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Loe ...

TTÜ nõukogu istung

•

TTÜ Raamatukogu pidulik avamine sai teoks
Lk 1-2

TTÜ nõukogu istung toimus 17. novembril. Päevakorras oli TTÜ 2009.
aasta eelarve teine muutmine; tasemeõppeteenuste tasumäärade kinnitamine 2010/2011. õppeaastaks riigieelarvelistele üliõpilastele, avatud ülikooli õppuritele ja eksternidele; TTÜ
arengukava aastateks 2006-2010
muutmine; TTÜ teadus- ja arendustegevuse strateegia muutmine; Ehitajate tee 5 kinnistu detailplaneeringu
heakskiitmine; TTÜ 2010. aasta eelarve esimene lugemine jpt küsimused.
TTÜ arengukava muutmise kohta loodame avaldada ülevaate järgmistes Mente et Manu numbrites.

• Professor Erkki Truve:
TTÜ kannatab välja ka
rahvusvahelise võrdluse
Lk 2
• Berliin ja Arhitektuur:
muljeid tööreisilt Lk 3
• Rahvuskultuurifondi
stipendiaadid TTÜst Lk 3
• Akadeemik
Hillar Aben 80 Lk 3
• Tere tulemast vilistlasballile! Lk 4

Robotex 2009
4. detsembril, algusega kell 10.00, TTÜ
Spordihoones toimuv Robotex on noortele suunatud tehnikateadusi populariseeriv projekt, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta noorte huvi tehnoloogiahariduse vastu. Ürituse peateemaks on robotitevaheline võistlus, millest võtavad osa ülikoolid üle kogu Eesti, aga ka välismaalt. Robotex 2009
raames toimuvad robootikatöötoad
ning eelnev essee- ja joonistusvõistlus,
mis on eelkõige suunatud põhikooli ja
keskkooli õpilastele. Sellel aastal on robotitel ülesandeks mängida jalgpalli!
Täpsemat infot ajakava ja toimuva
kohta leiate aadressil: www.robotex.ee

Külalisloeng
Dr Deborah Swallow (Londoni University of Westminsteri õppejõud) külalisloeng „Communicating Across
Cultures“ toimus 19. novembril.

Tallinna Tehnikaülikooli
Tartu Kolledz
v

kuulutab välja konkursi järgmiste
akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates 1.01.2010:
• Säästva tehnoloogia
õppetool
Dotsent, materjalitehnika
0,5 kohta 1.01.2010-31.08.2014
• Maastikuarhitektuuri
õppetool
Dotsent, arhitektuuri ajalugu
1,0 kohta 1.01.2010-31.08.2014
• Keskkonnakaitse õppetool
Lektor, keemia
0,5 kohta 1.01.2010-31.08.2013
Dotsendi või lektori ametikohale esmakordselt kandideerijalt
nõutakse avaliku loengu – venia
legendi pidamist.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 1. detsember 2009. a.
Konkursist osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• avaldus asutuse direktori nimele;
• esmakordsel kandideerimisel
antud ametikohale haridust ja
teaduskraadi kinnitava dokumendi ärakirjad;
• curriculum vitae koos publikatsioonidega täidab ja avalikustab kandideerija üldjuhul
ETIS-es;
• ametikohale kandideeriv TTÜ
õppejõud esitab täiendavalt
õppetegevuse aruande eelneva
tööperioodi kohta.
Täpsem teave konkursi kohta
TTÜ Tartu Kolledzist aadressil:
Puiestee 78, Tartu 51008,
ruum B209, telefon 620 4800,
e-mail: nt@ttu.ee
v

Avaveerg
Vabariigi Presidendi
Toomas Henrik Ilvese kõne
TTÜ raamatukoguhoone
avamisel

Hieronymuse kaitse all avati
Tehnikaülikooli
uus teabevaramu
Kolmapäeval, 11. novembril avati
pidulikult Tallinna Tehnikaülikooli
Raamatukogu uus hoone Akadeemia ja Ehitajate tee nurgal.
Sellest päevast kujunes suurpäev mitte üksnes raamatukogu
kollektiivile, vaid kogu Tallinna
Tehnikaülikoolile. Raamatukogu
pidulikule avamisele olid kohale
tulnud Eesti Vabariigi president
Toomas Hendrik Ilves, Riigikogu
esimees Ene Ergma, kultuuriminister Laine Jänes, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, haridus- ja
teadusministeeriumi asekantsler
Andres Koppel ning TTÜ juhtkond
rektor Peep Sürje juhtimisel, rektoraadi liikmed ja dekaanid, asutuste direktorid ja osakondade juhid, TTÜ Kuratooriumi ja Vilistlaskogu liikmed, SA TTÜ Arengufondi Nõukogu liikmed, teiste ülikoolide rektorid-prorektorid, teiste
Eesti ja välismaa raamatukogude
esindajad, kohal olid maja arhitektid, ehitajate esindus ja kogu
oma raamatukogu pere.

Pidulik avatseremoonia
Raamatukogu piduliku avatseremoonia algust kuulutasid fanfaarid Gaudeamuse signatuuriga.

Järgnes rektor Peep Sürje avasõnavõtt, milles ta meenutas raamatukogu kujunemislugu ja seniseid ahtaid tingimusi. Uue raamatukogu avamist nimetas rektor
Tallinna Tehnikaülikooli suurpäevaks. Tal oli hea meel tõdeda, et
visioon, mis oli kaasaegsest raamatukogust ja ülikoolist, on nüüdseks realiseerunud.
Tehnoloogiaülikooli rektorina
hindas ta kõrgelt uue raamatukogu kõrgtehnoloogilist ilmet ja sisustust. Rektor tõdes: „Tehnikaülikoolile väärikas innovaatilises
kuues ja nüüdislahenduste tipptasemele vastavas sisus. Hoone,
mis väärtustab mitte ainult Tehnikaülikooli campust, vaid on südameks tervele tehnoloogialinnakule
siin Mustamäe mändide all.“
Raamatukogu tähtsust tänapäeva ühiskonnas rõhutas oma
tervituskõnes ka president Toomas Hendrik Ilves: “Raamatukogul on jätkuvalt ning kahjuks üha
enam täita omamoodi vaimse tsitadelli roll. Sest pole ju väga palju
kohti, kus raha asemel loetakse
raamatuid.” (Kõne tervikteksti
vaadake meie lehenumbri kõrvalolevast avaveerust.)

Muide, veel eelmisel aastal
teadsime, et hoone esimesele korrusele tuleb Hansapanga kontor.
Nüüd on seal aga Tehnikaülikooli
muuseum.

Traditsioonilise lindilõikamise asemel
Presidendi tervituskõne lõppedes
ilmus tseremooniameister Olavi
Pihlamägi viipel kohale raamatukoguhoidjate kaitsepühak Sophronius Eusebius Hieronymus, käes
uhke nahkköites külalisraamat,
mis spetsiaalselt raamatukogu
suurpäevaks nahakunstnik Tiia
Eikholmi poolt maja mustreid silmas pidades kujundatud ja valmistatud. Pihlamägi palus nüüd
vana kombe kohaselt president
Ilvesel “osutada see au” ja lõigata
lahti külalisraamatu avalehekülg.
Tähtsa tegevuse juures assisteerisid presidenti rektor Peep Sürje
ja raamatukogu direktor Jüri Järs.
President tegi külalisraamatusse
kohe ka esimese sissekande, ta
tsiteeris Argentina kirjanikku Jorge Luis Borgest: “Kui keegi paluks
mul kujutella, milline võiks välja
Järg lk 2

Austatav Tallinna Tehnikaülikooli
raamatukogu direktor, lugupeetav
rektor, hea akadeemiline pere, kallid
sõbrad.
On riike, kus president käib avamas
uusi relvatehaseid. Ja on riike, kus
president avab uusi raamatukogusid.
See raamatukogude riik, selle rahvas ja
kultuur elab esimesest kauem. Sest tema
relvastus on vähemalt viimase aastatuhande vältel osutunud kõige võimsamaks.
President Lennart Meri ütles aastaid tagasi Rahvusraamatukogu avamisel, et raamatukogu on ühtaegu kõige viljakam põld, kõige puhtam sünnitusmaja ja kõige tootlikum tehas. Kõik
see kehtib ka täna ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu puhul.
Raamatukogul on jätkuvalt ning
kahjuks üha enam täita omamoodi
vaimse tsitadelli roll. Sest pole ju väga
palju kohti, kus raha asemel loetakse
raamatuid. Siin on inimpõlvede talletatud ja homme tekkivate uute teadmiste kodu.
Tõsi, üha vähem leiame uusimaid
teadmisi klassikalise, paberile trükitud ja köidetud raamatu vormis, mistõttu ka vana hea sõna “raamatukogu”
ei peegelda enam täiel määral tegelikkust, mida siit vastete seinte vahelt
kohe avastama hakkame. Pigem saame
rääkida teabekogust, kus raamatute
kõrval seisavad kõik kaasaja andmekandjad ning kus töökohad on ehitatud teiste teabekogude väravateks.
Tegelikult ju polegi oluline, mil viisil me teiste tarkust loeme ja enda oma
üles tähendame. Teadmiste talletamine
ja nendele ligi pääsemine ei muuda
teadmiste olemust. Ses suhtes pole vahet, kas see on käsitsi kirjutatud papüürusele, trükitud Gutenbergi ajast pärit
raamatusse või kuvatakse e-tindi abil
uute seadmete ekraanile.
Täpselt niisamuti pole ka raamatukogu pelk teabekandjate ladu. Raamatukogu on keskkond. Keskkond, milles kogume tarkust, keskkond, kus
saame targemaks, seega paremaks.
Kui majandussurutisele eelnenud
aastad tõid meile ridamisi teateid järjekordse spaa avamisest mõnes maakonnakeskuses, siis täna avab üle tüki
aja uksed üks uus õppimise ja mõistuse, vaimse arengu ja tervise keskus.
Selle üle on mul ütlemata hea meel.
Aitäh ehitajatele, aitäh tellijatele.
Ja palju õnne kõigile, kes siia vanade
ja uute teadmiste keskele tee leiavad.
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uus teabevaramu

EAS

Algus lk 1

Rahvusvaheliste
ürituste toeks
EAS avab 21. detsembril rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise programmi esimese taotlusvooru. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 4. jaanuar 2010 ja esimese vooru eelarve on 10 miljonit krooni. Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetusmeetmetest on võimalik
toetust taotleda:
• rahvusvaheliste konverentside
kavandamiseks ja läbiviimiseks;
• kultuuriürituste kavandamiseks
ja läbiviimiseks;
• spordiürituste kavandamiseks ja
läbiviimiseks;
• toetatavate konverentside ja ürituste turundustegevusteks välisriikides.
Toetust saab taotleda 0,3 kuni 1,0
mln krooni ühe konverentsi või ürituse kohta. Nõutav omafinantseering
on vähemalt 30% toetatavatest kuludest. Omafinantseeringuna ei käsitleta piletitulu ja osalustasusid. Toetust ei anta tulu teenivatele projektidele.
Lähem info www.eas.ee.

T&A
Eelseisvad doktoritööde
kaitsmised
7. detsembril algab kell 11 ruumis IT140 Ants Torimi doktoritöö “Formal
Concepts in the Theory of Monotone
Systems” (“Formaalsed mõisted monotoonsete süsteemide teooria käsitluses”) kaitsmine. Juhendaja: professor Rein Kuusik (TTÜ). Oponendid:
professor Sergei O. Kuznetsov (Moskva Riikliku Ülikooli Kõrgeim Majanduskool) ja professor Peeter Normak
(Tallinna Ülikool).

•••
8. detsembril kell 11 toimub ruumis
II-102 tehnilise füüsika doktorandi
Veljo Sinivee doktoritöö Portatiivne
ioniseeriva kiirguse spektromeeter
“Gammamapper “(Portable spectrometer for ionizing radiation “Gammamapper“) kaitsmine. Juhendaja: Ph.D
Rein-Karl Loide, füüsikainstituudi
professor. Oponendid: Ph.D Madis
Kiisk, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli
Füüsika Instituudi vanemteadur;
Dr.phys. Alberts Kristins, University
of Latvia, Institute of Solid State
Physics.

näha paradiis, siis ühe võimalusena kerkib kindlasti silme ette
raamatukogu”. Edasi kirjutas ta:
“Ja mina arvan, et kindlasti on paradiis raamatukogu.”
Järjepanu said sõna ja kirjutasid külalisraamatusse oma head
soovid ka teised auväärsed külalised. Riigikogu esimees Ene Ergma ütles oma tervituskõnes, et
raamatukogud olid, on ja jäävad
iga teadusõppeasutuse ajuks. (Tuletame meelde, et arhitektuurilahenduse võidutöö kandis märgusõna “Ajupuu”).
“Ilma raamatukogudeta ei ole
võimalik säilitada järjepidevust,
kuna inimkond ehitab oma teadmised eelmiste põlvkondade õlgadele
ja just siin mängivad raamatukogud
suurt rolli, talletades varasemaid
teadmisi ja vahendades uusi.”
Teadlasena palju raamatukogusid kasutanud Riigikogu esimees
on hästi kursis infoühiskonna raamatukogude arenguga: “Elektroonsed väljaanded, andmebaasid on
palju muutnud meie arusaama raamatukogudest, millistena me teadsime neid veel kakskümmend aastat tagasi. Kuid vaatamata uuendustele on raamatukogu koht, kuhu inimesed meeleldi tulevad, siin
on oma eriline aura, mida on kogenud kõik, kes on veetnud raamatukogudes tunde ja tunde.”
Riigikogu esimees peab tähtsaks ka raamatukoguhoidjate osatähtsust kaasaegse tehnoloogiaga
varustatud raamatukogus. Raamatukoguperele uue kodu puhul
õnne soovides ütles ta: “Raamatukogu ilma inimesteta oleks vaid
raamatuhoidla.”

9. detsembril kell 12 ruumis VII-537
kaitseb Kalle Kilk doktoritööd “Variations of Power Demand and Wind
Power Generation and Their Influence to the Operation of Power Systems” (“Elektritarbimise ja tuulegeneraatorite võimsuse muutused ja nende mõju elektrisüsteemi talitlusele”).
Juhendaja: Mati Valdma, D.Sc. (TTÜ
elektroenergeetika instituut). Oponendid: Raine Pajo, Ph.D. (Eesti Energia AS) ja Anzelmas Bacauskas, Ph.D.
(Kaunase Tehnikaülikool).
v

Tehnikaülikooli 91. aastapäeva aktusel pidas ettekande vastne matemaatika- ja loodusteaduskonna
dekaan professor Erkki Truve. Ta
esitles muuhulgas oma nägemust
loodusteaduste tehnikaülikoolidest lahutamatust rollist tabeli kujul, mis sisaldab võrdlusi maailma
Tallinn Univ.
of Technology

California Inst.
of Technology,
Pasadena, CA

juhtivate tehnikaülikoolide ja TTÜ
vahel. Prof Truve saatis seoses
sellega toimetusele kirja, milles juhib tähelepanu, et see ”oluline tabel, mis sisaldas võrdlusi juhtivate
tehnikaülikoolide struktuuri vahel,
oli omandanud powerpointis rida
mingeid lisajooni ja muutunud
Massachusetts
Inst.
of Technology,
Cambridge, MA
Architecture &
Planning

Engineering &
Engineering
Applied Science

Chemical & Materials Technology
Mechanical
Engineering

Power Engineering
Information
Technology
Cybernetics
Science

•••
15. detsembril algab kell 10 ruumis
II 309 Andres Kulli doktoritöö „Reaktiivsete süsteemide mudelipõhine testimine“ (Model-Based Testing of Reactive Systems) kaitsmine. Juhendajad: D.Sc. Leo Mõtus, reaalajasüsteemide professor (TTÜ automaatikainstituut); PhD Jüri Vain, üldinformaatika professor (TTÜ arvutiteaduse
instituut). Oponendid: PhD Johan Lilius, arvutiteaduse ja -tehnika professor (Turku Centre for Computer Science, Finland); PhD Margus Veanes,
teadur (Microsoft Research, Redmond,
WA, USA).

tukogu saamislugu, taustaks slaidid infoekraanidel. Kogu avamistseremoonia algusest lõpuni oli
samuti ekraanidel jälgitav.
Külaliste ette astus igavene
üliõpilane Juulius: “Raamatukogu
on ülikooli nurgakivi ka tänapäeval, kus ülemaailmses võrgus on
rohkem teadmisi, kui üheski raamatukogus”. Juuliusel oli hea
meel tõdeda, et “meie raamatukogu on pidanud ajaga sammu ja
muutunud võrgupõhiseks, saanud
parimaks kohaks, kus tipikas teeb
oma tööd ja pääseb ligi ülemaailmsete teadmiste merele.”
Avatseremoonia lõpetuseks
kõlas raamatukogu aatriumis kolmanda korruse rõdult naiskoori
esituses “Gaudeamus”. Direktor
Jüri Järs siirdus kõrgete külalistega väikesele ringkäigule raamatukogusse, all kohvikus ootasid
kõiki külalisi ja raamatukoguperet
lauad suupistete ja klaasi veiniga.
Taimi Nurmiste
raamatukogu infoosakonna
juhataja
Ülevaadet TTÜ Raamatukogu 90. aastapäeva konverentsist, sel puhul eksponeeritud näitustest, valminud aastapäevafilmist ja tudengite arvamusi lugege meie lehe järgmisest numbrist.

Geology
Marine Systems

Technomedicum
Economics &
Business
Administration
Social Sciences

Physics,
Mathematics &
Astronomy
Chemistry &
Chemical
Engineering
Biology
Geological &
Planetary
Sciences

Science

Eidgenössische
Technische
Hochschule,
Zürich
Architecture

seega märksa halvemini jälgitavaks, kui ma oleksin seda soovinud. Seetõttu, kui peate seda võimalikuks, oleksin huvitatud selle
tabeli uuesti esitamisest”.
Täidame nüüd prof Truve soovi ja trükime ära võrdlustabeli selle
õigel kujul.

Ecole Polytechnique
Fédérale
de Lausanne

Tokyo Inst.
of
Technology

Architecture, Engineering
Civil and Environmental
Engineering

Civil,
Environmental &
Geomatic
Engineering
Materials Science Engineering
(cont.)
Mechanical & Process Engineering
Biosystems
Science &
Engineering
Information
Technology &
Computer and
Electrical
CommunicaEngineering
tion Sciences
Computer Science
Mathematics
Basic
Sciences
Physics
Chemistry &
Applied
Biosciences
Biology
Life Sciences
Agricultural &
Food Sciences
Earth Sciences
Environmental
Sciences

Oceanography &
Applied Ocean
Science &
Engineering
Health Sciences &
Technology
Humanities &
Humanities, Arts Management,
Management
Social Sciences & Social Sciences Technology &
of Technology
Economics
Humanities, Social

Engineering
(cont.)
Science

Tere tulemast Teeviidale!
Järgmine Teeviida mess toimub 3.-5.
detsembril Tallinnas, Eesti Näituste
messikeskuses. Noorte infomessi
TEEVIIT korraldamise idee sai alguse aastal 1994 ning sellest ajast alates
on messi korraldanud Eesti Noorsootöö Keskus (algselt Eesti Noorsoo
Algatuskeskus).
Messi eesmärk on pakkuda võimalikult palju informatsiooni õppimise, koolituse, täiend- ja ümberõppe
võimaluste, vaba aja veetmise, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist. Samuti anname noortega tegelevatele
inimestele ja ka kõigile teistele huvilistele võimaluse tutvuda kaasaegse
metoodilise materjali, raamatute ja
kõige muuga, mis aitab tööd huvitavamaks ja sisukamaks teha.
Kõigil messidel on osalenud ka
Tallinna Tehnikaülikool oma väljapanekutega.

Koostöö
Euroopa vahetustudengid
Tartus
Tallinna Tehnikaülikooli ja Seinäjoki
Rakendusülikooli vahelise koostöölepingu raames võõrustas TTÜ Tartu
Kolledz 9.-13. novembril vahetusüliõpilaste rühma Soomest. Vahetusprogrammide alusel õpib sügissemestril
Seinäjoki Rakendusülikoolis üle neljakümne üliõpilase erinevatest Euroopa
ja muu maailma rakenduskõrgkoolidest. Nende seast 15 (Itaaliast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Hispaaniast,
Hongkongist ja Ghanast) osales Tartu
seminaril. Kuulati TTÜ ja TÜ lektorite
loenguid Balti riikide poliitikast, majandusest ja keskkonnakaitsest aastal
2009, külastati Tartu ettevõtteid ning
Tartu Biotehnoloogia Parki. Vaba aeg
sisustati üheskoos TTÜ tudengitega
kultuuri- ja tutvumisüritustel, käidi
ka etendusel Vanemuise teatris. Gruppi saatis kaks õppejõudu Seinäjoki Rakendusülikoolist. Kevadsemestriks
suundub kolm Tartu Kolledzi üliõpilast Seinäjoki Rakendusülikooli. Õppeainete valikul on loengute ja meeskonnatöö kõrval eriline panus tehtud
laboratooriumide ja töökodade praktikale, sest sellisel tehnika tipptasemel
seadmetele üliõpilane tavaülikoolis
oma kätega ligi ei pääse.
v

v

Tehnikaülikool kannatab välja võrdluse

Civil Engineering

•••

Kultuuriminister Laine Jänes,
kes oli juba oma panuse andnud ka
meie uue raamatukogu nurgakivi
panekul aprillis 2008, ütles oma
sõnavõtus, et TTÜ raamatukogu
on erandlik raamatukogu – sel on
õnnestunud kahel korral oma kodu
saada. 1972. aasta aprillis avati
esimene kõrgkooliraamatukoguks
ehitatud hoone Mustamäel ja
nüüd, 2009. aasta 11. novembril
avatakse TTÜ campuses Eesti kõige kaasaegsem raamatukoguhoone. Külalisraamatusse kirjutas ta
oma soovi: “Et Raamatute raamatud kestaksid igavesti”.
AS Oma Ehitaja nõukogu esimees Tiit Kuuli kinkis raamatukogule sümboolse võtme. Võtmekujulisele mälupulgale oli salvestatud ligi 200 fotot uue maja siseja välisvaadetega. Külalisraamatusse jäädvustas ta lubaduse:
“Alati TTÜ teenistuses”.
Nüüd said tähelepanu osaliseks arhitektuuribüroo Agabus,
Endjärv & Truverk arhitektid: Eero
Endjärv, Priit Pent, Mattias Agabus, Illimar Truverk ning sisearhitektid Hannelore Kääramees ja
Kristi Lents. Arhitektidele, kes valminud hoonele panid hindeks 5miinus (sest alati saab paremini), kingiti mälestuseks raamat “Tallinna Tehnikaülikooli ehitised” ja
ulatati lilled TTÜ rahvatantsuansambli “Kuljus” tütarlastelt.
Vahepeal kõlas
lustakas pala TTÜ
naiskoorilt ja siis sai
sõnajärje raamatukogu direktor Jüri
Järs. Direktor tutvustas lühidalt raama-

Teeviit

Technische
Universität
München
Architecture
Civil
Engineering
and
Surveying
Chemistry
(cont.)
Mechanical
Engineering

Electrical
Engineering &
Information
Technology
Informatics
Mathematics
Physics

Chemistry
Bioscience & Life & Food
Biotechnology Sciences
Science (cont.)

Medicine
Business
Administration

Tudengielu
Üliõpilasesinduse stipendiumikonkurss
TTÜ üliõpilasesinduse 2009. a sügissemestri stipendiumikonkurss kestab 24.
novembrini. Üliõpilasesinduse stipendium on loodud aitamaks kaasa tipikate
enesealgatusele ja õpimotivatsioonile Tallinna Tehnikaülikoolis ning tagamaks
kvaliteetselt hariduse omandamist. Stipendiumid antakse kolmele tudengile.
Iga stipendiumi suurus on 5 000 krooni.
Stipendium määratakse kuni kolmele TTÜ statsionaarse õppevormi
üliõpilastele.
Stipendiumeid jagatakse järgmiste põhikriteeriumite alusel:
1) aktiivne üliõpilaselus osalemine,
silmapaistvate sporditulemuste
saavutamine, silmapaistvus kultuurilises tegevuses;
2) sotsiaalsetest tingimustest või
erivajadustest tulenevad toimetuleku raskused.
Stipendiumi määramisel arvestatakse positiivselt ka üliõpilase silmapaistvat
tegevust TTÜ arengus, avarat silmaringi,
õpiedukust ja häid isikuomadusi.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb
üliõpilasel esitada TTÜ üliõpilasesinduse juhatusele: vormikohane avaldus, curriculum vitae, õpingutulemuste väljatrükk ja essee (A4).
Stipendiumitaotluse tähtaeg on 24.
november kell 16. Taotlused tuleb saata
aadressile ye_juhatus@tipikas.ee ning
tuua paberkandjal üliõpilasesinduse
kontorisse (VI-200).
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Berliin ja Arhitektuur

Stipendium
Eesti Rahvuskultuuri
Fondi stipendiumid
Vastavalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi (ERKF) nõukogu otsusele eraldas sihtasutus 2010. aasta
stipendiumide ja toetuse maksmiseks
2 357 596 krooni.
ERKFi kahekümnendaks jagamiseks
laekus 549 taotlust summas 7 630 908
krooni ja 90 senti. Nõukogu rahuldas
227 taotlust summas 2 093 049 krooni.
Stipendiume loome- ja teadustööks anti 57 isikule, stipendiume õpinguteks
ja täiendõppeks 128 isikule ning toetati 24 kultuuriprojekti.
TTÜ üliõpilased saavad stipendiumid järgmistest allfondidest:
• ALEKSANDER RAADI FONDI
STIPENDIUM
Toetamaks Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel,
kusjuures eelistatud on Valjala vallast
pärit noored – Liisu Lehari, õpinguteks
Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledzis
maastikuarhitektuuri erialal 5 600 kr.
• SALME JA ALEKSANDER
MATHIESENI FONDI
STIPENDIUM
Toetamaks avalik-õiguslike ülikoolide
magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi inseneri- ja täppisteaduste valdkondades – Martin Talvari, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus- ja tsiviilehituse erialal 7 967 kr.
• SUNTEE FONDI STIPENDIUM
Toetamaks arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning
ehitusmälestiste säilitamist – Maido
Lüiste, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledzis ehitiste restaureerimise erialal 2 300 kr.
Stipendiumi andis välja ka Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond, kuid fond soovib oma stipendiaati hoida 19. detsembrini saladuses.
v

v

Juubilar

2.

Algus MM nr 16
Anne Lannes,
ehitusfüüsika ja arhitektuuri
õppetooli lektor

Hulga uusi hooneid saab korraga
näha Potsdami platsil, kus paiknes linnaelu keskpunkt juba 1920.
aastatel. Pärast Teist maailmasõda sai paigast tühermaa, kuid
Berliini müüri langemise järel on
kõik kiiresti muutunud. Praegu
leiab siit kunsti-, meelelahutus-,
kauplemis- ja ärikeskusi. Seni on
väljaku ilme loomiseks investeeritud rohkem kui 17 miljardit eurot. Väljakut ümbritsevatele kõrghoonetele, mis tekitavad paigas
väidetavalt New Yorgi hõngu, lisandub pea kogu aeg uusi. Siit
leiab muu hulgas nii arhitektuuriliselt põneva Sony Euroopa peakorteri kui maailmajao esimese
valgusfoori rekonstruktsiooni.
Potsdami platsile paistab ära
juba esmapilgul huvi äratav pikk
“kollaazmaja”, mis on büroo, eluja ärihoone. Autoriks teine üks
kuulsamaid inglise arhitekte sir
Richard Rogers. Maja on kõike
muud kui igav: erinevad vormid
ja mahud fassaadil, klaas ja metall, postidele tõstetud korrused,
konsoolid, rõdud, terrassid, trepid, ernevad katused jne. jne.
Teele Potsdami platsilt Brandenburgi väravate juurde jääb
“maja-skulptuur”, milles paikneb,
nagu lugeda võis, Otto Bock`i
meditsiinitehnikakeskus. Hoone
arhitekt kahjuks teadmata. Kaameraga ja ilma uudistajaid jätkus
selle maja juurde vahetpidamata.
v

Ivar Aimre

Kõrghooneid Potsdami platsil

Alles möödunud aastal sai valmis otse Brandenburgi väravate
kõrvale ehitatud USA saatkond
(arhitektid Moore Ruble Yudell) ja
kohe kõrval paikneb DG-Bank,
mille autoriks üks kuulsamaid
kaasaegseid arhitekte Frank O.
Gehry USAst. Selle hoone juures
on ta preisilikku selgejoonelist
arhitektuuri täiendanud mitme
uudse detailiga. Kahjuks tema julgeid ja originaalseid võtteid interjöörides saab tavainimene näha
ainult fuajeesse sisenedes.
Muljetavaldav ja mõtlemapanev on samasse piirkonda jääv
Holokausti mälestusmärk, mis on
pühendatud natside poolt Euroopa konsentratsioonilaagrites ajavahemikus 1933-45 mõrvatud 6
miljonile inimesele. Ootamatu ja
samal ajal väga hästi õnnestunud
lahendus USA arhitekti Peter
Eisenmanilt valmis astal 2005.

Üpris suur maa-ala on kaetud eri
kõrgusega (0-2 m) tumehalli värvi
betoonsammastega, mida on kokku 2711. Osaliselt on memoriaali
all keldrikorrusel infokeskus, mis
annab teavet genotsiidi põhjustest ja ajaloost. Saadud emotsioone süvendasid veelgi päris suurele
hulgale betoonplokkidele asetatud
üksikud roosid ja läheduses ühe
neiu poolt klarnetil mängitavad
juudi rahvaviisid.
Eelloetletu on muidugi ainult
murdosa Berliini uuest arhitektuurist. Avastamist ja vaatamist jätkub selles linnas ehituse valdkonnas veel küll ja küll. Igatahes on
Berliin kindlasti tänapäeval linn,
kuhu tasub sõita ja kus on, mida
vaadata. Samas on sinna Tallinnast ka suhteliselt lihtne kohale
jõuda – ainult poolteist tundi Estonian Airi otselennuga.

Otto Bock‘i meditsiinitehnikakeskus

Vaade Holokausti mälestusmärgile

Tere tulemast Akadeemia postkontorisse!
Tehnikaülikoolis õpib ligikaudu 14
tuhat üliõpilast, töötajaidki on paar
tuhat, lisaks liiguvad ülikooli hoonetes rohked konverentsikülalised.
Kõikide nende teenindamiseks on
nüüd TTÜ majandus- ja sotsiaalteaduste maja hoone esimesel korrusel
oma postkontor – Akadeemia postkontor. Selles pakutakse kõiki postiteenuseid, samuti võetakse vastu
makseid ning müüakse laias valikus filateeliatooteid, postkaarte,
ümbrikke ja kontoritarbeid.
Postkontoris on võimalik teostada Western Unioni rahaülekandeid,samuti kasutada Postipanga
(SEB) teenuseid, st saab sooritada
reaalajas maksekorraldusi, maksta
oma või mõnele muule kontole sularaha ja seda ka välja võtta, kontrollida oma konto jääki ning saada
infot tehingute kohta. Sõlmida
saab ka SEB pangalepinguid: avada arveldus- või juuniorkontot, tellida ja kätte saada erinevaid deebetkaarte (sh ISIC kaarti), sõlmida Internetipanga, telefonipanga, otseja püsikorralduste lepinguid. Arvelduskonto avamine koos deebetkaardiga on Postipangas tasuta.
Uudse teenusena on võimalik
postkontorist kätte saada saadetised, mis on saabunud kandekes-

Pärast rasket haigust lahkus 10. novembril meie seast Sisekaitseakadeemia politseikolledzi kriminoloogia
ja kriminalistika õppetooli emeriitprofessor Ivar Aimre.
Ivar Aimre omandas kõrghariduse Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille
õigusteaduskonna ta lõpetas 1967. a.
1969.-1975. aastani oli ta teadur Tartu Riiklikus Ülikoolis, 1976-1982
ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo
Instituudi teadur ja sektorijuhataja,
seejärel kaitses ta Moskva Sotsioloogia Instituudis filosoofiakandidaadi
kraadi sotsioloogias. 1982. aastast oli
ta 10 aastat vanemõpetaja ja dotsent
Tallinna Polütehnilises Instituudis.
Ivar Aimre oli esimeste seas, kes
asus taasiseseisvunud Eestis rajama
Eesti Sisekaitse Akadeemiat. 1992. a
aprillis valitsuse otsusega loodud akadeemiasse tuli ta õppeprorektoriks,
töötades aastani 2000 prorektorina
kaug- ja täiendõppe korraldusalas.
Samas oli ta 1996. aastal valitud sotsioloogia õppetooli juhatajaks-professoriks. 2000-09 täitis ta kriminoloogia ja sotsioloogia õppetooli juhataja-professori kohuseid. Tänavu andis Sisekaitseakadeemia nõukogu
Ivar Aimrele silmapaistvate teenete
eest oma valdkonna arendamisel emeriitprofessori austava tiitli.
Ivar Aimre kui tunnustatud spetsialist kriminoloogia ja sotsioloogia
valdkonnas on olnud teadusajakirja
„Sisekaitseakadeemia Toimetised“
üks aktiivsemaid autoreid. Tema peateos „Sotsioloogia“ – põhjalik ülevaade
sotsioloogia kui teaduse arengust kogu maailmas – sai alguse sotsioloogia
õpikust, mis valmis 2001. a. Autor
täiendas oma peateost pidevalt, sellest on ilmunud 2 kordustrükki.
Ivar Aimre oli nooruses aktiivne
sportlane: 1963-1966 kuulus ta TRÜ
korvpallimeeskonda, mis osales vabariigi meistriliiga võistlustes. Hiljem astus ta TPI õppejõudude korvpalliklubi
„Kapa“ liikmeks, võttes osa klubi sportlikust ja intellektuaalsest tegevusest.
Ivar Aimre ärasaatmine oli 14. novembril Pärnamäe krematooriumis.
v

Hillar Aben 80

Uusi teaduslikke ideid ja
head tervist soovides
Mati Kutser

In memoriam

Tööreis

Vaade sir R. Rogersi projekteeritud hoonele. Esiplaanil äri- ja bürookompleks
Juubilar on ligi 50 aastat oma elust pühendanud TTÜ Küberneetika Instituudile ja fotoelastsusmeetodi teooria ning
selle praktiliste rakenduste loomisele.
Tema direktoriks olemise ajal kerkis Küberneetika Instituudi maja.
Hillar Abeni ehitusinseneri teadmised ja järjekindel nõudlikkus projekteerijate ja ehitajate suhtes tagas selle, et tehtut ei pea häbenema ka tänapäeval. Oma juhtimisstiili korrektsuse ja sihikindlusega arendas ta edasi
Küberneetika Instituudile omast
vaimset ja loomingulist õhkkonda,
mis on pannud aluse instituudi heale
teaduslikule mainele. Tõsine suhtumine töösse, kõrgete sihtide seadmine
ning järjekindlus nende saavutamiseks on toonud tema pool juhitud Eesti Teaduste Akadeemia Toimetistele
rahvusvahelise tunnustuse.
Hillar Abeni arendatud integraalne fotoelastsusmeetod on olnud aluseks edukale pikaajalisele koostööle
maailma klaasitootjatega, mille tulemusel on loodud sellel põhinev mõõtmistehnoloogia, katseandmete töötlemise algoritmid, vastav tarkvara ja
automatiseeritud mõõteaparatuur.
Selline unikaalne teooria ja praktika
ühendus vääris 2009. aastal Eesti teaduspreemia väljapaistva teadus- ja
arendustöö eest.
Hillar Aben on tõeline teadlane ja
intelligentne härrasmees, kes on olnud eeskujuks paljudele meie seast.
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Sisekaitseakadeemia

Koostöö
Delegatsioon Kanadast

kusesse. Selleks tuleb helistada
saadetise saabumise teatel oleval
telefoninumbril ning tellida saadetis
Akadeemia postkontorisse. Saadetis tuuakse postkontorisse kokkulepitud päeva hommikuks.
Akadeemia postkontoris on
müügil ka värsked ajalehed ja ajakirjad.
Lisaks sellele saab nüüd postkontorist osta ka Tehnikaülikooli
meeneid ning ülikooli tutvustavaid
raamatuid. Meenetest on saadaval kunstnik Feliks Sarve graafilised lehed, mis kujutavad TTÜ
peamaja, aga ka TTÜ logoga pastapliiatseid, kaelapaelu, võtmehoidja-laserpointereid, mälupulki,

õllekruuse, helkureid, termoskruuse, juhtmeta arvutihiiri, kunstnahast dokumendimappe, visiitkaardihoidjaid, kinkekotte, TTÜ märke
ja postkaarte.
Raamatutest võib osta „TTÜ
professorid läbi aegade“, „Factum
mente et manu. Tallinna Tehnikaülikooli ehitised 1918-2008. Buildings of Tallinn University of
Technology 1918-2008“, „Leiutajaid ja leiutisi Tallinna Tehnikaülikoolis 1922-2007“ või ingliskeelse TTÜ fotoalbumi.
Akadeemia postkontor on
avatud esmaspäevast reedeni kl
10-19, laupäeval kl 10-15, pühapäeval on kontor suletud.

10. novembril külastas TTÜd Kanada
Senati IT- ja transpordikomisjoni kõrgetasemeline delegatsioon. Visiidi eesmärgiks oli tutvuda TTÜ saavutustega
infotehnoloogia vallas ning planeerida
edasist koostööd. Delegatsiooniga kohtus nõukogu saalis TTÜ arendusprorektor Andres Keevallik, ülikooli tegevust neis valdkondades tutvustasid
Avo Ots, Indrek Jakobson jt.

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 Kersti Vähi
Makett ja küljendus Anu Teder
Fotod Eiko Lainjärv, TTÜ
Trükikoda SpinPress
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SA Tallinna Tehnikaülikooli
Arengufond 2009. aasta
sügisesed stipendiumid määratud
Akadeemik Boris Tamme nimeline stipendium 100 000 krooni TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna arvutitehnika instituudi vanemteadur,
Ph.D filosoofias (infotehnoloogias) Artur Jutman
Professor Heinrich Laulu nimeline stipendium 100 000 krooni TTÜ Ehitusteaduskonna keskkonnatehnika instituudi kütte- ja ventilatsiooni
õppetooli dotsent, Ph.D filosoofias Hendrik Voll
Doktoriõppe stipendiumid á 50 000 ja á 40 000 krooni:
Ehitusteaduskond
Priit Luhakooder - Olaf Hermani stipendium (40 000 krooni)
Ivar Annus - AS Tallinna Vesi stipendium (40 000 krooni)
Energeetikateaduskond
Helena Lind - Mati Jostovi nimeline stipendium (50 000 krooni)
Tanel Jalakas - Eesti Energia AS stipendium (40 000 krooni)
Veiko Karu - AS Eesti Raudtee stipendium (40 000 krooni)
Reeli Kuhi-Thalfeldt - Eesti Energia AS stipendium (40 000 krooni)
Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond
Olga Velts - Eesti Energia AS Narva Elektrijaamad stipendium (40 000 krooni)
Matemaatika-loodusteaduskond
Kairit Zovo - Paul Kogermani nimeline stipendium (50 000 krooni)
Mehaanikateaduskond
Heiki Tiikoja - AS Tallinna Sadam stipendium (40 000 krooni)
Magistri- ja inseneriõppe stipendiumid á 30 000 krooni ja á 25 000 krooni:
Ehitusteaduskond
Martin Taal - Toomas Lumani stipendium (25 000 krooni)
Els-Hedvig Kerge - AS Nordic Contractors stipendium (25 000 krooni)
Teet Reinson - AS Teede REV-2 stipendium (25 000 krooni)
Monika Sergejeva - Alexela stipendium (30 000 krooni)
Aet Soonvald - AS Tallinna Sadam stipendium (25 000 krooni)
Martin Talvari - AS Merko Ehitus stipendium (30 000 krooni)
Energeetikateaduskond
Tanel Kivipõld - AS Harju Elekter stipendium (25 000 krooni)
Mikk Lellsaar - Eesti Energia AS stipendium (25 000 krooni)
Infotehnoloogia teaduskond
Joosep Mäe - OÜ Skype Technologies stipendium (30 000 krooni)
Bia Nassar - OÜ Linxtelecom Estonia stipendium (30 000 krooni)
Siim Somelar - Lennuliiklusteeninduse AS stipendium (30 000 krooni)
Janno Viskus - AS Ericsson Eesti stipendium (30 000 krooni)
Mehaanikateaduskond
Martin Esinurm - Eesti Energia AS Kaevandused stipendium (25 000 krooni)
Raimo Kabral - AS Silberauto stipendium (25 000 krooni)
Riho Kiiman - AS Ensto Ensek stipendium (25 000 krooni)
Kaupo Kitsing - AS Harju Elekter stipendium (25 000 krooni)
Leo Rummel - Eesti Energia AS stipendium (25 000 krooni)
Taavi Salumäe - AS Eesti Raudtee stipendium (25 000 krooni)
Bakalaureuse- ja inseneriõppe stipendiumid á 20 000 krooni ja á 15 000 krooni:
Ehitusteaduskond
Oliver Kiisler - Toomas Lumani stipendium (15 000 krooni)
Rain Männikus - AS Nordecon International stipendium (15 000 krooni)
Siiri Pettai - OÜ Astlanda Ehitus stipendium (20 000 krooni)
Nadezhda Rudich - AS Saku Õlletehas stipendium (15 000 krooni)
Energeetikateaduskond
Jevgeni Matin - AS ABB stipendium (20 000 krooni)
Madis Mikola - AS ABB stipendium (20 000 krooni)
Artur Peedimaa - AS ABB stipendium (20 000 krooni)
Infotehnoloogia teaduskond
Nigol Kaste - AS Ericsson Eesti stipendium (20 000 krooni)
Martin Kurgi - AS Ericsson Eesti stipendium (20 000 krooni)
Peeter Karolin - Elion Ettevõtted AS stipendium (20 000 krooni)
Natalja Rõzova - Elion Ettevõtted AS stipendium (20 000 krooni)
Maksim Butsenko - EMT AS stipendium(20 000 krooni)
Karl Kerem - EMT AS stipendium (20 000 krooni)
Kristian Liibert - AS Saku Õlletehas stipendium (20 000 krooni)
Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond
Polina Sõrjanaja - AS Viru Keemia Grupp stipendium (20 000 krooni)
Natalja Tsvetkova - AS Viru Keemia Grupp stipendium (20 000 krooni)
Majandusteaduskond
Hanno Kase - AS Swedbank stipendium (20 000 krooni)
Kristi Spelman - AS Swedbank stipendium (20 000 krooni)
Matemaatika-loodusteaduskond
Ingrid Lekk - AS Swedbank stipendium (20 000 krooni)
Ken Veski - AS Swedbank stipendium (20 000 krooni)
Mehaanikateaduskond
Martin Kontus - AS Harju Elekter stipendium (15 000 krooni)
Riho Pihlak - AS Harju Elekter stipendium (15 000 krooni)
v

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledz
Ilona Matsujeva - Eesti Energia AS Kaevandused stipendium (15 000 krooni)
Rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid á 15 000 krooni,
á 10 000 krooni ja á 5 000 krooni:
Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledz
Ilga Pauser - Alexander Kofkini stipendium (15 000 krooni)
Jekaterina Tserepannikova - Alexander Kofkini stipendium (15 000 krooni)
v

v

v

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledz
Jevgeni Makarov - OÜ Coniery stipendium (10 000 krooni)
Anna Ivanova - Eesti Energia AS stipendium (15 000 krooni)
Rimma Plistik - Eesti Energia AS stipendium (15 000 krooni)
Artur Puzinas - Eesti Energia AS stipendium (15 000 krooni)
Irina Rõbalova - Eesti Energia AS stipendium (5 000 krooni)
Natalia Sokolova - Eesti Energia AS stipendium (15 000 krooni)
Igor Devyatykh - AS Viru Keemia Grupp stipendium (15 000 krooni)
Aleksei Penezko - AS Viru Keemia Grupp stipendium (15 000 krooni)
Veronika Plotnikova - AS Viru Keemia Grupp stipendium (15 000 krooni)
Irina Zimnitskaja - AS Viru Keemia Grupp stipendium (15 000 krooni)
Artjom Trifonov - AS Viru Keemia Grupp stipendium (10 000 krooni)

???

v

Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledz
Mare Kabur - AS Väinamere Teenindus stipendium (15 000 krooni)
Annika Kuusk - AS Väinamere Teenindus stipendium (15 000 krooni)
Heli Kööp - AS Väinamere Teenindus stipendium (15 000 krooni)
Heli Loodus - AS Väinamere Teenindus stipendium (15 000 krooni)
Heily Piip - AS Väinamere Teenindus stipendium (15 000 krooni)
*

Stipendiumide pidulik kätteandmine toimub Tallinna Raekojas
kolmapäeval, 25. novembril 2009 kell 17.00.

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

