse ja tehnika saavutusi telekommunikatsioonis – eeskätt mobiilside, internetiühenduse ja arvutustehnika
valdkonnas. Ta on osalenud mitmes integreeritud projektis ja kavandanud neid
nii ülikoolis kui terve riigi ulatuses.
Juubilar on andnud oma teadmistega
panuse nii side propageerimisel meedia
vahendusel kui ka eksperdina osalöenud
mitme telekommunikatsioonialase komisjoni ja nõukogu töös. Nii on ta tegutsenud Eesti Standardiameti Telekommunikatsiooni Tehnilises Komitees (EVS
TK3), Eesti Elektroonikaühingus, EENet
nõukogus ja Sihtasutuse EIS nõukogus.
Lisaks veel varasemad kaasalöömised
Rahvusvahelise BEC Elektroonikakonverentside programmkomiteedes ning
TTÜ infotehnoloogia komisjonides.
Avo Ots on tudengite jaoks hinnatud
ja soovitud lektor. 2007. a veebruaris anti talle infotehnoloogia teaduskonna parima õppejõu tiitel. Avo Otsa õpetamisel on telekommunikatsioonialase baashariduse saanud mitu tuhat TTÜ üliõpilast ning tema juhendamisel on igal aastal valminud kümneid bakalaureuse- ja
diplomitöid ning kaitstud magistrikraade. Tiheda ajagraafiku tõttu on Avo tihti hommikuti tööl juba kell 7, tegeldes nii
igapäevaste tööülesannetega kui ka tudengite juhendamisega, pikendades tööpäevi magistritööde kaitsmise perioodil
hiliste õhtutundideni.
Avo Ots on austatud ka kolleegide
seas, abistab alati ja annab nõu tööalaste probleemide lahendamisel. Oma hingelt on ta ideede generaator ja ütleb välja nii mõnegi idee, mis selle väljaütlemise
hetkel tundub olevat ulme valdkonnast,
kuid mõne aja pärast osutub juba enesestmõistetavuseks.
Lisaks muudele tegemistele leiab Avo
Ots aega ka oma huviala – fotograafia
jaoks, eriti köidab teda loodusfoto ja seda rõõmu loodusest jagab ta meeleldi ka
oma kolleegidega. Juubilar on üles kasvatanud tubli tütre ja poja ning täidab
rõõmsalt ka vanaisa kohustusi.
Kolleegid raadio- ja sidetehnika instituudist soovivad juubilarile õnne, raugematut energiat tudengite õpetamisel, visadust ja jätkuvat teotahet.

California on USA juhtivaid osariike päikese- ja tuuleenergia kasutamise valdkonnas. Kui katta seal 7% elumajade katustest
päikesepaneelidega,
rahuldaks
see 100% olme energiavajadusest. Kokkutulekul püstitati loosung Repower America!, kasutades rohelisi energiaallikaid. Taastuvenergeetika rakendas 2006. a
USAs otseselt 250 000 töötajat
ning koos lähedaste tootmistega
umbes 750 000 töötajat. On välja
arvutatud, et hoonete konstruktsiooni kaasajastamisse investeeritud raha loob seitse korda rohkem
töökohti, kui sama rahasumma investeerimine söetööstusesse. Neli
osariiki (Nebraska, Kansas, South
Dakota ja North Dakota) on väga tuulised. Tuuleenergia ulatuslikum kasutamine võimaldaks katta
kogu USA aastase elektrienergia
vajaduse. Alates 2007. aastast
on loodud 50 uut tuulikute detaile tootvat ﬁrmat, mis on tekitanud
ligi 10 000 uut töökohta.
Keskkonnaaktivistide seminaril
oldi väga kriitilised eelmise, George Bushi valitsuse keskkonnapoliitika suhtes ning oodati Barak
Obamalt radikaalseid muutusi senises poliitikas. USA Kongressile esitati konkreetsed ettepanekud, kuidas kaitsta paremini ookeanielustikku, nõuti gaasi- ja naftatööstuse
arengu täielikku peatamist osariigis, suitsetamise keelustamist mererannas, parkides ja muudes avalikes kohtades, plastikkottide maksustamist, et vähendada ookeani
saastumist, rannakeelualade tunduvat laiendamist, autode heitgaaside emissiooni standardite edasist
karmistamist jm.
13. mail oli väga meeldiv võimalus tutvuda Beckmanni-nimelises teaduskeskuses tuntud keemiku Arnold Beckmanni konstrueeritud esimese pH-mõõturi,

spektrofotomeetri, hapnikuanalüsaatori ja teiste keemilise analüüsi seadmetega ning kuulata USA
tuntuima naissoost veespetsialisti Pat Mulroy loengut veeprobleemidest USAs ning California osariigi veemajandusest. Et kindlustada osariiki vajaliku puhta joogiveega, retsirkuleeritakse puhastatud reovett niisutuseks (kasutades
membraanprotsesse ning osoneerimise / süvaoksüdatsiooni ja biopuhastuse kombinatsioone) kui ka
ehitades uusi merevee magestamise seadmeid, mis võivad olla paigutatud ka laevadele.
19. mail intervjueeris mind UCI
Insenerteaduste hoones prof Bill
Cooper, kes tundis huvi Eesti eluolu ja teaduse vastu üldiselt ning
meie teadustöö vastu osooni ja süvaoksüdatsiooniprotsesside uurimisel. Tuli ka täpsemalt juttu edaspidisest koostööst erinevate saasteainete reaktsioonikineetika ja oksüdatsiooniproduktide
toksilisuse uurimisel UCI, Riia TÜ ja TTÜ
vahel. Mõne väljavalitud aktuaalse vee saasteaine (ravim, endokriinpreparaat, pindaktiivne aine,
plastiﬁkaator, orgaaniline kemikaal jt.) osoneerimise ja süvaoksüdatsiooni katsed koos toksilisuse
testidega viiakse läbi TTÜs, produktide identiﬁtseerimine Riia TÜs
ning reaktsioonikineetika uuringud
UCIs.
20. mail sain Washingtonist
CIESist (Council of International Exchange of Scholars) emailiga meeldetuletuse, et pean kindlasti enne ärasõitu saatma neile
aruande oma tegevusest ja tööst
California Ülikoolis (nn my story).
Ühtlasi tuletati meelde, et vastavalt Fulbrighti stipendiumi statuudile on selle saajatel kohustus vahendada oma muljeid kodumaal
võimalikult suurele auditooriumile.
Seda ülesannet käesolev kirjatükk
täidabki.
Saatsin oma aruande ära veel
samal päeval, 20. mail. Möödusid paar päeva ja siis saabus ootamatu ja meeldiv pakkumine pikendada oma viibimist USAs veel
ühe kuu (juuni) võrra, kuna stipen-

diumifondi oli hiljuti suurendatud.
Nähtavasti oli minu aruanne neile meeldinud. Kahjuks pidin viisakalt keelduma, kuna juunis ootas
ees ühe minu doktorandi kaitsmine ning ei saanud ka kuidagi jätta oma kolleegide kaela väljakolimist oma ruumist neljandas õppehoones juulis algama pidanud kapitaalremondi tõttu.
Paar viimast nädalat Irvines
möödusid kiiresti, kasutasin võimalust käia koos oma korteriperemehega ilusa liivarannaga Newport
Beachil (et kasta varbad Vaikse
ookeani vette, ujumiseks oli vesi
liiga külm), lähedal asuval Fashioni
ja Balboa saarel ning koos tudengitega ajaloolises Los Angeleses
(Pasadenas) ning LA kesklinnas.
30. mail lendasin British
Airlinesiga üle Londoni ja Kopenhaageni tagasi koju. Veel paar nädalat pärast kojujõudmist nägin
mitmel korral unes, et sõidan ikka jalgrattaga vanal tuntud marsruudil Newport Beach Bluffs Bison Road - East Peltason Street Engineering Building (UCI).
Majanduskriis tabas ka ameeriklasi ja eriti nende autotööstust väga valusalt, kuna algas just sealt.
Sellele vaatamata on nad sõbralikud, avalad ja abivalmis ning naeratavad, kui nende poole pöörduda. See on alati olnud minu USA
reiside üks kõige tugevamaid
emotsionaalseid muljeid juba alates 1988. a, kui seal esmakordselt
viibisin. USAs olevat erinevate õppeasutuste ja ka ülikoolide tase väga ebaühtlane. Võib olla, aga teaduspotentsiaal tervikuna ning tipud on seal siiski väga kõrgel tasemel.
Lõpetuseks suurim tänu minu soovitajatele rektor, prof Peep
Sürjele, dr Rip Ricele USAst, prof
Andrzej Binile Poolast, USA Eesti Saatkonnale (Jane Susi jt.),
CIESile Washingtonis (dr Muriel
Joffe, Kevin Orchison) ning SA
Archimedes, tänu kellele oli mul
võimalus veeta need kolm väga
meeldivat ja erialaselt väga kasulikku kuud USAs.

TIK annab abi leiutiste kommertsialiseerimisel
Ülikool & ühiskond

Kõik TTÜ töötajad, teadlased ja
õppejõud on väga oodatud tehnoloogia- ja innovatsioonikeskusesse potentsiaalsete patentide
ettevõtlusperspektiivi arutama.
Näiteks 8.oktoobril toimunud
ettevõtluspäeval korraldas TTÜ
seminari ettevõtlusest ja patendindusest. Tung seminarile oli
suur, osalejate maksimumarv sai
täis kaks nädalat enne seminari.
Aktiivsetel seminaristidel oli küsimusi kordades rohkem kui aega neile vastamiseks
Seminaril anti ülevaade patendindusest ja ettevõtlusest (kommertsialiseerimisprotsess), teadusning arendustegevuse prioriteetidest. Kuna üle poole kuulajaskon-

nast olid ettevõtjad, siis tutvustati ka ettevõtjate ning ülikooli koostöövõimalusi.
Leiutustegevusest, arendustööst ja ettevõtlusest biomeditsiinis ning Alzheimeri tõve ravi väljatöötamisest rääkis geenitehnoloogia instituudi prof
Peep Palumaa. Edust TTÜ teadlaste ning ettevõtjate koostööst mobiilse kodulabori väljatöötamisel, tootmisest ning
kommertsialiseerimisest kõneles
mehhatroonikainstituudi vanemteadur Raivo Sell.
Täna äriliselt kõige perspektiivikamat ülikooli ning teadlaste osalusega teadusmahukat spin-off
ettevõtet Crystalsol OÜ tutvus-

tas austerlasest tegevjuht Thomas Badegruber. Crystalsol OÜ
arendab ja toodab uudseid päikesepaneele. Patenteeritud tehnoloogia arendamise töögrupi eestvedajaks on materjaliteaduse instituudi professor akadeemik Enn
Mellikov. Crystalsoli edust annab
märku ka väljaande Red Herringi
prestiiþsete tehnoloogiaﬁrmade
TOP 100 edetabelisse jõudmine.
Seminaril anti ka näpunäiteid
patendiuuringute
tegemiseks
ning selgitati patendinduse uusimate suundumusega kursis olemise tähtsust. Patendiotsinguga
saab infot uute kaitstud tehnoloogiate ja vabalt kasutusel olevate tehnoloogiate kohta. See
teave võib saada ka uute leiutiste loomise allikaks ning anda
ideid tehniliste probleemide lahendamiseks. Infot saab ka konkurentide ning partnerite kohta. Patendiotsinguga saab paremini tundma õppida eksportturge ning plaanida ekspordistrateegiaid.
René Jõeleht
TTÜ tehnoloogia- ja
innovatsioonikeskus

Hanno Sillamaa sünnist 80
aastat
9. oktoobril oleks Tallinna Tehnikaülikooli automaatikainstituudi emeriitprofessor Hanno Sillamaal täitunud kaheksakümnes aastaring. Juba
rohkem kui viis aastat on Hanno meie
jaoks paraku olnud vaid helge mälestus. Kuigi igaühel meist on Hannost
oma väga isiklikud mälestused, koorub nende ühisosana välja koondpilt
suurepärasest õpetajast, väljapaistvast
teadlasest, targast ehitajast ja heast
kolleegist.
Hanno Sillamaa oli elav legend.
Legendiks sai ta juba üsna noorelt.
Minu tudengipõlves liikus tema ees
legend mehest, kes juba neljanda kursuse tudengina pidas kaastudengitele
ja õppejõududele loenguid operaatorarvutusest. Võime kiiresti ja üllatava
põhjalikkusega süveneda üha uutesse teadmisvaldkondadesse ning aidata
ka teistel sinna järgneda iseloomustasid kogu tema mitmekülgset tegevust.
Täna tahaks eelkõige meenutada
kolme suurt ehitist, mille Hanno endast maha jättis. Üks nendest on ehitis selle tavatähenduses, ülejäänud
kaks aga metafoorselt. Märkimisväärne on see, et ühesuguse põhjalikkuse ja tähelepanelikkusega suhtus ta
nii uue ehitamisse kui ehitatu korrashoidmisse.
Pärast Tallinna Polütehnilise Instituudi lõpetamist elektriinsenerina ja
tänases mõistes doktorantuuri edukat
lõpetamist Lvovi Polütehnilises Instituudis asus Hanno 1. septembril 1955
tööle tolleaegsesse TPIsse, mis jäi ka
tema ainukeseks töökohaks.
Selle perioodi tähtsaks ehitiseks on
maja Pärnu maantee ääres Rahumäel.
Perekonna koduks rajatu äratab oma
imposantsusega tähelepanu ka täna.
Hoopis olulisem on aga see, mis maja
sees. Eelkõige muljetavaldav raamatukogu ja „värkstuba“.
Eesti tehnikakultuuri jaoks on
Hanno Sillamaa eelkõige TPI automaatika kateedri ja tootmisprotsesside automatiseerimise laboratooriumi
looja, ühtlasi ka automaatika ja süsteemitehnikaalase kõrghariduse ning
teadusuuringute rajaja Eestis. 1960.
aastal tema loodud automaatika kateedrist kasvasid välja kõik hilisemad
TPI automaatikateaduskonna kateedrid.
Hanno Sillamaa kolmanda ehitise
nimi on Eesti kõrghariduse kvaliteedi
tagamise süsteem. Selle tegevuse lähtekohti tuleb ilmselt otsida ühest küljest tema kaalukast panusest TTÜ esimese arengukava koostamisse ja ainesüsteemse õppe arendamisse, teisalt
viljakast osalemisest Eesti kõrgharidusseadustiku ja kõrghariduse kvaliteedi tagamise süsteemi aluste väljatöötamisel.
Haruldane inimlik soojus, alatine abivalmidus ja suurepärane suhtlemisoskus tegid Hannost kõigi poolt
armastatud ja hinnatud kolleegi. Tema puhul leidis parimal viisil kinnitust see, et suurus on lihtsuses.
Kolleegide ja õpilaste nimel
Olav Aarna
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
Vastutav väljaandja Siiri Same
Tegevtoimetaja Mart Ummelas
Infotoimetaja Krõõt Nõges
Fotod Eiko Lainjärv, TTÜ
Makett, küljendus ja trükk
Spin Press
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Juubel
TTÜ tantsuansambel Kuljus tähistab oma 60. juubelisünnipäeva suurejoonelise kontsertetendusega „Pruudijaht“ vastvalminud Nokia Kontserdimajas laupäeval, 31. oktoobril 2009 algusega kell 17.
Kuljus on Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel, mis loodi juba 1949. a majandusteaduskonna tudengite eestvõttel ja juhendajateks kutsuti legendaarsed
tantsujuhtid Salme ja Ott Valgemäe, kes olid Kuljuse suunajateks täpselt veerand sajandit.
Järgmise veerandsajandi jooksul olid ohjad kindlalt Ülo Luhti (ja tema varalahkunud abikaasa Pille Luhti) kätes. Täna on Ülo
Luht, tänavuse tantsupeo üldlavastaja, Kuljuse vilistlasrühma

Kuljus tähistab 60. juubelisünnipäeva

Ansambel Kuljus osales ka suvel tantsupeol ja laulu- ja tantsupeoliste rongkäigul.
Etenduse jooksul astuvad lavale kõik Kuljuse neli rühma, kus
tantsib kokku ligikaudu 90 tantsijat. Meeleolukate tantsude vahele on pikitud tantsijate enda
valmistatud vaimukaid videokaadreid, et muuta etendus veelgi põnevamaks ning meeldejäävamaks. Värviküllaseks muudab „Pruudijahi“ see, et etenduse jooksul on võimalik näha erinevate Eesti piirkondade rahvariideid. Samas erilise sära kogu
kontserdile annab tantsija, kes

Kuljuse kolonni ees sammusid praegused ansambli juhid Marina Kuznetsova ja Märt Agu.
Fotod: Märten Tõnissoo
treeneriks ning üldjuhtimine läinud omaaegse Kuljuse esitantsija Marina Kuznetsova kätte, keda assisteerib noor tantsuõpetaja Märt Agu. Kuljuses tegutseb
3 põhirühma (noorem, keskmine,
vanem) ja vilistlasrühm.
Seoses rahvatantsu populaarsuse kasvuga on Kuljusel igal
aastal järjest rohkem esinemisi.
Kui mõne aasta eest vihuti sügisest kevadeni ainult trennisaalis
tantsusamme õppida ja oma oskusi sai näidata harva, siis nüüd
käivad treeningud ja esinemised
käsikäes ja aasta ringi. Kuljus on
läbi aastate esinenud TTÜ erinevatel üritustel, aga järjest rohkem

kutsutakse rahvatantsijaid esinema mujale. Seetõttu alustas Kuljus oma 60. sünnipäeva tähistamist juba eelmise aasta sügisel,
et rännata mööda Eesti suuremaid ja väiksemaid paiku, rääkides oma „Pruudijahi“ lugu ning
tuues kõigile koju kätte killukese eesti rahvatantsu ja –muusikat. Eelmise aasta sügisel esitati „Pruudijahi“ lugu Sillamäel
ja Haljalas, sel kevadel ka Võrus, Karksi-Nuias ning Kuressaares. Nüüd on võimalik seda kõike
oma silmaga näha ka Tallinnas,
kus toimub suurejooneline lõppkontsert, mis ühtlasi tähistab ka
Kuljuse 60. sünnipäeva.

Tehnikaülikoolil on tõmmet

• Piletid eelmüügis hinnaga 75–
125 kr (kontserdipäeval 125–
150 kr) Ticketpro müügikohtades (Eesti Kontserdi kassades)
ja internetis www.ticketpro.ee
ning Nokia Kontserdimaja kassades.

Jānis siiski pareeris ja täiendas,
et Eestisse ei tuldud just kaukaasia kööki nautima, et õppeaasta
algul pakkusid vastuvõtjad neile
omamoodi valiku eesti toitudest,
kus üks küll ehk veidi üllatas ja
hämmastas ... Mis see nüüd oligi, kõhklesid meie külalised mõnda aega nimetamast seda toitu,
aga seejärel sain aru, et mõeldi
kama.
Jānis kinnitas, et teeb nüüd
ka ise toitu, viimati näiteks kanasuppi, mida ukrainlasest kolleeg takka kiitis. Igatahes heade sõprade seltsis, kellest paljud
samuti tegevad BESTis, ei tunne
nad kumbki ennast siin sugugi
üksikuina. Ja kuna mõlemad alles vallalised, siis ei jäänud keegi neid ka kodumaale eriliselt taga igatsema, mis tegevat sellise pika eemaloleku kodust kergemaks, väitsid mõlemad ühest
suust.
Vestles
Mart Ummelas

30. septembril oli TTÜ uue raamatukogu kohvikus TTÜ 90. aastapäevaks välja antud viimaste üllitiste esitlus: “TTÜ aastaraamat 2008” (koostaja Vahur Mägi), „Aastaaruanne 2008”
ning emeriitprofessor Ülo Tärno raamatute “Glehni loss eile, täna, homme” ja “Insener kui inimene” esitlus.
1. oktoobril esitles Vahur Mägi
(pildil) koos Anne Valmasega raamatut „Eesti teadlased paguluses”.

Sport

• Rohkem infot: www.kuljus.ee
ja tutvustus Youtube’is

Kuljuse maagiliselt kutsuv helin kaunistab tehnikaülikooli kultuurielu juba kuus aastakümmet ja need on ilusalt võimsad aastad, kus sületäied kõrget tunnustust on jagatud noorte isetegemise rõõmuga. Ei sünni see rõõm
aga kergelt, julgen kinnitada, sest higi ja vaeva on iga tantsu esitamisküpseks lihvimiseks kulutatud päris, päris palju. Kuid heameel saavutatu üle
kaalub üles kõik raskused.
Kuljus on meie ülikooli ja tegelikult terve Eesti üks visiitkaarte, mida uhkusega saadetakse kõikjale maailmas tutvustamaks meie rahva tantsu. Selles
kollektiivis on kogu tema ajaloo jooksul elanud eestluse visa vaim.
Kuljus on ja jääb nooreks, vaatamata aastanumbritele, mis lubaks vanuripõlveks koti peale.
Need tuhanded, kes selles elurõõmsas kollektiivis oma tudengiaastatel
kaastegevust on leidnud, ei muutu iial laisaks ega lohakaks, sest sisemine
distsipliin hoiab nad vormis.
Jätkuvalt kaunist kõla ja ilusat tantsu, mis igal aastal kutsub endaga liituma järjest uusi ja uusi noori.
Tänud juhendajatele ja õnnitlused kõigile kuljuslastele!
Olavi Pihlamägi
TTÜ Kultuurikeskuse tegevjuht

Alanud on tudengite teadusartiklite
konkurss TalveAkadeemia 2010!

Algus lk 1
Uurisin edasi, kas Tehnikaülikool
on siis millegi poolest parem kui
noormeeste koduülikoolid. Oma
alma materi patriootidena nad
muidugi ei kippunud kodukanti
maha tegema, kuid mõlema sõnul on TTÜ moodsate ja tipptasemel sisustatud õpehoonete
ja laboritega vaieldamatult üks
väga hea töökoht. Riias tegutsetakse vanas ajaloolises hoones, mis kultuurimälestisena arvel, nii et nüüdisaegsete laborite tegemine sinna vaevaline või
lausa võimatu, Ternopoli ülikooli kümmekond hoonet on aga linna peale laiali pillutatud, ka sealne sisseseade ei olevat ikka päris samal tasemel kui Mustamäel
suurﬁrma ABB toetuse varal sisustatud laboreis.
Eespool juba mainisin, et vaba
aega ja võimalusi tutvuda Eesti
elu ja kultuuriga on olnud, ehkki napilt. Andriy tõi välja selle,
et ühe esimese asjana viisid eesti sõbrad neid maitsma šašlõkki.

paneb tantsu kogu oma hinge
ning kes on tantsides väärikas,
mõtlik, lüüriline, humoristlik, otsiv…
Tantsuliselt on Kuljus olnud
alati eestlaslikult väärikas ja vaoshoitud – taotletakse eesti tantsude loomulikku, vaba ja puhast valdamist ning muude rahvaste loomingu stiilset esitamist –, tähtis
pole mitte ainult välise vormi näitamine, vaid ka tantsu sisu avamine. Seda kõike on vaatajal võimalik oma silmaga näha ka „Pruudijahi“ etendusel.
„Pruudijaht“ räägib neljast
noormehest, kes lähevad mööda
Eestit rändama ja endale pruute
otsima. Et näha, kas neil see ka
õnnestub, tuleb kontserdile kohale tulla ning vaadata. Kohtumiseni „Pruudijahil“!

Uusi raamatuid

Esita Sinagi kokkuvõtlik artikkel oma kursuse-, bakalaureuse, magistri- või doktoritööst või ka mõne õppekursuse raames valminud uurimustööst, mis käsitleb või on seotud säästva arenguga. Seejuures
võib säästva arengu mõistet käsitleda laialt – artikkel ei pea keskenduma looduskeskkonnale, vaid võib käsitleda majandus-, tehnoloogiavõi sotsiaalvaldkonna säästvat arengut.
Saad väärtuslikku tagasisidet ekspertidest koosnevalt komisjonilt
ning hinnalisi esinemiskogemusi. Parimaid kirjutajaid ootavad auhinnad, sh 5000 kroonine peaauhind. Kuna eelmisel aastal said kohad TalveAkadeemia konverentsile täis vaid paari tunniga, broneeritakse sel aastal artikli autoritele automaatselt koht konverentsile. Seega on artikli esitamine kõige kindlam võimalus konverentsile pääsemiseks!
Teadusartiklid on oodatud kõikidelt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastelt. Artikleid saab esitada neljas valdkonnas:
• Bio- ja keskkonnateadused;
• Ühiskonnateadused ja kultuur;
• Terviseuuringud;
• Loodusteadused ja tehnika.
Kaheksa parimat tööd tulevad suulisele ettekandmisele
TalveAkadeemia konverentsil.
Autorid, kelle artiklid suulisele ettekandmisele ei pääse,
saavad võimaluse tulla konverentsile stendiettekandega.
Täpsemat infot artikli vormistusnõuete, esitamise ning
muu osas leiad
TalveAkadeemia kodulehelt www.talveakadeemia.ee.
Küsimuste korral pöörduge konkurss@talveakadeemia.ee.
Artiklite esitamine kestab kuni 31.12.2009.

Rektor Peep Sürje võttis 6. oktoobril nõukogu saalis vastu ülikooli tublimaid sportlasi, teiste seas oli tal koos
spordikeskuse juhataja Heino Lillega
üle anda tunnustusmeene ka majandusteaduskonna üliõpilasele, tublile
mitmevõistlejale Anne Viskovile.

Parkimine
Parkimisest campuses
Seoses hoogsa ehitustegevusega TTÜ
campuses (kerkinud on kaks uut ühiselamut, lisaks uus majandus- ja sotsiaalteaduskonna õppehoone ning
raamatukogu koos maa-aluste parklatega), on laienenud ka TTÜ parkimistingimused.
Nüüdsest ei pea tudengid (ega ka
TTÜ töötajad) arvestama vaid seni
kasutusel olnud traditsiooniliste parklatega peahoone ümbruses (sissepääs
Ehitajate teelt), vaid võivad kasutada
ka teise ja kolmanda ühiselamu (aadressil Akadeemia tee 7/1 ja 7/2) vahelist 240 kohalist maapealset ja maaalust parklat.
Parkla on avatud kõigile tööpäevadel kell 7.30- 19. Juurdepääs parklasse
asub ka Raja tänavalt sisetee kaudu.

Toimetaja vabandab
Ajalehe Mente et Manu toimetajana
pean siinkohal esitama vabanduse selle kohta, miks meie lehe nr 15 ilmub
kahenädalase hilinemisega. Pärast
minu naasmist puhkusereisilt haigestus meie lehe küljendaja. Tema tööle naasmise järel lootsime lehe välja
anda 16. oktoobril, kuid ta haigestus
taas. Olin seetõttu sunnitud abi saamiseks pöörduma trükikoja SpinPress
vastutuleliku kollektiivi poole, et kavandatud lehenumber siiski ilmuks.
Aitäh Evile ja Andresele!
Kahjuks ilmuvad seetõttu mõned
kirjutised märksa hiljem, kui oleks pidanud. Järgmise lehenumbri ilmumine jääb samal põhjusel novembrisse,
palume kuulutuste avaldajail sellega
arvestada.
Mart Ummelas

