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Üleülikooliline infotund
• Tehnikaülikooli teadlaste
silmapaistvad saavutused
Lk 1

26. oktoobril peeti peahoone aulataguses
auditooriumis üleülikoolilist infotundi.
Rohkearvulise publiku ees andis rektor Peep Sürje ülevaate olukorrast ülikoolis seoses 2010. aasta eelarvekavaga, mida
survestab Eesti riigi raske majanduslik seisukord.
Säästlikkuse ja kokkuhoiu vajadusest
ülikooli haldustegevuses ning seoses sellega
kavandatud meetmetest, sealhulgas elektri- ja küttekulude vähendamiseks, kõneles
haldusdirektor Margus Leivo. Ta selgitas ka
parkimise korraldamist ülikooli territooriumil ja tutvustas spordilinnaku ehituskavasid
Seejärel vastati auditooriumist tulnud
küsimustele.

• Eesti paneelelamute vastupidavust uurisid TTÜ teadlased Lk 2
• Suisel ajal Saaremaal:
Kuressaare kolledži maaturismi suvekoolist Lk 2
• Ragnar Nurkse mälestus
väärib jäädvustamist Lk 3
• Juubilar Valdek Mikkal 80
Lk 3
• Berliinis uue arhitektuuriga
tutvumas Lk 4
• Vilistlaskammerkoor kutsub Lk 4

Avaveerg

Ülevaate olukorrast ülikoolis andis
rektor Peep Sürje.

TTÜ leiutisele Euroopa
patent
Tallinna Tehnikaülikoolile anti välja Euroopa patent leiutisele „Materjalide üheaegne analüüs diskreetses ajas” numbri all
EP1786322B1.
Leiutise autorid on TTÜ teadlased prof
Mart Min, vanemteadurid Raul Land, Toomas Parve, Olev Märtens ja Ants Ronk.
Leiutise sisuks on mitmesuguste materjalide, struktuuride ja süsteemide analüüsimine
elektriliste signaalidega nõnda, et paljude signaalisagedustega saab uurida mitut objekti paralleelselt ja samaaegselt.
Eriti sobib see meetod dünaamiliselt muutuvate bioloogiliste objektide analüüsiks nende elektrilise impedantsi mõõtmise kaudu,
näiteks inimese südametöö ja sellest tuleneva
pulseeruva verevarustuse analüüsimiseks kas
uuritava organi erinevates osades ühekorraga või siis samaaegselt mitmes organis. Nõnda
on võimalik sedastada organi verevarustusega
seotud diagnostilisi näitajaid: eluvõime, isheemia tase, infarktioht.
Meditsiinis on leiutis vajalik südame-veresoonkonna seisundi diagnoosimiseks nii
südamestimulaatorites ja -monitorides kui
ka siirdorganite kohandumis- ning eluvõime
monitoorimiseks taastava ja siirdava kirurgia
juures.
Bioloogias saab leiutise abil jälgida muutusi bioreaktorites ja bioanalüsaatorites üksikrakkude ja rakukultuuride tasemel.
Võimalikud on rakendused ka elektrokeemiliste energiaallikate (akud, patareid, kütuseelemendid, ülikondensaatorid) seisundi
kontrollimiseks ja juhtimiseks.
Krõõt Nõges
TTÜ pressiesindaja

TTÜ välistudengite vastuvõtt
kasvas 34%
Tallinna Tehnikaülikooli 2009. aasta välistudengite vastuvõtt on olnud väga edukas. Välistudengite arv on kasvanud 33,8% võrreldes
eelmise aastaga. Sel õppeaastal alustas TTÜs
õpinguid 127 välistudengit.
Tudengid said valida 12 erineva ingliskeelse õppekava vahel: kolm bakalaureuse- ja
üheksa magistriõppekava.
Oma dokumendid saatis 232 tudengit üle
maailma. Kõige rohkem avaldusi esitati küberkaitse magistriprogrammis ja õigusteaduse
programmides õppimiseks. Enim tudengeid,
35, võeti vastu rahvusvahelise ärikorralduse
bakalaureuseprogrammis õpiimiseks.
Sel aastal liitus TTÜ üliõpilaskonnaga tudengeid Ameerika Ühendriikidest, Aserbaidžaanist, Brasiiliast, Bulgaariast, Gruusiast, Hiinast, Indiast, Jaapanist, Koreast, Liibanonist,
Leedust, Lätist, Mehhikost, Nepaalist, Norrast, Pakistanist, Portugalist, Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Suurbritanniast, Taanist, Türgist, Ungarist ja Venemaalt.

E-riigist intelligentseks riigiks

Avatud uste päev tõi kokku rekordarvu huvilisi noori.

Menukad avatud uste päevad
Tavapärasest enam, üle 1200 huvilise osales TTÜ sügisesel avatud uste
päeval. Uksed oli avatud 23. oktoobril, kui sai põhjalikku teavet sisseastumistingimuste, kõikide õpetatavate
erialade, riigieksamite ettevalmistuskursuste, stipendiumite ja karjäärivõimaluste kohta.
Väga menukad olid ekskursioonid
teaduskondadesse. Näiteks mehaa-

nikateaduskonna kahel ekskursioonil
osales 200 inimest, infotehnoloogia
teaduskonnas 200, majandusteaduskonnas 125 huvilist.
Peamaja fuajees peeti tudengielu
laata, millel sai tutvuda tudengiorganisatsioonidega.
TTÜ pakkus avatud uste päevale tulekuks tasuta transporti Narvast,
Võrust, Viljandist, Pärnust, Rakverest

ja Kuressaarest. Huvi selle vastu oli
senisest märksa suurem, seda kasutas ligi 400 noort.
Kevadine avatud uste päev on
kavas järgmise aasta märtsis.
Krõõt Nõges
TTÜ pressiesindaja

Inimesed ja robotid moodustavad
arukaid süsteeme
27. oktoobril esitles TTÜ professor
Kuldar Taveter oma raamatut „The
Art of Agent-Oriented Modeling“
(„Agentorienteeritud
modelleerimise
kunst“). Monograafia on kirjastanud
maailma üks mainekaimaid tehnoloogiakirjastusi, USA Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi kirjastus „MIT
Press“.
Monograafia kirjutas prof Taveter
koos Melbourne’i ülikooli arvutiteaduse ja tarkvaratehnika osakonna prof
Leon Sterlingiga. Raamat on kirjutatud Melbourne’is, kus prof Taveter
töötas aastatel 2005-2008 teadurina
sealses ülikoolis. Austraalias toimus
raamatu esitlus 12. augustil konverentsil ISSEC 2009.
Monograafia käsitleb inimestest
ning riist- või tarkvararobotitest koosnevate süsteemide loomist. Loodud
süsteemis vaadeldakse inimesi süsteemi osadena. Näitena on raamatus
vaadeldud süsteemi, mis koosneb
populaarsest digitaalsest lemmikloomast Tamagotchist ja tema omanikust ning millega võivad liituda ka
teised Tamagotchid.
Raamat käsitleb ka innovatsiooni:
kirjeldatakse üksikasjalikult rakendusi,
mis on loodud autorite juhtimisel ja
osalusel toimunud tööstuse ja teadusasutuste ühisprojektides Austraa-

lias, Soomes ja Eestis.
Esitlusel esines avasõnavõtuga
TTÜ informaatikainstituudi direktor
professor Rein Kuusik. Akadeemik
Leo Mõtus rääkis oma sõnavõtus,
mis on raamatu põhimõisteteks olevad „agent“ ja „multiagentsüsteem“
ning miks on oluline, et Eesti
teadlased agentidega tegelevad.
Raamatu autor ise rääkis oma raamatu taustast ja saamisloost.
Prof Taveteri raamatu vastu oli ka

suur meediahuvi: ta esines 29. oktoobril ETV „Terevisiooni“ saates ning
Vikerraadio „Huvitajas“, teda intervjueeriti ka 1. novembri teadussaate „Labor“ tarvis. Neis saadetes avas
autor oma raamatu aluseks oleva
uudse lähenemise, kuidas modelleerida inimeste ja tehisintellekti osalusel toimivaid süsteeme.

Professor Kuldar Taveteri raamatu esitlus äratas suurt tähelepanu nii ülikoolis kui ka Eesti meedias.

Eesti riik on kümmekond aastat lebanud e-riigi loorbereil. Paljud meie arvamusliidrid on juhtinud tähelepanu sellele, et innovatsioon riiklikul tasemel on
soikunud. Ehkki elame just praegu innovatsiooniaastat, siis küsigem, missuguse
uudse lahenduse või reformiga võiksime
tänavu kiidelda!? Vaevalt võiks selleks pidada paralleeldemokraatia loomist nn
mõttekodade baasil. Milliste põhimõtteliste uuenduste üle hakkaks rahvas hääletama 27. detsembril, nagu sai kevadel
lubatud?!
Tegelikkuses näeme peamiselt vaid
rahade lineaarset kärpimist, ka nende
institutsioonide puhul, mis võiksid tuua
arengukiirenduse, mida soikunud Eesti
majandus nii kibedasti vajaks. Kummaline, et ka haridus- ja teadussfääri sunnitakse kokku hoidma, ehkki just nendest
sõltub see, kas üldse ja millal Eesti tänasest majandusaugust välja ronida suudab. Sotsiaalsed töökohad on kahtlemata vajalikud, et vähendada eeloleval talvel
ärakülmuvate asotsiaalide koguhulka,
kuid riik peaks siiski eelkõige hoolitsema
oma avangardi eest, kellel on potentsiaali
ja (veel ka) soovi Eesti taas rajale aidata.
Oktoobri viimasel nädalal esitles
TTÜ tarkvaraprofessor Kuldar Taveter
raamatut, mille on välja andnud Massachusettsi tehnoloogiainstituut, mille
võiks ilma süümepiinadeta asetada objektiivses reitingus ettepoole kõigist nn
klassikalistest ülikoolidest, sest just sealsete teadlaste töödel põhineb viimaste
aastakümnete revolutsioon tehnoloogias
ja teadusliku maailmavaate võidukäik
vaimupimeduse üle. Professor Taveter
koos oma partneriga Melbourne’ist on
teosega ületanud selle kõrge künnise,
mis muudab teadlase isikliku idee uueks
sõnaks globaases teaduses. Kas või intelligentse kodu vormis, kus inimene ja tehisintellekt toimivad teineteist täiendavate loomulike partneritena.
Mõeldes täna Eesti e-riigi viimase aja
kurvale saatusele loodan veel, et siinsedki otsustajad üritavad ükskord välja tulla
oma konservatiivsest kärpimisloogikast,
et hakata looma alust uuele kasvule just
nende innovatiivsete ideede varal, mida
Eesti teadlased on juba esitanud või kohe valmis looma. Paraku, nende hingetoru koomale tõmmates suretame viimsegi
lootuse, et tänast nukrat seisu üldse kunagi ületaksime.
Mart Ummelas
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Ülikool&ühiskond
Eesti paneelelamute olukord
on enamasti rahuldav
KredExi tellimusel valminud suurpaneelelamute uuringu kohaselt on Eesti
suurpaneelelamute kandetarindite seisukord enamasti rahuldav, mis lubab
nende kasutamist mõistliku ekspluateerimise puhul veel aastakümnete jooksul.
Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ette võetud suuremahulise paneelelamute uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis laialt levinud elamutüübi
ehitustehniline ja sisekliima seisukord,
saada vastavalt uuringu andmetele hinnang elamufondi vastupidavuse ja eluea
osas ning milliste meetodite ja investeeringutega oleks võimalik eluasemefondi
eluiga pikendada.
Ehitise elukaare teooria kohaselt on
elamu keskmiseks tööeaks ligikaudu 5070 aastat ning suurem osa Eesti eluasemefondist on tänaseks oma eluea saavutanud või sellele lähenemas. Sellisesse
eluikka jõudnud elamu konstruktsioone
ja tehnosüsteeme võib lugeda nii füüsiliselt kui moraalselt vananenuks, mistõttu
vajab hoone lisaks järjepidevatele hooldustöödele suuremahulisemaid rekonstrueerimistöid.
Uuringus toodi elamute suurimate probleemidena välja konstruktsiooni
omapärast tulenevad külmasillad ja piirete vähene õhutihedus, mis põhjustavad suure soojakao ning toovad elanike
kaasa suured küttearved.
Üheks probleemiks on ka paneelelamute halva kvaliteediga sisekliima, mis
ei vasta kehtivatele standarditele. Kuna
nende hoonete projekteerimisel ei olnud
korraliku ventilatsiooni tagamine kuigi oluline, on paneelmajade õhus liialt
suur süsihappegaasi ja kohati ka niiskusesisaldus, mis ilmneb nn halva õhuna. Korterite sisekliima tagamine vastavalt kehtivatele normidele ja tõekspidamistele on aga alginvesteeringult kulukas või hilisemas kasutuses energiamahukas, kus peamist rolli mängivad lisaks
ventilatsioonisüsteemile ka toimiv küttesüsteem ja korrastatud hoonepiirded.
Energiasäästu ja hoonete pikaajalist säilimist silmas pidades on uuringus
soovitused paneelelamute renoveerimiseks koos analüüsiga saavutatavast energiasäästust ja tööde tasuvusest. Teadlased rõhutavad elamu kui terviku vaatamist ehk terviklikku rekonstrueerimist,
mis annab parima tulemuse nii hoone
säilivuse kui ka energiasäästu saavutamise seisukohalt.
Lisaks paneelelamute uuringule on
tellitud ka telliskonstruktsiooni ja puidust korterelamute seisukorra uuringud, mis valmivad vastavalt 2010. aasta
novembriks ning 2011. aasta maiks.
Paneelelamute uuringuga saab tutvuda KredExi kodulehel www.kredex.
ee/esk.

Koostöö
Külalisdoktorantide
mine

kutsu-

DoRa tegevus 5 raames on võimalik rahastada 3 – 10 kuu jooksul läbiviidud
õppe- ja teadustööd Eesti ülikooli juures. Kui valdkonnas ei ole Eestis doktorikooli, on erandkorras võimalik ka 1–
2 kuu pikkuste uurimisperioodide toetamine. Doktorikooli olemasolu korral
peaks lühemad lähetused toimuma selle raames.
Sooviavalduse esitajaks on külalisdoktorandi siinpoolne juhendaja, kes
on silmapaistvalt heal tasemel teadlane,
töötab struktuuriüksuses, kus on viimasel kolmel aastal kaitstud doktorikraade.
Külalisdoktorandi stipendiumi eraldamine toimub ülikoolisiseselt vastavalt
eraldatud toetuste kvoodile ja eelarvele.
TTÜle on 2009/2010. õppeaastaks eraldatud 64 toetuskuud. Doktorandi Eestis
viibimise periood peab algama hiljemalt
31.12.2010.
Taotlusi koos vajalike lisadokumentidega saab esitada iga kuu 1. kuupäevaks.
2009/2010 õppeaastaks TTÜ-le eraldatud kvoodi kasutamiseks on taotluste esitamise viimane tähtaeg 15. aprill
2010.
Stipendiumi kohta täpsemat infot vt
www.archimedes.ee

Business school – äri või ülikool?
Professor Enn Listra

algus MM nr 15
Ning lõpuks, tegemist võib olla iseseisvate ülikoolidega nagu Stockholm School of Economics või BI
Norwegian School of Management,
mis kalduvad katma kogu majandusteadust ja sageli ka sellega piirnevaid valdkondi. Selle koolitüübi
erijuhuks on suure osa oma sissetulekust täienduskoolitusest saavad ja
maailmas täiesti omaette klassi kuuluvad IMD ja INSEAD, kuid kraadiõppest pakutakse vähemalt MBA-d ka
neis koolides.
Põguski pilguheit EQUIS-akrediteeringuga koolide lehekülgedele ütleb, et tippkoolide tegemised ja si-

sestruktuur on üpris sõltumatud kooli
tüübist ja tegelikult ka omandivormist. Mõningane erinevus on ehk
riigi täielikult finantseeritute ja turul
tegutsejate vahel. Viimasel juhul tuleb mitmeid kvaliteetse haridusteenuse pakkumiseks vajalikke tegevusi finantseerida turult hangitud rahaga,
milleks maailmas on kogunenud juba hiigelsuur kogemus. Majandusülikoolidel, milles turuloogikat ei järgita,
on tulevases konkurentsis väga raske läbi lüüa.
Teine tendents näib olevat, et
kvaliteetse majandushariduse andmiseks peab business school olema
piisavalt autonoomne ja otsustama
oma valdkonnas tegevuse põhijoonte
üle. See tagab võimaluse majanduse nõudmistele piisava paindlikkusega reageerida. Just selline on areng
Soome haridusreformi meil kõige sagedamini viidatud ühinemiste ja Aalto
ülikooli tekkimise juures. Kuigi kolme
ülikooli ühinemisest tekkiv sünergia
on kindlasti väga oluline, pole mitte see Soome haridusreformi kõige
mõjusamaks ja sealse haridusmaastiku tulevikku kõige tugevamalt mõjutavaks muutuseks.
Soome haridussüsteemi tuleviku jaoks märksa olulisemaks mõjuks
pean, et ühinevatest seni riiklikest

Poleemika
ülikoolidest moodustub eraõiguslik
Aalto ülikool. Selle osana tegutseb
koos tehnikaülikooliga esialgu endiselt
meile lähim tõeliselt kõrgetasemeline business school nimega Helsinki
School of Economics, mille töötajad
pole tulevikus enam riigiteenistujad ja
mis on vaba enese poolt valitud tasulisi haridusteenuseid pakkuma enese poolt valitud turgudel. Vaevalt, et
see muutus riigiülikoolist eraõiguslikuks olulisi muutusi hariduse sisus
kaasa toob. Tegevus- ja iseotsustamisvabadus, mis sellega kaasneb,
võib aga tulevikus ka Eesti haridusmaastiku tasandikke ja künkaid ümber kujundama hakata.
Kokkuvõtteks võiks öelda, et küllap on laias ilmas igasuguseid tegutsemisviise, kuid, kui pidada silmas
siin artiklis viidatud koole (kes kõik
enese kohta business school ütlevad)
ja neile tasemelt sarnaseid, võiksime ehk nii mõnestki midagi õppida. Siiski ei võimalda ühegi üksiku XXX Business School´i tegevuse
analüüs otsustada, milline võiks olla,
on ja mida teeb maailmas business
school.

Suisel ajal Saaremaal
TTÜ Kuressaare Kolledſ korraldas
selle aasta augustis Saaremaal rahvusvahelise säästva maaturismi suveülikooli, millest võttis osa 23 turismitudengit Eestist, Soomest, Lätist,
Prantsusmaalt ja Suurbritanniast.
Miks säästev maaturism?
Sest maaturism on väikesemahuline turism maakeskkonnas, millele on
omane maaeluline vorm ja sisu ning
väärib senisest rohkem tutvustamist,
arendamist ja õpetamist. Maakohtades ja looduses avaldub iga rahva ja paikkonna ainukordsus kõige
eredamalt. Säästev suhtumine loodus- ja kultuurikeskkonda on oluline
igas riigis. Paraku teavad turismitudengid maaturismist ja säästvast turismist üsna vähe, sest õppekavades
on need teemad veel tagasihoidlikult esindatud. Tavapärane õppetöö
ei võimalda ka tihedamat kokkupuudet maa- ja loodusturismi praktilise poolega.
Kolmest suveülikoolist koosneva
sarja esimese ürituse eesmärgiks oli
tuua rahvusvaheline tudengigrupp paariks nädalaks Saaremaale, Mustjala lähedal asuvasse Kooli-Kopli turismitallu,
et Eesti, Soome, Läti, Prantsusmaa ja
USA õppejõudude juhendamisel täiendada teadmisi-oskusi pärimuskultuurist ja selle tutvustamisest turistidele,
maastike muutumisest ja tajumisest,
turismikorraldusest kaitsealadel, sündmuskorraldusest maaturismis, seiklusturismist maal ja innovatsioonist
maaturismis.

Miku metsapargis tegevuskoolitusel
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Konverents
Uued tehnoloogiad energia
tootmisel
Millised on puhta energia juhtivad tehnoloogiad? Millised on energiaallikate mitmekesistamise võimalused erinevates riikides? Kuidas arendada keskkonda, mis soodustaks avaliku ja erasektori partnerlust rohelise energia tootmisel?
Tallinna Tehnikaülikoolis 14.-15. oktoobril toimunud „Balti puhta ja rohelise
energia konverents“ tõi kokku energiatehnoloogia eksperdid, poliitikud ja firmade
esindajad üle maailma.
TTÜ arendusprorektor Andres Keevalliku sõnul kajastas konverents maailma
tippteadmust taastuvenergiate valdkonnas.
„Saime tutvustada Eesti teadust, Eesti
poliitilist arvamust ning viia Eestit laiaulatusliku koostööprojektiga maailmakaardile. Just sellel konverentsil pandi paika tulevikuvisioone ja otsiti vastuseid põletavatele küsimustele taastuvenergia alal,“ rõhutas
arendusprorektor Keevallik.
Konverentsi organiseerija ja sponsor,
USA Energeetikaministeerium mõistab
energiaallikate mitmekesistamise ja energiajulgeoleku tähtsust Balti regioonis. Konverentsil kohtusid Balti riikide valitsuste ja
ettevõtete juhid Ameerika Ühendriikide,
Rootsi ja Soome ekspertidega.
Konverentsi avasid TTÜ rektor Peep
Sürje, peaminister Andrus Ansip ja
Läti peaminister Valdis Dombrovski.

Õpe
Uue energia konverentsil esines ka
Eesti peaminister Andrus Ansip.

Koostöö
TTÜ ja Sisekaitseakadeemia
koostöö jätkub

Suvekoolis osalenud õppekäigul Sõrves.

Suvekooli iga õppepäev jagunes
akadeemiliseks ja praktiliseks pooleks: hommikul toimusid loengud
ja seminarid, peale lõunat aktiivõpe (õppekäigud, matkad, õpikojad),
mis illustreeris ja toetas teoreetilist
koolitust. Matkati Harilaiul ja Viidul,
tutvuti külastuskorraldusega Vilsandi rahvuspargis, kohtuti ökotaluniku
ja maaturismiettevõtjatega. Üliõpilased esitasid rühmatöödes omapoolseid lahendusi turismi edendamiseks
saarel. Ühel teemapäeval korraldati suvekoolilistega Mihkli talumuuseumis Mustjala pulm. Selleks valmistati ise traditsioonilised pulmatoidud,
pandi selga saarte rahvarõivad ning

mängiti läbi rahvapärane pulmapidu.
Usume, et suvekoolis täienesid
tulevaste turismispetsialistide teadmised maaelust ja säästvast turismist,
tekkis huvi end selles valdkonnas
edasi arendada ja oskus neile teemadele tähelepanu pöörata. Jätkub
ka projektipartnerite koostöö säästva maaturismi õppemooduli arendamiseks. Järgmine suvekool toimub
2010. aasta augustis.
Suveülikooli korraldamist toetab
LLP/Erasmus Intensiivprogramm. USA
õppejõu osalemine sai teoks tänu
Fulbrighti programmile.
Riia Nelis

Suvekoolis osalenud Mihkli talumuuseumi õuel.

20. oktoobril allkirjastasid Tallinna Tehnikaülikooli rektor Peep Sürje ja Sisekaitseakadeemia rektor Priit Männik koostöölepingu järgnevaks viieks aastaks.
Koostöö on edukalt kulgenud juba pea
kümme aastat. Jätkatakse haldusjuhtimise
ühiste magistriõppekavade arendamist ja
tehakse koostööd tehnikavaldkonna õpetamisel.
„Pikaaegne, hästi laabunud ja tulemuslik koostöö kahe eripalgelise kõrgkooli vahel on hea näide ressursside arukast ja otstarbekast kasutamisest Eesti kõrghariduses,” ütles rektor Peep Sürje.
„Meie ühine haldusjuhtimise magistriõpe tugineb TTÜ halduserialale ning nii
meie akadeemiale kui kogu Eesti päästeala töötajatele vajalikule mistahes kriiside
lahendamisele. Seni on sellelt õppesuunalt
saanud magistridiplomi 62 sisejulgeoleku
valdkonna spetsialisti ja praegu on teadmisi
omandamas veel kümmekond magistranti
nii Sisekaitseakadeemiast kui ka riigiametitest. Tehnika-ala koostööst saame olla partneritele tänulikud, et meie päästekolledži
tudengid võivad praktiliste oskuste lihvimiseks kasutada TTÜ rikkalikke materiaaltehnilisi võimalusi. Näiteks meie õppejõud Elmo Käerdi uurib koos TTÜ teaduritega materjalide kulumise teemat, TTÜ
õppejõud Lea Pallas õpetab meie akadeemias finants- ja päästetudengeid. Kokkulepe uue lepingu sõlmimiseks osundab, et
meie ühistegevus jätkub veel vähemalt viis
aastat,“ kommenteeris Sisekaitseakadeemia
rektor Priit Männik.
Sõlmitava lepingu kohaselt edendavad
TTÜ ning Sisekaitseakadeemia teadus- ja
arenduskoostööd majanduse (eeskätt avaliku sektori majanduse), haldusjuhtimise,
keemiatehnika ja -tehnoloogia, elektrotehnika ja automaatika, materjaliteaduse, infotehnoloogia, keskkonnatehnika ning soojus- ja ehitustehnika alal.

Koostöölepingule allkirja andmise järel surusid kätt rektorid Peep
Sürje ja Priit Männik.
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Juubilar

Tutvustame Ragnar Nurkset

Valdek Mikkal 80

Sündinud Viljandis 29. oktoobril
1929. aastal
Oldud ja tehtud:
TPI üliõpilane 1948-1953
TPI-TTÜ 1959- 2009
Aspirant, assistent, vanemõpetaja, dotsent, professor, emeriitprofessor
Prodekaan, dekaan, õppeprorektor
TTÜ nõukogu esimees, promootor
Keemiatehnika instituudi direktor
Euroopa Keemiainseneride Föderatsiooni liige
Nõmme Halduskogu ja Tallinna Linnavolikogu liige
Eesti Keemiaseltsi esimees ja auliige
Tallinna Mulkide Seltsi esimees
Eesti Inseneride Liidu asutajaliige
Tallinna Teadlaste Maja nõukogu liige
Tallinna Raeklubi liige
Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esimees
2 monograafiat, umbes 90 artiklit, juhendeid, esseid ja mõtisklusi
Harrastussporte igat liiki - Kapast aianduseni
Valgeristi ordeni IV järk
P. Kogermani medal
TTÜ Suur Mente et Manu
Oled tubli, ega rohkem vist keegi
ei jõua!
Tänud ja õnnitlused kollegidelt TTÜ
keemiatehnika instituudist

TTÜ raamatukogu
TTÜ Raamatukogu 90. aastapäeva tähistamine
Kolmapäeval, 11. novembril kell 12 toimub Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu uue hoone pidulik avamine.
TTÜ Raamatukogu 90. aastapäeva
konverents “Ülikooliraamatukogu teadmistepõhises ühiskonnas” algab samal
päeval kell 14 ülikooli aulas, kavas on
sõnavõtud ja õnnitlused.
Kell 14-15.30

• Millist raamatukogu vajab teadusülikool?: TTÜ teadusprorektor
Rein Vaikmäe
• Üheksa dekaadi, üheksa fassaadi –
üks eesmärk: TTÜ Raamatukogu
direktor Jüri Järs
• Per libros ad scientiam: TTÜ Raamatukogu 90: film raamatukogust,
režissöör Georg Jegorov
Kell 16-17
• Eesti teadusraamatukogud – unistused ja tegelikkus aastal 2009: Tartu Ülikooli raamatukogu direktor
Martin Hallik
• Plans for the new Aalto University
library:
Helsingi
Tehnikaülikooli raamatukogu direktor Ari
Muhonen
• Näituse „Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 90“ tutvustus TTÜ
peahonne fuajees: näituse koostaja
Milvi Vahtra
***
2-17. novembrini on võimalik tutvuda näitusega “Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 90”, mis koosneb kahest osast. Näituse mahukam ja põhjalikum osa on väljas peahoone fuajees,
kus tutvustatakse raamatukogu teadusja arendustegevust ning publikatsioone,
samuti uue maja saamislugu. Uue raamatukogu galerii vitriinides saab uudistada vanu fotosid raamatukogu hoonetest ja inimestest läbi aegade. Raamatukogu V korruse näitusevitriinides on
avatud püsinäitus “Kõige, kõige, kõige...
meie raamatukogus”. Näitusel saab näha
meie raamatukogu rariteetide kogu kõige vanemat raamatut (Locke, J. An essay
concerning human understanding, ilmunud 1760. aastal) ja kõige vanemat
ajakirja ning ajalehte. Väljas on ka kõige
suurem raamat, kõige väiksem raamat ja
teisi kõige huvitavamaid trükiseid TTÜ
raamatukogu kogudest.

2007. aastal alustas avaliku halduse
instituudi direktor professor Rainer
Kattel ETF grandi toel Ragnar Nurksega seotud uurimistööd. Paraku on
see rahvusvahelise tunnustuse pälvinud eestlane kodumaal isegi sotsiaalteadlaste hulgas seni veel tagasihoidlikult tuntud. Ragnar Nurkse
elukäiku ja panust majandusteadusesse on palju aastaid uurinud majanduskandidaat Kalev Kukk, kelle
sulest on ka järgnev R. Nurkse lugu.
Ragnar Nurkse lugu
Pole just palju eesti juurtega
teadlasi, kes on vaieldamatuks suurkujuks maailma teaduses. Laiemale
avalikkusele ei meenu vahest Ernst
Öpiku kõrval kedagi. Teisalt on igal
teadusharul oma lemmikud, kelles
nähakse tipptegijat maailma ulatuseski. Bioloogid mainivad tõenäoliselt Teodor Lippmaad, geograafid
Edgar Kanti, arstid Ludvig Puuseppa
või Igor Tamme, tehnikateadlastel
on loomulikult oma favoriidid. Majandusteadlased võiksid ses suhtes
välja pakkuda Ragnar Nurkse.
Ainult et Ragnar Nurkses on Eesti jaoks midagi oluliselt enamat kui
olla pelgalt ühe teadusharu suurkuju. Tõepoolest, ta on isegi 50 aastat pärast surma jätkuvalt esimese
suurusjärgu täht majandusteaduses.
Tõenäoliselt on ta rahvusvaheliselt
enim koteeritud eesti juurtega teadlane üldse, kellele suudab konkurentsi pakkuda vahest vaid Ernst
Öpik. Kuid eks kõik ole muidugi suhteline. Majandusteaduses loetakse näiteks ülikõvaks meheks seda, kelle isikuartikkel on Palgrave´i
majandusleksikonis või Mark Blaugi
majandusteadlaste leksikonis. Ragnar
Nurkse on sees neis mõlemas. Ühtlasi võib tema isikuartikli leida paljudest rahvusentsüklopeediatest, teiste
seas Larousse´ist.
1949. aastal sai Ragnar Nurksest majandusteaduse jaoks maailma ühe eliitülikooli – hiljem nelja
majandusnobeliga pärjatud New Yorki Columbia Ülikooli Full Professor,
mis on ilmselt väärikaim akadeemiline positsioon, milleni üks eesti päritolu teadlane on eales tõusnud.
Vahetult enne surma valiti ta teise
samaväärse ülikooli, s.o Princetoni
Ülikooli professoriks. Teisalt on
Ragnar Nurkse professor Ilse Lehiste kõrval ainus, kes on eestlastest valitud American Academy
of Arts & Sciences liikmeks, seda
1958. aastal.

Tipikate Insenerivõistlus
Tallinna Tehnikaülikoolis toimub juba
kolmandat aastat rahvusvaheline noorte
inseneride loomevõistlus nimega Tipikate
Insenerivõistlus, kuhu tulevad tehnikatudengid üle Euroopa ja koos tipikatega võtavad omavahel mõõtu tehnoloogia-alaste ülesannete lahendamisel. Üritust korraldab tudengiorganisatsioon BEST-Estonia, mis on üks suuremaid ja aktiivsemaid
omalaadseid Tallinna Tehnikaülikoolis
alates 1991. aastast.
Tipikate Insenerivõitlus leiab sel aastal aset 5.- 12. novembrini. Erinevatest Eu-

Ajaliselt jäi Ragnar Nurkse teadlaskarjäär ülilühikeseks. Võimsaks avanguks osutunud 1944. aastal Rahvasteliidu üllitisena ilmunud ja
kohe klassikaks kujunenud uurimuse International Currency Experience:
Lessons of the Inter-War Period
ning tema ülekohtuselt varase surma vahele 1959. aastal jäi üksnes
15 aastat. Sellest raamatust, millel
oli tohutu mõju sõjajärgse rahvusvahelise valuutasüsteemi (nn Bretton
Woodsi süsteem) kujunemisele, ei
saa üle ega ümber ükski tõsiselt
võetav rahvusvaheliste valuutaprobleemide uurija ja uurimus. Sakslastest professorite Hans-Joachim
Jarchowi ja Peter Rühmanni sõnutsi avas just Ragnar Nurkse oma
kriitikaga ujuvkursside aadressil kõnealuses raamatus igavese väitluse
teemal „fikseeritud versus ujuv vahetuskurss“.
Columbia
Ülikoolis
pöördus
Ragnar Nurkse teaduslik huvi aegamööda arenguökonoomika kasuks.
Sealgi sai temast suurkuju, seda
eeskätt 1953. aastal ilmunud ja samuti klassikaks kujunenud raamatuga Problems of Capital Formation in
Underdeveloped Countries, mis on
tõlgitud vähemalt hispaania, portugali, poola, itaalia, prantsuse, tðehhi,
indoneesia, jaapani ja hiina keelde.
Ragnar Nurkse sündis 5. oktoobril 1907 Käru mõisas tänasel Raplamaal. Aeg viis ta üle Tartu, Edinburghi ja Viini Ülikooli Rahvasteliitu
Genfis ning sealt Princetoni Institute
for Advanced Study´sse ja Columbia
Ülikooli. Ragnar Nurkse elutee on
ühel või teisel moel ristunud majandusnobelistidest vähemalt Friedrich
August von Hayeki, Jan Tinbergeni,
Trygve Haavelmo, Tjalling Koopmansi,
James E. Meade´i ja Bertil Ohliniga.
Nii mõnigi neist on oma memuaarides meenutanud Ragnar Nurkset.
Ainsana eesti teadlastest on ta pälvinud postmargi.
Ragnar Nurkse süda ütles ootamatult üles 6. mail 1959 jalutuskäigul Genfi järve kirdenurka jääva
Mont Pélerini nõlvadel. Järelehüüded talle ilmusid muuhulgas New
York Times´is, New York Herald
Tribune´is ja London Times´is. Tema vanem kolleeg Columbia Ülikoolis professor James W. Angell ütles aasta hiljem oma Ragnar Nurkse
mälestusloengul järgmised sõnad:
„Vähesed tema eas akadeemilised
isikud on nii laialt ja nii suure soosingu poolest tuntud. Nurkse isiklikud väärtused olid need, mis tõid
talle erilise poolehoiu suure hulga
sõprade seas üle kogu maailma ja
mille poolest teda iseäranis mäletatakse. Ta oli särav, kannatlik ja
julgustav õppejõud oma üliõpilaste
jaoks, heldelt abivalmis suhetes kolleegidega, tagasihoidlik ja peaaegu
vabandust otsiv omaenda saavutuste ja talle osaks langenud auavalduste suhtes.“
Ragnar Nurkse konverents ning
raamatute esitlus Tallinnas
15.-16. oktoobril korraldas TTÜ
avaliku halduse instituut koos The
Other Canon Foundation`iga teaduskonverentsi projekti “Cascading
fragilities” raames. Projekt kirjeldab

roopa riikidest tuleb kokku 24 tehnikatudengit ning koos 24 TTÜ üliõpilasega lahendatakse Eesti turgu valitsevate firmade poolt püstitatud insenerteoreetilisi ja praktilisi ülesandeid. Ettevõttes aktuaalsete probleemidega tulevad üritusele lahendusi otsima K- Projekt, Tallinna Vesi,
Elion ja Saku. Rahvusvahelistes neljaliikmelistes meeskondades (kus on kaks välistudengit ning kaks tipikat) murtakse koos
pead ja otsitakse võimalikult palju erinevaid innovaatilisi lähenemisi.
Ürituse eesmärgiks on anda tulevastele inseneridele võimalus panna oma tead-
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In memoriam
Oskar Kirret 100

olulisi, tihtipeale välistest šokkidest
tingitud majandusmehhanisme, mis
võivad riikides tingida taandarengut
põhjustava sündmuste ahela (mõõdetuna reaalpalga languses, kasvavas suremuses, vähem kapitalimahukate tehnoloogiate kasutamises,
keskkonna degradeerumises ning
energia puuduses jms).
Konverentsi läbivateks teemadeks
olid Ragnar Nurkse seisukohad ja
panus majandusteadusesse. Arengumaade (eelkõige Aafrika) arenguküsimusi, vaadeldi R. Nurkse poolt
väljatöötatud tasakaalustatud kasvu
teooria (Balanced Growth Theory)
valguses.
Konverentsil käsitletud teemade
ning ennekõike R. Nurkse panuse tähendusrikkuse tõenduseks olgu märgitud, et Tallinna oli saabunud veerandsada nimekat teadlast
lisaks Euroopale veel Aasiast, Aafrikast ja Ladina-Ameerikast. Kõik osalenud tegelevad arenguökonoomika
küsimuste uurimisega, võttes aluseks R. Nurkse arendatud kontseptsioone ja teooriaid. Konverentsi
avaettekande pidas ÜRO majandusarengu asepeasekretär Mr. Jomo
Kwame Sundaram.
Konverentsi raames esitleti Eesti TA saalis kahte R. Nurksega seotud ning Anthem Pressi (London)
poolt avaldatud kogumikku (toimetajad Rainer Kattel, Jan Kregel
ja Erik S. Reinert). Üks kogumik
on “Ragnar Nurkse (1907-2007).
Classical Development Economics
and its Relevance for Today“, mis
sisaldab tema uurijate artikleid R.
Nurksest. Need analüüsivad R.
Nurkse panust majandusmõtte arengusse, kinnitades R. Nurkse seisukohtade jätkuvat aktuaalsust. Teise kogumikku (“Ragnar Nurkse,
Trade and Development”) on koondatud R. Nurkse enda peamised
teaduspublikatsioonid, sh kaks esseed, mis olid seni üldse avaldamata – “Growth in Underdeveloped
Countries” (1952) ja “International
Trade Theory and Development
Policy” (1957). Veel on selles raamatus R. Nurkse monograafia
“Problems of Capital Formation in
Underdeveloped Countries” ning esseed kogumikust “Equilibrium and
Growth in the World Economy”.
Kolleegidele veel informatsiooniks, et nii majandus- kui sotsiaalteaduskond on seisukohal, et
valminud uus õppehoone võiks
kanda Ragnar Nurkse nime. See
oleks ka sillaks kahe teaduskonna arenevas koostöös.
Kalev Kukk
Tallinna Ülikooli
majandusgeograafia dotsent
Egert Juuse
Tallinna Tehnikaülikooli
avaliku halduse instituut

Tudengielu

Käesoleva aasta 27. novembril täitub
100 aastat Eesti väljapaistva keemiateadlase ja teadusorganisaatori Oskar Kirreti sünnist. Tema elulugu on tüüpilise andeka ja teotahtelise inimese elulugu keeruliste ajalookeerdkäikude ajal.
Keemiku hariduse sai Oskar Kirret Tartu Ülikoolist. Tallinna Tehnikaülikooliga (tollal Tallinna Tehnikainstituut) oli ta seotud 1936. aastast. 1938
siirdus ta enesetäiendamisele Dresdenisse, kus omandas 1940 doktorikraadi.
Sõja ajal oli ta Nõukogude tagalas ja töötas Sverdlovskis, Ida Söeuurimise instituudi sulfidiini osakonnas. Pärast sõda,
aastatel 1944-1953 oli dr Oskar Kirret
anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedri juhataja.
Tema elutöö olulisim osa on seotud Eesti TA Keemia Instituudiga. Selle eelkäija, Tööstuse Teadusliku Uurimise Keskinstituudi (millest kasvasid välja Keemia Instituut ja Energeetika Instituut) direktoriks määrati ta juba 1944.
aaastal. Aastatel 1960-1978 oli ta loodud
TA Keemia Instituudi direktor. Sel ajal
valmis Mustamäel tolle aja kohta moodne laboratooriumikorpus ja instituudi töötajate arv kasvas 300 inimeseni.
1961.a valiti Oskar Kirret Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks, 1964-1973 oli ta
keemia, geoloogia ja bioloogiateadusteosakonna akadeemiksekretär.
Keemia Instituudis olid Oskar Kirreti uurimisobjektiks polümeersed ühendid ja nende analüüs ning iseloomustamine. Tema sulest ja tema kaasautorluses on ilmunud üle 200 teaduspublikatsiooni. Aastal 1961 avaldas ta monograafia kiudainetest (O. Kirret Keemilised tekstiilkiudained, Eesti Riiklik Kirjastus, 1961), mis on ka tänapäeval kasutatav informatsiooniallikas tekstiilikiudude uurijate ning kasutajate jaoks.
Oskar Kirret oli kogu oma elu Eesti
Keemia Seltsi juhtide hulgas. Juba alates
1945.aastast osales ta Eesti Keemia Seltsi (alates 1955. aastast D. I. Mendelejevi
nimelise Üleliidulise Keemia Seltsi Eesti Osakond; Eesti Keemia Selts taastati
1988. a) juhatuses. Aastatel 1976-1987
oli Oskar Kirret seltsi esimeheks.
Endised kolleegid Keemia Instituudist ja Eesti Keemia Seltsist mäletavad
sügava austuse ja lugupidamisega Oskar Kirretit kui sirgeselgset härrasmeest,
kelle rahulik meel ja heatahtlik suhtumine, rikkalikud teadmised aitasid kaasa terve sõjajärgse aja keemikute põlvkonna kasvatamisele ja tegid võimalikuks taasiseseisva Eesti keemiateaduse
edusammud.

Konkurss
Konkursi “Tähed
sügisvoor

särama”

Saatke oma hea idee „Tähed särama” konkursi sügisvooru, mida viib läbi Swedbanki
noortepank NPNK. Aastas jagab pank
noortele suunatud või noorte tehtud projektide toetuseks välja kuni üks miljon
krooni. Taotlusi saab esitada kuni 30. novembrini ning võitjad kuulutatakse välja
detsembrikuu jooksul.
Swedbanki jaepanganduse tegevdirektori Aet Altroffi sõnul otsitakse just majanduslikult keerukamatel aegadel võimalusi
oma ideid ellu viia ning kindlasti on „Tähed särama” konkurss hea võimalus toetuse saamiseks.
Taotlusi saavad esitada nii era- kui juriidilised isikud veebilehel www.npnk.ee.
Projektide hindamine toimub kahes osas: eelhindamine, mille viivad läbi
maailma suurima tudengiorganisatsiooni AIESECi esindajad, ja põhihindamiskomisjon.
„Tähed särama” kevadisse vooru laekus
üle 150 projekti. Nendest valiti välja 13,
kelle vahel läks jagamisele 325 000 krooni.
Tallinna Tehnikaülikooli ajaleht
Mente et Manu
ilmub aastast 1949

mised praktikas proovile ja luua kontakte Eesti- ning välisülikoolide tudengite
vahel, tutvustada Eestit ja tema kultuuri,
arengut ning võimalusi Euroopa tulevaste poliitiliste ja majanduslike juhtide seas.
Igal TTÜ tudengil,olenemata erialast ja
kursusest, on võimalus kandideerida osalejaks Tipikate Insenerivõistlusele.
Ürituse ametlik koduleht on www.
BEST.ee/insener .

BEST Estonia

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 Kersti Vähi
Fotod Eiko Lainjärv, TTÜ
Makett, küljendus ja trükk
Spin Press

4

6. november 2009

Berliin ja Arhitektuur

1.

si, visuaalseid kompositsioone, plakateid, skulptuure, keraamikat, gobelääne, arhitektuuriprojekte, installatsioone ja palju muud, mida siinkohal ei
jõuagi loetleda. Hulgaliste projektide
ja makettide seas oli välja pandud
ka BAUHAUSi Dessausse 1926. a.
ehitatud uue õppehoonete kompleksi
projekti originaaljoonised. Projekti autoriks ja ühtlasi ka kuulsa kunstikooli
asutajaks 1919. a Weimaris oli saksa 1920-30. aastate tuntud arhitekt
Walter Gropius.
Berliini uue arhitektuuriga tutvumiseks peaks ette võtma peaaegu et
eraldi reisi, sest nii vähesest ajast,
mis Berliinis olin, ei piisa selleks kohe kindlasti. Uusi hooneid on üks-

Anne Lannes
Ehitusfüüsika ja arhitektuuri
õppetooli lektor

Septembri lõpunädalal, mil allakirjutanul oli võimalus paar päeva Berliinis
viibida, sai veel viimaseid päevi näha
Martin Gropius Baus üheaegselt kahte arhitektuurinäitust.
Neist esimene Le Corbusier
KUNST JA ARHITEKTUUR oli seni suurim ülevaatenäitus 20. sajandi silmapaistvaima ja mõjuvõimsaima
arhitekti loomingust. Välja oli pandud
umbes 380 eksponaati, mille hulgas
arhitekti originaalmaalid ja -joonistused, skulptuurid, mööbel, projektid ja
maketid, fotod ning mõned realiseerimata projektid nagu näiteks ideaallinna projekt Alſiiris. Lisaks eksponeeriti pisiesemeid, sh meeneid arhitekti erakogust, mille hulgas hakkas pisikeraamika ja muu kõrval silma ka
üks täiesti lihtne hiigelsuur käbi.
Mitmes näituse alajaotuse ruumis
näidati filme Le Corbusier’ kuulsatest ehitistest: tuntud villad, Marseille’ elamu, Chandigarh`i valitsushoone
Indias, Brüsseli 1958. a maailmanäitusel Philipsi näitusepaviljoni valmimise protsess jm.
Le Corbusier ehk Charles Edouard
Jeanneret (6.10.1887 – 27.08.1965)
oli Šveitsi päritolu prantsuse arhitekt,
maalikunstnik ja kunstiteoreetik. Kutsumus saada arhitektiks oli juba varakult nii tugev, et esimese tellimuse
sai ta 18aastaselt. Saadud honorari
eest lubas ta endale reisi Itaaliasse.
Edasi kulges Le Corbusier’ tee läbi Viini Pariisi. Tulevase arhitekti esimeseks õpetajaks sai tolleaegne tuntud prantsuse arhitekt ja raudbetooni propageerija Auguste Perret, kelle büroos tulevane kuulsus tööd leidis. Aastast 1917 jäigi Le Corbusier
Pariisi elama ja alustas oma karjääri
hoopiski kubistliku maalikunstnikuna.
Le Corbusier’d võib iseloomustada
kui eriliselt mitmekülgset loojat ja samal ajal rahutut ning otsivat natuuri.
Oma eluajal oli ta tuntud kui väsimatu eksperimenteerija, kes jõudis projekteerida mitmes laadis. Paralleelselt
jõudis ta olla tohutu kirjanduslik talent, olles võrdselt edukas nii praktilise projekteerijana kui arhitektuuriteo-

Riigipäeva hoone klaaskuppel.

reetikuna. Ta oli ka järjekindel seeriatootmise pooldaja ja ehitustegevuse
industrialiseeimise propageerija.
Le Corbusier’ asutatud ja toimetatud oli ka Pariisis aastatel 1920-25
väljaantud arhitektuuriajakiri “L’Esprit
Nouveau” (tõlkes “Uus Suund”) ning
1928. a toimus tema initsiatiivil esimene kaasaegse arhitektuuri rahvusvaheline kongress Šveitsis.
Teise Maailmasõja aastatel elas
arhitekt Lõuna-Prantsusmaal, tegeldes
teoreetiliste töödega ning oma bretoonist sõbra-puutöömeistriga koos
alustas puitskulptuuride tegemist.
Nende kahe mehe koostöö jätkus
ka pärast sõda ning samal Berliini näitusel oli eksponeeritud umbes
kümmekond nende ühistööna valminud puitskulptuuri.
Allakirjutanule oli näitusel avastuseks, et Le Corbusier’ kuulsa
Ronchamp’i kabelile sarnane “skulptuurhoone” on ehitatud ka KeskPrantsusmaal Firminys. See on kirik, mille projekti ei jõudnud arhitekt
ennem oma surma päriselt lõpetada. Projekti lõpetamise ja ehitustööde teokssaamise initsiaatoriks oli arhitekti kaua-aegne sõber ja töödejuhataja José Oubrerie. Kirik valmis
aastal 2006.
Teine arhitektuurinäitus Modellbauhaus kujutas endast tervelt kaheksateistkümnest alajaotusest koosnevat ülevaatenäitust tuntud kunstiõppeasutuse BAUHAUS üliõpilaste ja
õppejõudude töödest ajavahemikus

Klaaskupli sisevaade.
Muljetavaldav oli käia Berliini Riigipäevahoone katuse klaaskuplis, mis
on inglise tipparhitekti sir Norman Fosteri projekteeritud. Kuppel on ülipopulaarne, sest sinna pääsemiseks tuli ära seista kolmveerandtunnine
järjekord. Kupli vaateplatvormilt avanevad vaated on aga seda kindlasti
väärt. Hea ülevaate saab kohe vahetult vana hoone kõrvale ja ka teisele poole Spree jõge ehitatud uutest valitsushoone lisaehitistest, võib
öelda, et lausa hooneteketist, mis kõik on valminud viimasel aastakümnel. Vana hoone – “Saksamaa demokraatia süda” nagu nad ise ütlevad, on ammu kitsaks jäänud. Viimasel ajal lisandunud ehitiste seas
on ka uus liidukantselei hoone, kus paiknevad kantsleri tööruumid. Kohalikud lõuapoolikud on nimetanud maja selle väljanägemise pärast ka
“pesumasinaks”.
1919-1933. Ühtlasi oli see esimene mahukas näitus, mis sai teoks
kolme asutuse - Bauhaus Archiv,
Stiftung Bauhaus Dessau ja Klassik
Stiftung Weimar - ühistööna. Osales ka New-Yorgi Moodsa Kunsti
Muuseum.
Eksponeeritud oli maale, joonistu-

TTÜ Vilistlaskammerkoor tegutseb ja kutsub
Et kõik ausalt ära rääkida, pean
alustama sellest, kui Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoori 40. juubelisünnipäeva tähistamisel Glehni
lossis taas kord kõik endised ja
praegused lauljad kokku said. Koori kauaaegse dirigendi Karin Rööp’i
abiga tuletati vanu laule meelde
ning üllatav oli, kuivõrd hästi ammustel aegadel pähekulunud viisid
meeles olid ja hääled pea samakvaliteetsed tundusid. See oli väärt
hoidmist ja arendamist ning oli
loodud pinnas vilistlaskammerkoori
tekkimiseks.
Motivatsiooni andis ka eesootav
üldlaulupidu „Üheshingamine“. Koori asutamiskoosolek toimus juulis
2007 ning proovidega alustati aasta lõpus. TTÜ andis loa kooli nime kasutamiseks uue kollektiivi ni-

me moodustamisel ning peatselt
saigi laulupeole registreeritud TTÜ
Vilistlaskammerkoor.
Erakordsed muljed möödunud
laulupeost innustasid pingutama edasi ning tänaseks on võetud suund
pikemaajaliseks tegutsemiseks. Koori peadirigendiks on jätkuvalt Karin
ning partiide õppimisel aitab abidirigent Urmi. Oleme usinasti harjutamas Rossini suurvormi „Petite Messe Solenelle“, aga et ees on ootamas ka jõulud, siis ka jõulumuusikat. Samal ajal käivad asjaajamised ka kontsertettekanneteks Soomes ja Eestis.
Ootame oma ridade täienduseks
nii nais- kui meeslauljaid.
Seega, kui Sul on tahtmist laulda ja tunned nooti, siis miks mitte oma laulmisoskust arendada TTÜ

Tööreis

Vilistlaskammerkooris. Proovid toimuvad sagedusega 1 kord nädalas TTÜ
peamajas. Lisaks proovidele korraldavad koori asjaajajad ka muid ühiseid, toredaid üritusi. Saada oma

nes kesklinnas palju, rääkimata sellest, mis kaugemal, mõningaist neist
nüüd lähemalt.
Järgmises MM numbris lisa näiteid Berliini moodsast arhitektuurist

Taidlus
soov e-mailile ttuvilistlaskoor@hot.ee
või helista numbril 5254300 (Illimar).
Illimar Lõiv

Tudengielu
Teadusartiklite
konkurss
TalveAkadeemia 2010
Mis motiveerib? Raha? Kui kriisindus
on juba üsnagi äraleierdatud teema,
ehkki endiselt ajakohane, siis tudengiteadus on asi, mis paljude tudengite jaoks on suhteliselt ulmeline, kuid
igale lõpetajale äärmiselt päevakohane. Tegelikult ei ole see tudengiteadus
nii ulmeline midagi ja sellest distantseerumine tõenäoliselt vaid enesealalhoiuinstinkti tulemus. Seekord tõstab tudengiteaduse esile järjekordne
TalveAkadeemia 2010 teadusartikilite
konkurss, mille auhinnana on välja pandud 5000 krooni parima artikli eest.
Kui te veel ei tea, mis see
TalveAkadeemia täpselt on, siis on viimane aeg see endale kõrva taha panna. TalveAkadeemia on Eesti suurim
tudengite korraldatud korraldatud 3
päevaline teaduskonverents tudengitele, mille põhifookuses on säästva arengu temaatika ja kõik, mis sellega kaasneb (planeerimisest tervishoiuni). Kusjuures konverents on kogu kupatuse kulminatsioon, sest väga
suurt osa selles mängib äsja väljakuulutatud teadusartiklite konkurss ning
tudengiteaduse edendamine üldse,
rääkimata juba legendaarseks kujunenud konverentsi erilisest õhkkonnast
ja seal toimuvatest tegevustest.
Kõigele lisaks toimub tulevane
TalveAkadeemia juba 8. korda ning
piletite saamine muutub aastast aastasse üha raskemaks. Näiteks kevadel
toimunud TalveAkadeemia 2009 piletid müüdi läbi „kiiremini kui Madonna kontserdile“, vähemasti eelmise aasta projektijuhi Kadri Runneli sõnade järgi. Tõepoolest, piletid müüdi
läbi vähem kui 3 tunniga!
Seekord otsustati teadusartiklite kirjutajaid mitte diskrimineerida
(kui piisavalt kiirelt ei reageeri, piletit ei saa!) ja igale konkursil osalejale
on konverentsile pääsemine garanteeritud. Nii et veel üks lisaboonus artiklite esitajatele! Tegelikult on artikli esitamine TalveAkadeemiale üsna kasulik! Kui teil parasjagu seisab ees mõni kaitsmine ning teid huvitab saada
oma töö kohta tagasisidet ja ettepanekuid väljastpoolt oma ülikooli või
end lihtsalt proovile panna, siis aastast aastasse on tegutsenud selle nimel konkursi komisjoniliikmed, kelleks on Eesti suurimate ülikoolide
professorid, lektorid ning ka oma ala
spetsialistid avalikust ja erasektorist.
Samuti avaldatakse parimad artiklid TalveAkadeemia kogumikus, mille eest on kraadiõppuritel võimalik
saada oma matriklitesse kirja ka väike „linnuke“.
Seega, kel aega, tahtmist ja viitsimist – võtke ennast kokku ja kirjutage
oma kursuse- või diplomitööst üks artikkel, seostage see säästva arengu temaatikaga ja üsna kindlalt kohtume
kõik koos sama katuse all järjekordsel TalveAkadeemia 2010 teaduskonverentsil. Aega artikli esitamiseks on
31. detsembrini. Kui läheb hästi, siis
saab ka rahalise preemia või publiku
lemmiku auhinna. Lisainfot konkursi tingimuste ja TalveAkadeemia kohta pikemalt leiate www.talveakadeemia.ee.
Daniel Juhhov
Talveakadeemia 2010

Vilistlaskammerkoor esines ka äsjasel üldlaulupeol “Üheshingamine”.

Hetk TalveAkadeemiast 2009
Foto: Marko Habicht

