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Sada aaStat luguSid

Kõigile meeldivad jutuvestjad. 
Vahet pole, kas nad pajatavad 
lõkke ääres uskumatuid mat-
kajutte, süles olevale lapsele 
lugusid oma lapsepõlvest, juu-
belilauas liialdustega mälestusi, 
suurel laval merelaulude vahele 
meremehejutte või väiksel laval 
lõbusaid naljajutte. Inimeste 
elud on lugusid täis ning ehkki 
neid armastatakse rääkida ja 
kuulata, ei ole lugude kirjapa-
nemine nii tavaline. Aga võiks 
olla!
Ülikoolil on saja aasta jooksul 
kogunenud ligi 70 000 vilistlast, 
lisaks kõik need, kes diplomini 
ei jõudnud, ja veel õppejõud ja 
töötajad. Pole kahtlust, et üli-
koolilinnakus ja tegelikult üle 

Mente et Manu peatoimetaja Mari Öö Sarv  Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Eesti on tuhandete kaupa Teh-
nikaülikooliga seotud lugusid, 
mis väärivad rääkimist. Paljud 
on pandud kirja mälestusteraa-
matusse ja paljusid räägitakse 
juubelilaudades või lõkke ääres 
ega panda kunagi kirja, sest… 
teate ju küll, miks – nad on liiga 
mahlakad! 
Aga palju toredaid seiku on 
ka rääkimata. Just neid ko-
gusime sel aastal ülikooli juu-
beliks. Kes ennustas eksamil 
läbikukkumist anekdootide 
pealt, kes leidis ülikoolist 
abikaasa, kes pani kirja oma 
vanaisa loo... Leiate need lood 
juubeliveebist ttu100.ee ja osa 
ka seesinase ajakirjanumbri 
kaante vahelt. ■

tallinna tehnikaülikooli väljaanne mente et manu
ilmub alates 1949

loe veebist: www.ttu.ee/ajaleht 
või telli koju/kontorisse: ajaleht@ttu.ee

aadress: ehitajate tee 5 (u01-129), 19086 tallinn 

telefon: 620 3615

peatoimetaja: mari Öö Sarv

kaasa mõtlesid: anne muldme, elena kirt, 
krõõt nõges, renno veinthal

korrektor: tiina lebane 

küljendus: anu teder

kaanefoto: karl-kristjan nigesen

ajakiri ilmub 5 korda aastas.  
Järgmine number ilmub oktoobris 2018.

Kui lugedes tuleb tahtmine ka mõni oma juhtumus 
kirja panna, saatke see minulugu@ttu.ee!

Mente et Manu

www.ttu.ee/ajaleht
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oma 100. tegutsemisaastal uueneb eesti teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni eestvedaja ka ise: tallinna tehnikaülikool võtab ametlikult 
kasutusele lühinime taltech.

Ülikooli strateegilise kommunikatsiooni  
peaspetsialist Epp Joala  Foto: TalTechi fotoarhiiv

tallinna 
tehnikaülikool 
võtab kaSutuSele 
lühiniMe taltech

Tallinna Tehnikaülikool tähistab 17. septemb-
ril 2018 sajandat aastapäeva. Oma esimese 100 
aasta jooksul on ülikool koos Eesti riigiga eden-
danud tehnikaharidust ja inseneriasjandust 
ning kasvanud tehnikaülikooliks rahvusliku 
tööstuse ülesehituse vajadusest lähtudes. Üli-
kool on pannud aluse Eesti põlevkivitööstuse ja 
-energeetika arengule, kujundanud Eesti majan-
duseliidi ja koolitanud meie ökonomiste, loonud 
aluse e-Eestile küberneetikateadmiste edenda-
mise kaudu ning koolitanud enamiku meie me-
remeestest ja IT-spetsialistidest. Väärib veel 
märkimist, et Tehnikaülikool on ehitanud Tal-
linna laululava ja teletorni ning Eestis ainulaad-
se kampuse Mustamäele ja andnud kolmandiku 
meie rahvuslikust teadus- ja arendustegevusest. 

Selle käigus on Tallinna Tehnikaülikoolist saa-
nud Eesti kõige rahvusvahelisem ülikool.

mitu nime, üks eesmärk
Tallinna Tehnikaülikool on 100 aasta jooksul 
kandnud mitut nime: alustasime Eesti Tehnika 
Seltsi tehniliste erikursuste nime all, edasi tulid 
Tallinna Tehnikum, Tallinna Tehnikainstituut, 
Tallinna Polütehniline Instituut ja Tallinna 
Tehnikaülikool. Neid nimesid on ka teistesse 
keeltesse tõlgitud. Kõige eksitavamaks on ku-
junenud hulk akronüüme – TPI, TTÜ, TTU ja 
TUT. Meie olemus on siiski kogu aeg olnud üks 
ja sellega jätkame – tehnikaülikool, mis teenib 
Eesti riiki ja rahvast läbi rahvusvahelisel tipp-
tasemel tehtava teadustöö, mis uuendab Eesti 

ttü100 / taltech täna
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ttü100 / taltech täna

majandust ja annab ideid elukvaliteedi tõstmi-
seks kogu maailmale.
Ent kui tahame uuendada maailma, siis peame 
ka ise uuenema. Kui meie nägemus tänapäeva 
ühiskonnast on innovatiivne, ettevõtlik, tehno-
loogiliselt arenenud ja maailmale avatud, siis 
peab olema võimalik samade sõnadega iseloo-
mustada ka meid endid. Kõike seda teeme edas-
pidi lühinime TalTech all.

taltech on eesti kõige  
uuendusmeelsem ülikool
Juba mitmendat aastat Kantar Emori läbivii-
dava Eesti ülikoolide maineuuringu tulemuste 
järgi tuntakse Tallinna Tehnikaülikooli just 
uute ja digitaalsete tehnoloogiate poolest. Seda 
põhjusega, sest ülikool väärtustab mõtteviisilt 
arengut ning käib ajaga kaasas – õppekavad 
on täismahus uuendatud vastavalt tööturu va-
jadustele ning kaasatud on tugevad praktikud 
erasektorist.
TalTech rakendas esimesena Eesti ülikoolidest 
aastaringse vastuvõtu ning esimesena mindi 
2018. aastal täielikult üle lävendipõhisele vas-
tuvõtule. Ka TalTechi õppekeskkond areneb pi-
devalt – uuendatud on mitmeid laboreid, järjest 
rohkem õppetööd toimub e-kanalite vahendusel.

taltech seob inseneeria ja it
TalTechist sirgunud insenerid on läbi aegade 
loonud Eestile olulisi tehnoloogiaid, ehitisi, ra-
jatisi ja eluks vajalikke taristuid. See praktili-
ne panus jätkub ja muutub järjest nutikamaks. 
Üha enamad ülikooli õppeprogrammid on välja 
töötatud eri valdkondade integratsioonis, sest 
vaid nii saame koolitada tänapäeva vajadustele 
vastavaid spetsialiste.
Võrreldes teiste ülikoolidega pakub TalTech li-
saks teoreetilisele baasile oluliselt rohkem prak-
tilist väärtust. Siin valmivad päris asjad ja need 
luuakse koha peal nullist, näiteks iseauto või sa-
telliit. Lisaks on ülikool muutumas moodsaks di-
gilinnakuks, mis pakub laialdasi võimalusi tar-
ga linna arendamiseks ning on katsepolügooniks 
Eesti ettevõtetele oma lahenduste testimiseks.

taltechis on nüüdisaegne juhtimine
Ülikool on viimase paari aastaga põhjalikult 
uuendanud oma struktuuri, muutes teadus-
kondade ja instituutide töö tõhusamaks ja kont-
sentreeritumaks. Ülikoolis hoitakse teadlikult 
madalat hierarhiat ja seeläbi antakse üksustele 
piisavalt vabadust ise oma tööd korraldada.
TalTech peab ülioluliseks teaduse ja õppetöö 
eristuvalt kõrget taset ning seisab akadeemilise 

vabaduse eest. Nii on TalTechist saanud Eestis 
esimene ülikool, mis pakub tenuuril põhinevat 
akadeemilise karjääri mudelit.
Aasta tagasi käivitus ülikoolis TalTechDigital 
initsiatiiv, mis muuhulgas loob innovatsiooni 
ülikooli enda tegevustes. Selle alusel ajakohas-
tatakse kõiki ülikooli süsteeme, protseduure jne 
– eesmärk on olla üks juhtivatest digiülikooli-
dest. TalTechDigital aitab töölaudadelt kaotada 
töömahukad administratiivsed rutiinid ja sidu-
da ülikooli digitaliseerimine õppetööga – uued 
lahendused töötatakse välja tudengite õppeprot-
sessis, pakkudes lahendust ülikoolile ja prakti-
list väljundit tudengitele.

taltech on eesti kõige  
rahvusvahelisem ülikool
TalTech on rahvuslikult tugev ülikool, pakkudes 
rahvusvahelist tugevat kõrgharidust. Siin on tu-
dengeid, õppejõude, tippteadlasi ja eksperte kõiki-
dest maailmajagudest, kokku 94 riigist. TalTechis 
on Eesti ülikoolide võrdluses enim välistudengeid 
(13,4 protsenti) ja välisõppejõude (16 protsenti).

taltech väärtustab koostööd ettevõtetega
TalTech viib ettevõtluse uuele tasemele, olles 
ettevõtetele ja riigiasutustele teadusuuringute 
tegemise esimene kontaktpunkt, toetades ette-
võtteid nõu ja jõuga organisatsiooni- ja toote-
arenduses.
Noored saavad siin innustust, teadmisi ja va-
hendeid üliõpilaste start-up-ettevõtete loomiseks 
ja arendamiseks. Ka õppetöös lähtub TalTech 
eelkõige Eesti ühiskonna ja majandusruumi va-
jadustest. 

taltech on akadeemiline arvamusliider
Julgus muutuda, tahe areneda koos kiirelt muu-
tuva tehnoloogiamaailmaga ning soov diskuteeri-
da teadmistel põhinevalt teevad TalTechist ooda-
tud arvamusliidri akadeemilises diskussioonis. 
TalTechi teadlased on valmis viima läbi objektiiv-
seid uuringuid ka tundlikel teemadel, sest tea-
duslike meetoditega tehtud analüüs annab alati 
uut informatsiooni, mis on hädavajalikuks alus-
materjaliks kaalutletud otsuste langetamisel.

mõistuse ja käega astume vastu  
ka järgmisele 100 aastale
Tallinna Tehnikaülikooli nimi oli, on ja jääb. Nii 
jääb alles ka Tehnikaülikooli moto – mõistuse ja 
käega (Mente et Manu). Kuid vaadates tagasi saa-
vutatule ning mõeldes tuleviku ambitsioonidele, 
siis on ainuõige minna uuele aastasajale vastu 
kõikides keeltes mõistetava lühinimega TalTech. ■
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ülikooli MuuSeuMiS on avatud uuS püSinäituS 
„ttü100. tippteaduS ja tippteadlaSed“ 
Alates 14. septembrist on külastajatele taas ava-
tud TTÜ muuseum, kus saab uudistada ülikooli 
sajandale juubelile pühendatud värsket näitust 
„TTÜ100. Tippteadus ja tippteadlased“.
Väljapanek tutvustab Tallinna Tehnikaülikooli 
ajalugu alates 1918. aasta septembrist, mil alus-
tas tööd Tallinna Tehnika Seltsi Tehniliste eri-
kursuste nime kandev õppeasutus. See oli kee-
rulisel ajal ja tagasihoidlikes tingimustes loodud 
kool, mis ometi kandis endas ambitsioonikat 
soovi kasvada kodumaiseks kõrgema tehnilise 
hariduse andjaks. Tagasivaates võib tõdeda, et 
sajand tagasi oma vundamenti laduma hakanud 
Tallinna Tehnikaülikool on asutus, mis on läbi 
raskuste jäänud ellu, kohanenud, arenenud ja 
saanud tugevamaks ning olnud oma sajandi 
jooksul kohaliku tehnikamaastiku veduriks, 
kuuludes tänapäeval maailma ülikoolide 3% pa-
remiku hulka. Eestis on keeruline leida ehitist, 
tööstusprojekti, ettevõtet või riigiasutust, mis ei 
oleks seotud Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste 
või vilistlastega.
Ekspositsiooni fookuses on ülikooli teadlaste 
ja inseneride tähelepanuväärsed saavutused 
läbi saja aasta. Näitus viib külastaja läbi kolme 
ajaperioodi – alates esimese vabariigi aasta-
test ja läbi nõukogude aja kuni taasiseseisvu-

nud Eestini, tutvustades kokku üle 50 leiutise, 
arenduse ja insenerilahenduse saamislooga. 
Kohapeal näeb originaalesemeid, mõnel juhul 
interpretatsioone saavutusest ning nii mõnegi 
objekti puhul saab käed külge panna. Nii saab 
ise katsetada, kuidas professor Maltenek leidis 
omal ajal parima lahenduse toaahju kütmiseks 
või kuidas professor Öpik leegi kuumust mõõ-
tis. Kindlasti pakuvad põnevust tänapäevased 
leiutised – kuidas teab väike seade, milline eu-
romünt on parajasti alusel? Mida suudab robot, 
aga mitte inimene? Mis annab meile infot 500 
miljoni aasta tagusest elust? Neile küsimustele 
saab vastuse näituselt. 
Näitus annab ülevaate Tallinna Tehnikaülikoo-
li rollist teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni 
edendajana ning selgitab, milliste teadusküsi-
muste ja probleemidega olid teadlased eri pe-
rioodidel silmitsi. Samuti saab paremat aimu, 
mil moel on TTÜ insenerid ja teadlased panus-
tanud tavainimese igapäevaelu paremaks muut-
misse, samal ajal jäädes ise liigagi tihti labora-
tooriumi või joonestuslaua varju.
Näitus jääb avatuks 2022. aasta detsembrini.
Näituse kuraatoriteks on Mari Luukas, Nele 
Inglist ja Tõnis Liibek, kujundas disainiagen-
tuur Velvet. ■

ilMuS ajalooraaMat  
„tallinna tehnikaülikool 
1918–2018“
Trükisoe ajalooraamat „Tallinna Tehnikaülikool 
1918–2018“ annab ülevaate ülikooli ajaloost 
1918. aastast tänapäevani.
566-leheküljeline teos on rikkalikult illustreeri-
tud käsitlus ülikooli keerulisest ja inspireerivast 
100-aastasest arengust: paarisaja õpilasega era-
koolist üle 10 000 tudengiga maailma tippülikoo-
liks. Lugeja saab muuhulgas teada, miks asutati 
tehnikakõrgkool Tallinnasse, mitte Tartusse, 
millal asusid ülikoolis õppima esimesed naised, 
millised olid olulisimad teadussaavutused ja po-
pulaarseimad erialad.
Ajalooraamatu koostas Tõnis Liibek koostöös 
tunnustatud TTÜ endiste ja praeguste õppejõu-
de ja töötajatega. 
Ajalooraamatut on võimalik soetada ülikooli 
meenetepoest hinnaga 35 €. ■

TALLINNA  
TEHNIKAÜLIKOOL
1918–2018

Tallinna Tehnikaülikooli eelkäija alustas 120 õpila
sega õppetööd 17. septembril 1918. Tänasel päe
val õpib Tallinna Tehnika ülikoolis pea 12 000 üli
õpilast ligi 100 rahvusest. Saja aasta jooksul on 
tehnikaülikool muutunud Eesti üheks suurimaks ja 
mainekaimaks ülikooliks, mis juhib siinset tehnika 
ja tehnoloogia arengut. Läbi aastakümnete on üli

1918 
2018
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kool kandnud erinevaid nimetusi: Tallinna Tehni
kum, Tallinna Tehnikainstituut, Tallinna Polütehni
line Instituut ja Tallinna Tehnikaülikool. Praeguseks 
on ülikoolil rohkem kui 70 000 vilistlast, kelle mit
mekülgne tööpanus ümbritseb meid igapäevaselt. 
Käesolev raamat pakub võimalust heita pilk ülikooli 
keerulisele ja inspireerivale sajaaastasele ajaloole. 

9 789949 833207

ISBN 978-9949-83-320-7
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Mente et Manu teeneteMedali  
Sai 14 ülikooli töötajat
Ülikooli juubeliaastal tunnustatakse Mente et 
Manu teenetemedaliga 14 töötajat: 
Rein Albri – EMERA õppejõud
Kauaaegse silmapaistva õppetegevuse ning me-
rekultuuri ja traditsioonide edendamise eest.
Dimitri Kaljo – loodusteaduskond, geoloogia 
instituut, akadeemik
Tunnustamaks tema teeneid silmapaistvalt vil-
jaka akadeemilise tegevuse eest geoloogia vald-
konna ja geoloogia instituudi ülesehitamisel 
ning seoses 90. sünnipäevaga 12. oktoobril 2018.
Rainer Kattel – majandusteaduskond, Ragnar 
Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, 
professor
Silmapaistvate teadustulemuste eest innovat-
sioonipoliitika ja tehnoloogia valitsemise vald-
konnas ja Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valit-
semise instituudi ülesehitamisel ning juhtimisel 
aastatel 2004–2013.
Mihkel Koel – loodusteaduskond, keemia ja 
biotehnoloogia instituut, juhtivteadur
Tunnustamaks tema teeneid järjepideva tule-
musliku töö eest keemia, eeskätt rohelise kee-
mia valdkonnas, ning mitmete edukate rahvus-
vaheliste teadusprojektide eestvedamisel.
Malle Krunks – inseneriteaduskond, materja-
li- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor, 
professor
Tunnustamaks tema teeneid silmapaistva õppe-, 
teadus- ja arendustöö eest materjaliteaduses õhukes-
te kilede ja nanostruktuuride valmistamise ning uue 
generatsiooni päikesepatareide väljatöötamise alal.
Margus Kruus – infotehnoloogia teaduskond, 
arvutisüsteemide instituudi direktor
Järjepideva tulemusliku töö eest infotehnoloogia 
ja arvutiteaduste uurimisel ning õpetamisel ja 
infotehnoloogia teaduskonna õppetegevuse vald-
konna arendamisel õppeprodekaanina.
Ergo Metsla – vilistlane ja ettevõtja
Märkimisväärse panuse eest vilistlasliikumise 
juhtimisel, arendamisel ja toetamisel MTÜ TTÜ 
Vilistlaskogu juhatuse liikmena.
Arvo Oorn – inseneriteaduskonna dekaan
Tunnustamaks tema pikaajalisi akadeemilisi 
teeneid ja eriti silmapaistvat panust inseneri-
teaduskonna loomisse.
Lembi-Merike Raado – inseneriteaduskond, 
ehituse ja arhitektuuri instituut, emeriitprofessor

Pikaajalise viljaka teadus- ja arendustöö eest 
ehitusmaterjalide valdkonnas ning panuse eest 
järeltulevate põlvede õpetamisse.
Karsten Staehr – majandusteaduskond, ma-
jandusanalüüsi ja rahanduse instituut, professor
Sihikindla ja kõrgetasemelise õppe- ja teadustöö 
ning initsiatiivikuse eest majandusteaduse aren-
damisel, eeskätt makroökonoomika valdkonnas.
Ija Stõun – personaliarenduse peaspetsialist
Pikaajalise ja tulemusliku panuse eest ülikooli 
liikmeskonna kompetentside arendamisse.
Mart Tamre – inseneriteaduskond, elektro-
energeetika ja mehhatroonika instituut, pro-
fessor
Pikaajalise ja tulemusliku õppe-, teadus- ja 
arendustöö eest mehhatroonika, robootika ja 
automaatika valdkondades.
Jaak Tepandi – infotehnoloogia teaduskond, 
tarkvarateaduse instituut, professor
Pikaajalise, sihikindla ja silmapaistva õppe-, tea-
dus- ja arendustöö eest infotehnoloogia, eeskätt 
teadmussüsteemide valdkonnas ning aktiivse 
tegevuse eest oma valdkonna erialaliitudes.
Ilmar Veelang – logistikatalituse juhataja
Pikaaegse kohusetundliku töö eest ülikooli lo-
gistikatalituse juhtimisel. ■
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Ülikooli juubelipäeval, 17. septembril täieneb 
Akadeemiku allee veel ühe büstiga, mis avatak-
se akadeemik Endel Lippmaa auks.
Endel Lippmaa oli aktiivne nii akadeemilises ring-
konnas kui ka poliitikas ning riigi institutsioonide 
juures. Lippmaa oli aastatel 1961–1980 TTÜ Küber-
neetika instituudi füüsika sektori juhataja ning aastal 
1991 sai temast Tallinna Tehnikaülikooli audoktor.
Büsti paigaldamisega Akadeemikute alleele jääd-
vustatakse Eesti Teaduste Akadeemia liikmeskon-
da kuulunud ülikooli töötaja elutööd ja mälestust.
Büsti autor on Aime Kuulbusch. ■

akadeeMikute allee 
täieneb endel lippMaaga

käibele jõuab 
tehnikaülikooli 
juubelipoStMark

Tallinna Tehnikaülikool tähistab 17. septembril 
2018 oma 100. juubelit. Selle märgilise sünd-
muse tähistamiseks annab ülikool välja juube-
limargi, mis kannab ülikooli uut lühinime Tal-
Tech. Juubelipostmarki saab soetada Eesti Posti 
esindustest. ■

eSilinaStub dokuMentaalfilM  
„MõiStuSe ja käega: 100 aaStat innovatSiooni“
TTÜ 100. juubelisünnipäevaks valmis teledoku-
mentaal „Mõistuse ja käega: 100 aastat inno-
vatsiooni“, mis meenutab põnevamaid ja oluli-
semaid sündmusi ülikooli ajaloos, räägib selle 
inimestest ja vaimsusest ning vaatab õppeasu-
tuse innovaatilisse tulevikku. Tänu värvikatele 
arhiivikaadritele, fotodele ja tänapäeva doku-

mentaalkaadritele rändab saade ajas, luues pa-
ralleele mineviku, oleviku ning tuleviku vahel.
Film esilinastub 14. septembril 2018 toimuval 
linnakupeol ning teleesilinastub ETV eetris 16. 
septembril 2018. Edaspidi saab filmi näha Tallin-
na Tehnikaülikooli kodulehe vahendusel. ■

FDC 100 aastat tippteadust ja innovatsiooni

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
TALTECH UNIVERSITY100

1.50€ EESTI
J.SAAR 2018-23

17.09
2018

TALLINN · AS EESTI POST

ESIMENE PÄEV

17.09
2018

TALLINN · AS EESTI POST

ESIMENE PÄEV

audoktori tiitliga auStatakSe viit iniMeSt
Tehnikaülikooli uuteks audoktoriteks nimetati 
viis inimest Põhjamaade ülikoolidest ja Eestist, 
kellel kõigil on olnud oluline osa ülikooli arengus.
Jyväskylä Ülikooli professor Kari Rissanen on tun-
nustatud tegevteadlane, Soome Akadeemia ja Aca-
demia Europaea ning mitmete maailma keemia-
seltside liige. TTÜga seob teda koostöö keemia ja 
biotehnoloogia instituudiga. 
Väljapaistvat õpetlast ja Oslo Ülikooli professorit 
Ørjan Grøttem Martinseni tunnustatakse tema 
teenete eest biofüüsika ja meditsiinielektroonika 
valdkonna teadustöö ja doktoriõppe taseme tõst-
misel TTÜs.
Aalborgi Ülikooli professorit Bengt-Åke Lundvalli 
tunnustatakse tema silmatorkava panuse eest Ees-

ti ja laiemalt Kesk- ja Ida-Euroopa innovatsiooni-
uuringute arendamisel ning tema toetuse eest inno-
vatsiooni ja innovatsioonipoliitika alase uurimis- ja 
õppetöö arendamisel TTÜs.
Aalborgi Ülikooli professorit Frede Blaabjergi tun-
nustatakse tema silmapaistva teaduslikku panuse 
ja rahvusvahelise ulatusega akadeemilise tegevuse 
ning pikaaegse koostöö eest TTÜ elektroenergeeti-
ka ja mehhatroonika instituudiga.
Eesti ettevõtja ja ühiskonnategelane, TTÜ vilist-
lasliikumise pikaaegne toetaja ning eestvedaja 
Väino Kaldoja nimetati audoktoriks, tunnusta-
maks tema teeneid Eesti majanduse, teaduse ja 
hariduse edendamisel ning TTÜ positsioonide 
tugevdamisel Eesti haridusruumis. ■
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taltechdigitali viSioonikonverentS  
viib Meid digirevolutSiooni keSkele
20. septembril toimub ülikooli aulas TalTech-
Digitali visioonikonverents, kus analüüsitakse 
digirevolutsiooni põhjamaades, pedagoogikas 
fookusega haridusinnovatsioonile ning kõrgha-
riduse kaugemale tulevikule.
Suurekaliibrilise konverentsi juhtumianalüü-
sides tuuakse välja Eesti Energia, Protexi, 
Optofluidi, Thinnecti ning loomulikult e-riigi 
kogemuslood. Konverentsi esinejateks on teis-

te hulgas Alexander Stubb Euroopa Investee-
rimispangast, Keith Devlin Stanfordi ülikooli 
instituudist H-STAR ning Noah Raford Dubai 
Future Foundationist.
Visioonikonverentsil teeb oma esmasõidu ka 
Tallinna Tehnikaülikooli ja Silberauto koostöös 
valminud iseauto. ■

Rohkem infot  
conference.taltechdigital.ee

ülikoolilinnakuS valMiS aMfiteater
Tallinna Tehnikaülikooli juubeliks valmis üli-
koolilinnaku mändide all viie lavaga amfiteater, 
mida võib hellitavalt nimetada TalTech-arenaks. 
Amfiteater annab piirkonnale koha vabaõhuüri-
tuste jaoks ning ülikoolile võimaluse pidada loen-
guid-seminare eriti värske õhuga auditooriumi-
des. Äsja valminud amfiteater mahutab kuni 300 
inimest, iga lava on pisut erinev nii suuruselt kui 
paigutuselt, pakkudes mitmekülgseid esinemis- 
ja vaatlemisvõimalusi.

Lisaks õppe- ja vabaõhuüritustele pakub amfiteater 
võimalust ka näiteks laulukooridel ja teatritruppi-
del vabas õhus harjutada, mis tähendab, et TTÜ 
kobarlava võib kujuneda nõmmekatele ja musta-
mäelastele soositud suviste etenduste paigaks.
Amfiteatri idee on pärit TTÜ sajanda juubeli tä-
histamiseks korraldatud ideekonkursilt ning idee 
autoriks oli Karin Hallas-Murula. Amfiteatri pro-
jekteerisid Signe Kangur ja Liis Bormeister arhitek-
tuuribüroost Kivisilla, arhitekt oli Renee Puusepp. ■

tehnikaülikool rajab tartuS raekoja platSile 
eeSti SuuriMa põgeneMiStoa
Tallinna Tehnikaülikool tähistab sel aastal oma 
100. juubelit ning et seda ka oma sõpradega tä-
histada, paneb ülikool 28. septembril Tartus 
Raekoja platsile terveks päevaks püsti Eesti 
suurima põgenemislabürindi „TTÜ100: labü-
rindijooksjad“.
Labürindis saab nii enda kui ka oma sõprade või-
med panna proovile enam kui 400-ruutmeetrisel 
alal, kus meeskonda ootavad ees põnevad välja-

kutsed: iga natukese aja tagant võib leida end 
mõnest sõlmpunktist, kust edasi pääsemiseks 
tuleb lahendada ülesanne. Kõik ülesanded on 
inspireeritud Tehnikaülikooli teaduskondadest. 
Vaja läheb üliõpilaste nutikust, teadlaste tar-
kust ja meeskonnavaimu. Mida laiema silma-
ringiga on meeskond, seda suurem tõenäosus 
on labürindist kiiresti välja pääseda. Meeskond 
võiks koosneda kuni kolmest liikmest. ■

Labürindi läbimine ei vaja eelnevat broneeringut ja on tasuta. 
Põgenemislabürint on Tartus Raekoja platsil avatud 28. septembril kell 11–21.

conference.taltechdigital.ee
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perekond Siirded: 
ülikooli on 
reforMitud  
kogu aeg! 

ja kuulab teisi, suudab vendadest rääkida nii, et 
mõlemad mehed tükiks ajaks vaikseks jäävad, 
lisaks meenutab meestele aeg-ajalt millest nad 
rääkima pidid. Sest nii mõnigi kord areneb jutt 
kiiremini kui keegi rääkijatest arugi saab, kui 
kaugele on teemast tiireldud.

mida tähendas lastele ttü ja teaduse 
vaimus üles kasvamine?
Kaarel Siirde (KS): Kuna elasime teaduseinimeste 
elude keskel, siis eks me saime kodust seda palju 
kaasa. Nagu needki, kelle vanemad on õpetajad.

Kohtume kolme Siirdega ühel augustipäeval 
„professori“ kabinetis. „Professor“ on olnud 
Andrese hüüdnimi juba lapsest peale. „Mulle on 
see tiitel teistsuguse tähendusega, sest ma olen 
seda kogu aeg kandnud. Kui kirjutan oma kirja 
alla professor, siis ma olen kas väga ametlik või 
väga range, aga vahel kirjutan kirjadele alla ka 
’professor simpel’ või ’professor non-tenure’, lusti 
pärast,“ räägib professor lõbusalt.
Siirdete intervjueerimine ei ole lihtne, sest ven-
nad räägivad kogu aeg ja läbisegi ning Andres 
ka hästi kiiresti. Virve Siirde on vahepeal tasa 

professor andres Siirde ja cambrex tallinn aS tegevjuhi kaarel Siirde lapse - 
põlvekodu oli läbi imbunud tehnikaülikooli inimestest, juttudest ja naljadest.  
nende isa oli keemiatehnika professor enno Siirde ja ema tpis keemiaõppe- 
jõuna töötanud aino Siirde, vanemad kohtusid tpis. andres Siirde leidis  
ülikoolist ka enda abikaasa, virve Siirde on majandusteaduskonnas õppejõud.

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

perSoon

perekondlik tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikoolil on terve hulk dünastiaid. Kuulsaim ilmselt Agu ja Olav 
Aarna – isa ja poeg, mõlemad olid ka ülikooli rektorid, kolmandat põlve esindav  
Indrek Aarna on samuti Tehnikaülikooli vilistlane. 
Kuid perekondi leiab ka professorite ja teadlaste, lektorite ja mitteakadeemiliste 
töötajate ridadest; siin on kokku saanud tulevased abikaasad ning õpinguid 
alustanud ja lõpetanud kolm ja neligi põlve sama perekonna liikmeid.  
Kui nimetada vaid mõned, siis Öpikud, Liiased, Lehtlad, Vendelinid, Hazakid, 
Krummed, Puusempid, 
Tambergid, Koskid, Umblejad, Kikased, Rangid, Kilkid, Idnurmed…
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Jutud ülikoolis toimuva ümber olid igapäeva-
sed. TTÜ pole kunagi valmis saanud, reforme 
on ülikoolis kogu aeg olnud ja kogu aeg on neid 
kirutud. /Kõik naeravad./ Samas hoiti muidugi 
TTÜ lippu kõrgel.
Andres Siirde (AS): Isa oli kõva Tehnikaülikooli 
patrioot. Eile oli õppeaasta avakoosolek – kui isa 
oleks elus ja ma oleksin õhtul koju läinud, siis 
ta oleks minult küsinud, et millised tema vanad 
õpilased olid kohal. Ja kui oleksin öelnud näiteks, 
et Munterit ei olnud, siis oleks ta kohe telefonito-
ru võtnud ja uurinud: „Miks sa kohal ei olnud?“
AS: Ka meie onu, isa vend Elmar Siirde oli pro-
fessor, aga Tartu Ülikoolis. Isa ja onu said väga 
hästi läbi, veetsime suved Elva ligidal Peedul 
onu suvilas. Mina nimetan end mitte teadlaseks, 
vaid pigem inseneriks ja isalgi olid pigem mut-
rivõtmed alati käepärast, onu oli aga see, kellel 
pidi olema valge lina laual, kohv tassis hästi 
lõhnama ja kõige parem konjak klaasis. Hoo-
pis teise koolkonna mees, mina teietasin teda 
peaaegu elu lõpuni. Mõttelaadid olid erinevad, 
rakendusuuring ja alusuuring…
KS: …ja eks see kaudselt mõjutas meid. Ega va-
nemad ei survestanud, et peame keemiasse või 
energeetikasse minema…

AS: …ja kui vaatame kodukootud psühholoogiat, 
et vanemad pojad lähevad isade jälgedes, siis 
ma ei tahtnud olla isa ja venna peegelpilt, ma 
ei tahtnud keemiasse minna, seda oli liiga palju 
minu jaoks. Täna aga töötan samas instituudis, 
mille koosseisus on ka varasemalt minu isa ju-
hitud kateeder. Siin peaks olema minu vanem 
vend, mitte mina!

mida isa töölt koju kaasa tõi?
KS: Teadlasperekonna kohta ei saa öelda, et 
võeti tööd koju kaasa – selles töös elatakse! 
Nagu kõik loomeinimesed. Mäletan isa õhtuti 
laua taga istumas, kas siis parandas tudengitöid 
või kirjutas artikleid, mida tööl ei saanud teha. 
Isa tegi ka lepingulisi töid nagu Andreski, näi-
teks Tallinna veepuhastusjaamale. See ei olnud 
nii, et teeme loengud ära, läheme koju ja kõik 
– ei, kõik oli nii läbi põimunud. Äris me võtame 
tööd koju kaasa siis, kui tööl ei jõua ära teha, 
aga loomeinimene elabki selles.
AS: Kui näete Ita Everit suveetenduses, siis kas 
ta töötab, puhkab või on see haltuura? Lennu-
kis näen, kuidas dirigent Tali kirjutab reisi ajal 
noote. Ja pühendunud teadlane on samamoodi 
loominguline inimene, temale ei saa öelda, mil-
lal mõelda ja millal mitte. Siin räägitakse pro-

perSoon
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fessorite puhkuse lühendamisest, aga puhkus 
tähendab lihtsalt seda, et mul ei ole ametlikke 
koosolekuid – töö jätkub ikka! Isa käis ju alati 
koos portfelliga, doktorantide käsikirjalised dis-
sertatsioonid kaasas, ka rannas.
KS: Jah, vähemalt kaasas oli! (naeravad)
KS: Ka minul on paberid mööda randa ringi len-
nanud. Aga mina ei ole teadlane, olen pigem ad-
ministraator, kes peab teinekord tööd koju kaa-
sa võtma, kui muidu ei saa hakkama, aga see 
on hoopis teine asi. Ma pean tegema järgmiseks 
aastaks amortisatsioonieelarve asjadest, mida 
ma praegu ei tea… See on muidugi ka nagu loo-
ming, kui pead kirjutama midagi, mida sa ei tea, 
ent pärast läheb täppi. Aga see on ikka teistsu-
gune looming kui teadus.

kas keemiat ka koju kaasa tuli?
KS: Isa ei tegelenud sellise keemiaga, mida me 
koolist teame, kus kaks ainet kokku segatakse. 
Tema eriala oli keemiatehnika ning teadustee-
maks soojus ja massivahetus – selleks tööks va-
jalikke masinaid ei too koju kaasa.
AS: Ta tegi ise roostemuundurit tsingist ja fos-
forhappest, et värvitava metalli pind värvi all 
ei roostetaks. Ideid oli tal kogu aeg, samuti oli 
tal alati huvi tehnika vastu. Kord, kui ma uue 
arvuti ostsin, siis ta küsis, kas ma vana talle ei 
annagi. Kui tuli esimene mikrolaineahi, siis ta 
tahtis seda saada. Kui tuli Soome televiisor, siis 
meil oli kõige kõrgem antenn.
KS: Ta pigem oligi insenerivaimuga, keemia oli 
tagaplaanil. Ta uuris, kuidas mingit keemia-
protsessi paremini läbi viia, destilleerimine ja 
rektifikatsioon näiteks olid tema lemmikteemad.
AS: Hapukapsa tegemiseks oli tal oma teooria, 
kuid need olid muidugi juba bioprotsessid. Ta ei 
teinud retsepti järgi, vaid oskas analüüsida, miks 
sinna soola pannakse ja mida see edasi teeb.
KS: Ja see oli tähtis, kui kaua sa kapsast taod, 
kiht kihi haaval.
AS: Talle oli tähtis saada asjade ja protsessi-
de sisust aru, mitte et võtan aparaadi kätte ja 
vajutan punaseid ja rohelisi nuppe, nagu ma-
nuaal juhatab. Süsteemne mõtlemine oli talle 
väga oluline.
Virve Siirde (VS): See on teis mõlemas praegu 
kogu aeg süvendatult olemas – kui teie vajutate 
masinal punast või rohelist nuppu, siis te peate 
samamoodi täpselt selgeks saama, mis on selle 
tulemus. Mida iganes te teete, üks puutööd, tei-
ne metallitööd, siis teete endale kõigepealt väga 
selgeks, mis tükk see on ja mida sellega teha 
saab, alles siis saab edasi minna. Pea kogu aeg 

töötab! Olete mõlemad teoreetiku tüüpi inime-
sed, kelle jaoks on väga tähtis analüüs ja tule-
mus. Teoreetik võib poes käia, aga talle peab 
selge olema, miks see vajalik on. Mõlemal ven-
nal on see lõpliku tulemuse sündroom.
/Mõlemad vennad on jäänud täiesti vaikseks./

millised on teie esimesed mälestused 
ttüst?
KS kiiresti: Mina ei mäleta!
AS: Niimoodi meid tööle kaasa ei võetud nagu tä-
napäeval tehakse. TPI oli tol ajal Koplis ja meie 
elasime Nõmmel, nii et buss nr 33 sõitis sinna üle 
liivaväljade väga kaua. Kooliekskursioone meie va-
nemate töökohta ka ei toodud, pigem ikka nende 
vanemate töö juurde, kes Kalevi kommivabrikus 
töötasid. Kuid mäletan seda, et kui aulat ehitati 
ja toimus põlevkivisümpoosium, siis isa tuli maja 
vaatama, tulin temaga koos saali ja vaatasin siin 
ringi. Emaga käimisest on meeles suured ahjud 4. 
korpuses. Ma ei tea, mida nad seal tegid, aga ema 
läks koos töökaaslastega ruumist välja ja mina üksi 
jäin sinna ahju juurde. Meid oli kasvatatud, et ahi 
tuleb välja lülitada ja lamp ära kustutada, kõik peab 
ohutu olema ja lapsed ei tohi tuledega mängida. 
Mäletan, et kartsin ja mõtlesin, et pean ahju välja 
tõmbama, sest mind on jäetud üksinda ja see on tu-
leohtlik. Õnneks ma seda ei teinud, jäin aga valva-
ma, et midagi ei juhtuks. See oli minu jaoks võõras 
ja midagi kõrgemat, mida siin, ülikoolis, tehti.
Ema kaitses oma dissertatsiooni 1957. aastal, 
mõni kuu enne minu sündi. Tema väitekirja 
teema oli „Diktüoneema kiltkivi termilise lagu-
nemise uurimine“. Oma põlevkiviteemadega ma 
jätkan seda, millega ema tegelikult alustas, ema 
dissertatsioon on mul tänagi riiulis.

teie enda teekonnad tpini?
KS: Eks keemiatehnika oli selline eriala, et pol-
nud päriselt keemia, vaid inseneeria. Majandus 
mind sel ajal ei huvitanud. Kuna isa oli keemia-
tehnika peal, siis vaikne alateadlik surve võis 
seal ju olla, kuigi ma ei saanud sellest aru. Aga 
ma polnud ka mingi füüsikafänn ning Tartusse 
ei tihanud minna.
AS: Me olime tavalisest kakskeelsest Männiku 
koolist. Kaarlil olid küll koolis eluaeg kõik viied. 
(Peale lõpukirjandi, mis oli neli, aga sellest ma 
täna rääkima ei hakka. Võin vaid öelda, et Kaa-
rel teadis paremini kui Smuul, mida kirjanik 
öelda tahtis, aga hindajad ei uskunud seda. Ta 
kirjutas kirjandi Smuuli „Kirjad sõgedate kü-
last“ teemal ja ajas sassi kaks nime. Aga me ju 
teame, et Smuul oli kõva viinanina, nii et Kaarel 
kirjutas õigesti, hoopis Smuul ajas sassi!)
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Mina nii palju viisi ei saanud, aga juba perekondli-
kult oli mõte ikkagi ülikooli edasi minna. Sisseas-
tumiseksameid oli vaja teha neli-viis ja väike ala-
väärsuskompleks ikka oli, et tulen sealt Männiku 
koolist ja pole nii hea, et eksamitel läbi saaksin. 
Minu mõte oli astronoomia, aga tol ajal oli nii, et kui 
lähed Tartusse füüsikat õppima ja ei ole tugev, siis 
ei ole sul ees teadlasetee, vaid kukud Vormsi saarele 
kooliõpetajaks. Mõtlesin, et tehnikaharidusega on 
parem: kui olen hea, lähen teadusesse, kehvemal 
juhul Eesti Energiasse tööle.
KS: TPIst õpetajaid ei tulnud. Tartust tulid õpe-
tajad, aga siit läksid insenerid kõikjale tööstus-
se.
Minul oli keerulisem, sest läksin ikkagi sinna 
teaduskonda, kus isa-ema olid. Oli vajadus, et 
pean olema okei igas mõttes, ma ei tahtnud va-
nematele piinlikke momente. Mitte et keegi oleks 
seda mulle öelnud, aga ju meid oli nii kasvatatud.
AS: Ja mul omakorda oli vend tähena ees, mina 
ei tahtnud tema varju jääda.
KS: Õiget keemiat õpetati tol ajal ikkagi Tartus. 
Cambrexis on kõik minuealised ja vanemad kol-
leegid Tartust – vanasti TPI ainus keemia oligi 
meie isa keemia. Aga tänapäeval on meil siin 
väga tugev loodusteaduskond, tehakse analüüti-
list ja orgaanilist keemiat, hiljem on lisandunud 
geenitehnoloogia ja biokeemia… Ma arvan, et 
oleksin samuti tahtnud teadlaseks saada.

VS: Julgen väita, et omal ajal ka ühiskond soo-
sis teadmiste omandamist – kui olid laisk, siis 
läksid sõjaväkke.
AS: Selle peale ei tulnud siiski keegi, et viia sisse-
astumisavaldus kümnesse kohta või jätta loengu-
tesse tulemata. Aga laboris töötama hakkasin ma 
juba teisel kursusel. Siis ma küll küsisin isa käest 
nõu – väga harva, kui ma isa käest küsisin! – ja 
tema vastus oli: „Ise otsusta!“ Mäletan väga hästi, 
kus ma seda küsisin, sest seal sai isaga väga hästi 
rääkida: see oli Silikaadi saunas. Isaga oli raske 
kodus probleeme lahendada – tuli tulla tööle ka-
binetti või siis rääkida saunas.

on peres tulnud ette ka akadeemilisi 
erimeelsusi?
KS: Kodus küll mitte. Arutelusid muidugi on, sest 
see, kuidas juhtida ülikooli või korraldada teadust, 
ongi üks põhiküsimusi ja sellest räägitakse kogu 
aeg, aga arutledes ja diskuteerides parimate lahen-
duste üle, mitte tülitsedes. See on ju kõikide refor-
mide põhjus – teha paremini.
AS: Aga ajad olid sellised, et osa oma mõtetest 
tuli hoida salajas. Tol ajal oli teine riik, isa ega 
onu polnud ka parteis.

kas teadlased ootavad, et ülikool püsiks 
stabiilse ja ootuspärasena?
KS: Kõik tahavad ikkagi vaielda.
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AS: Meil peab ikka olema akadeemiline vaba-
dus. Ametijuhendid ei saa teadlasi piirata. Kas 
Neeme Järvile kirjutatakse ametijuhend ette, 
kuidas ta peab dirigeerima? Las juristid tegele-
vad sellega, kuidas asi paberil välja näeb, meil 
on vaja teadust teha.
KS: See on täpselt Virve teema – muutuste juh-
timine!

kuidas muutusi hästi juhtida?
VS: See on suur tarkus ja inimeste mõistmine, 
aga peab ka teadma, mida tahta – need, kes 
hakkavad muutusi läbi viima, peavad ise olema 
väga kindlad selles, kuhu nad jõuda tahavad ja 
milline on tulemus. Kui see pole selge, pole mõ-
tet oodata altpoolt muutuste läbiviimist.
Praegu ülikoolis ei meeldi mulle see, et „staap“ 
võtab võimu „rivi“ üle – meil on nii palju admi-
nistreerivaid persoone, kes teevad ettekirjutusi. 
Praegu on „rivi“ ehk õppejõud-teadlased jäänud 
käsutäitjateks ja see on vale õhkkond. Meie tu-
dengid kaotavad niimoodi isemõtlemise võime, 
sest liigsed ettekirjutused võtavad ära iseseisva 
mõtlemise kohustuse ja vastutuse selle eest. Üli-
kool ja üliõpilased peavad olema vaimult mitte 
vaesed, vaid hiilgavad, aga kui me ise surume 
nad raamidesse ega anna võimalust hiilgavad 
olla, siis see on vale.

milliseid erinevaid käekirju on ülikooli 
reformimisel läbi aastakümnete olnud?
AS: Teadlast hinnatakse alati läbi publikatsioo-
nide ja konkreetsete indikaatorite. Praegu on 

mul – ja ka isal oli – põhimureks see, kuidas mu 
noortel läheb. Näiteks nõukogude ajal olid jõu-
lud keelatud, aga isale oli tähtis, et tema aspi-
randid, kel olid väikesed lapsed, saaksid jõulude 
aegu kodus olla, nii et ta tuli ise ülikooli seadet 
valvama. Ta pühendas end õpilastele väga palju.
Kõige raskem on tänaseid reforme üle elada noo-
rel inimesel. Doktorante vaadatakse liiga tihti kui 
roboteid, kes teevad töö ära, mitte kui järelkasvu 
teadusele, uut viiuldajat akadeemilisse orkestris-
se. Ning kui doktorikraad käes, ei tähenda see 
automaatselt teadlaseks olemist: vajalik on järel-
doktorantuur ja seda välismaal; sealt naastes pole 
kuidagi garanteeritud vabad finantsvahendid, et 
algaks teadlasekarjäär ülikoolis, sest asemele on 
juba võetud uus doktorant; neid tööstusettevõt-
teid aga, kus on tungiv vajadus doktorikraadiga 
spetsialistide järele, ei ole palju.
KS: Ega ülikoolis pole reformid iseenesest, need 
on ju ajastu peegeldused ja igal ajastul on omad 
mured. Nõukogude ajaga pole enam mõtet võr-
relda, kuid oma riigi alustamise aastail, kui 
akadeemia paljuski liitus ülikoolidega, olid ühed 
probleemid, ja närviline ühiskond, nagu meil 
praegu on, kandub ka ülikooli edasi – kuidas 
olla konkurentsivõimelised, kuidas saada endale 
häid õppejõude ja tudengeid, kas rahvusvahelis-
tuda enam või olla rahvusülikool, kas olla eest-
lane või olla eurooplane…
AS: Näiteks Lätis on doktoritöö kaitsmine läti 
keeles – olen seal oponent ja mulle tõlgitakse. 
Aga meie läheme juba bakalaureuseõppes inglise 
keelele. Igal pool ei pruugi rahvusvahelistumine 
hea olla, vahel hoolitseme välismaalase eest roh-
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kem kui oma inimeste eest, kes tahavad õppima 
tulla. See on nukker. Mõtleme esmalt ikka oma 
eesti teaduse ja kultuuri säilitamise peale!

kuidas hindate eestit ja ttüd  
teadlase tegevuskeskkonnana?
AS: Meil on hästi palju administreerimistööd. 
Kui mujal on nii, et tuleb teha oma üksuse eel-
arve ja kui liiga suure teed, võtab ülikooli juht-
kond planeeritud kulusid vähemaks, siis Tehni-
kaülikoolis tähendab eelarvestamine, et panen 
kirja, kui palju ma plaanin raha ülikooli sisse 
tuua. Aga raha ei tule ise, raha hankimine on 
teadustööle lisaks.
VS: Tulebki hästi välja see, et Andres ei ole nii 
puhtalt teadlane ja teoreetik, tal on tööl sama-
moodi vaja tegeleda ärimaailma mõttelaadiga, 
ettevõtluse vaimu peab temalgi olema.
AS: Kui mul on hea magistrant, sära silmis, ja 
tahan ta meile teadlaseks kasvatada, siis sel-
leks tuleb kombineerima hakata: kuidas teha 
uurimisteema, et ta rahvusvahelise konkursi 
võidaks… Iseseisvas riigis ma ei peaks nii kon-
junktuurselt mõtlema, ma võiksin olla vaba. 
Reformid piiravad akadeemilist vabadust! Aga 
võib-olla ma hakkan lihtsalt vanaks jääma. 
KS: Mina olen tegelikult õnnelikum, mul on 
ainult üks ülesanne – ettevõtte juhtimine, aga 
Andres peab oma koha säilitamiseks kirjutama 
ka teadusartikleid, mida refereeritakse, pluss 
õppetöö.
AS: Ja mõned teadusvaldkonnad on populaar-
semad ja teised vähem. Vähiuuringuid teevad 
kõik meditsiinikeskused maailmas ja neil on 
kõvad indeksid; põlevkivi on nišieriala, lisaks 
on see fossiilkütus maailma kõige mustema kü-
tuse imidžiga – sõpru välismaal on hoopis vä-
hem. Oma koha eest teadusmaailmas peab kogu 
aeg võitlema, ise ei tule midagi. Kui Koplist siia 
tulime, polnud laboreid ollagi. Nüüd oleme siia 
miljoni investeerinud ja ühe hanke pärast isegi 
kohtuteed käinud.

kuidas olukord teadus-arendus-
ettevõttest vaadates paistab?
KS: Meie oleme küll näide tööstuse ja ülikooli 
lähenemisest, teaduspartnerlusest. Minu ette-
võte kasvas ülikoolist välja ja paljud meie ini-
mesed on kunagised keemiainstituudi töötajad. 
Ülikooliga on meil hea koostöösuhe, kasutame 
siinset aparatuuri, mida meil endal pole, pa-
kume tudengitele praktikavõimalusi ja tul-
lakse meile ka tööle, lisaks toetame tudengeid 
stipendiumiga. Oleme rahul, see on side, mis 

põhineb inimestevahelistel suhetel ja sellel, et 
kõik võidavad.

milline on ttü järgmisel aastasajal?
KS: Kindel ju on, et midagi kindlat ei ole, nii 
et me peame muutusi õigesti juhtima! Ilmselt 
on see tee rahvusvahelistumine, isolatsioonis ei 
ole ju võimalik elada. Aga ilus, kui jääb ikka 
eestikeelne õpe.
AS: Kui tahame eestikeelset ülikooli, siis pea-
me panustama oma inimestesse. Meie siin pa-
nustame võimsasse aparatuuri ja püüame ära 
kasutada kõik rahastamisvõimalused. Vahel 
on kuulda fraase „ei saanud hakkama, ei suut-
nud rahasid ära kasutada“, kuid aeg-ajalt sei-
sab see aparatuur niisama, sest pole inimesi, 
kes sellega töötaksid. Kui lähed Soome, siis 
laborid on kitsad ja puudulikud, aga nemad 
on panustanud inimestesse. Nii ei saa me jät-
kata, meiegi peame järgmisel aastasajal palju 
rohkem inimestesse panustama, see peab ta-
sakaalus olema!
KS: Meil on viimasel ajal käinud praktikal Eesti 
tudengid, kes õpivad näiteks Inglismaa jm üli-
koolides – pea püsti, küll nad tulevad tagasi!
KS: Kõige tähtsam ongi Virve eriala – muutus-
te juhtimine! Kui neid õnnestuks hästi juhtida, 
olekski kõik okei.

mida te siis teete, kui tööst puhkate?
AS: Mina ei suuda teha ilusaid jooniseidki, aga 
Kaarlil on puutöö ja disain, ta suudab ise ehi-
tada.
Minul head kätt ehituse peale ei ole, mina liht-
salt mõtlen.
VS: Ei, sina tunned põhjalikult katlaid ja mis 
iganes metalltorusid.
AS: Tõsi, kui me kusagilt külast läbi sõidame ja 
mõni korsten paistab, siis ma ikka vaatan järe-
le, see on professionaalne huvi arengute vastu. 
Aga eks see külateedel rändamine on meil ka 
üks hobi. Lapsepõlves suusatasin päris palju 
ja kui Eesti mängus küsida, kes on see Eesti 
suusataja, kes sõitis Vasaloppeti läbi 9 tunniga, 
siis see olin mina. Teen kõike – suusatamist, 
sulgpalli, tennist, jalgratast, rullsuuska… Aga 
tänavu on ekstrahullumeelne aasta olnud – 
kolm doktoranti on kaitsnud ja neljas tulemas. 
/Professor unustab end rääkima ühest välis-
doktorandist, kes oma perega Eestisse elama on 
tulnud. Nii see neil käibki – küsid hobide kohta, 
jõuad ikka väiksema või suurema ringiga tea-
duse või doktorantide juurde./ ■
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prof enno Siirde (1919–2004, ttüs 1943–2004), keemiatehnika instituudi professor. 
alustas 1959 ülemiste järve vee osoneerimise alast uurimistööd, mille tulemusena võeti 
osoon kasutusele tallinna veepuhastusjaamas 1997. a.

aino Siirde (s 1926) oli ttüs keemiaõppejõud. tema teaduslik eriala oli anorgaaniline 
keemia, sealt on välja kasvanud anorgaaniliste materjalide teaduslabor, kus täna  
uuritakse väetisi, põlevkivitööstuse tuhkasid jne.

andres Siirde (s 1957) tegeleb põlevkivienergeetika ning kaugkütte ja soojusvarustuse 
optimeerimisega. pildil keskel.

kaarel Siirde (s 1953) juhib keemia ja loodusteaduste valdkonnas tegutsevat teadus- ja 
arendusettevõtet cambrex tallinn aS, mis pakub keemilise sünteesi ja analüüsi teenust 
ravimi- ja peenkeemia ettevõtetele. 

virve Siirde (s 1955) õpetab majandusteaduskonnas organisatsiooni juhtimist ja -kultuuri.



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

18

100 
aaSta 
lood 

Meie lood



Loe ka taltech.ee

19

Meie lood

MeeSkonnatöö 
koolituS üliõpilaS
eSinduSe Moodi 
Üliõpilasesinduses oli vereva-
hetus igal kevadel: osa juhatu-
se liikmetest lõpetas ülikooli ja 
uued astusid ametisse. Selleks, 
et luua uue juhatuse vahel 
meeskonnatunnet, oli tavaks, et 
„vanad“ ehk lõpetavad liikmed 
korraldavad uutele väljasõidu.
„Vanad“ juhatuse liikmed 
Karmen ja Olari olid välja-
sõidu peamised orkestrandid. 
Uuele juhatusele – Stanisla-
vile, Jaanusele, Kätlinile ja 
mulle – öeldi, et õhtul tuleb 
tulla Salmistu randa ja võtta 
kaasa ainult üks kotitäis asju. 
Igaüks pidi ise valiku tegema, 
mida ta kaasa võtab. Läksime-
gi siis väljahõigatud ajaks ran-
da ja jäime õhtupäikese käes 
ootama, et mis nüüd saama 
hakkab. Mõne aja pärast sai 
selgeks, et tuleb paadi peale 
minna ja sõit viis meie selts-
konna Pedassaarele.
Seal panid Karmen ja Olari 
meid maha, ei öelnud sõnagi, 
aga jätsid kaardi – elu meil 
lihtsaks ei tehtud ja ka proo-
vile oli vaja meid panna. Pe-
dassaare kaardile oli tehtud 
üks ristike, nagu aardekaar-
dile ikka. See oli meie esimene 
ülesanne. Natukene orientee-
rumist ja leidsimegi arvatava 
koha üles. Nagu selgus, tuli 
kõigepealt see „aare“ välja 
kaevata. Aardeks olid edasised 

juhised, meie õhtusöök ja eluks 
vajalikud vahendid – šašlõkk, 
marineeritud kurk, vesi, foo-
lium, tikud ning kirsina tordil 
üks suur Saaremaa kange.
Juhiste järgi pidime veetma öö 
Pedassaarel, üksteisega tutta-
vaks saama ning moodustama 
meeskonna. Seadsime ennast 
mõnusalt õhtuks valmis, tegi-
me lõkke ja asusime sööki val-
mistama. Edasi tuli koguda 
hoogu sooja Saaremaa kange 
jaoks. Ega meist keegi väga 
suur napsisõber ei olnud, aga 
jook tuli juhiste kohaselt mees-
konna sidususe loomiseks ära 
kasutada. Öösel oli tuju kõigil 
hea, sai räägitud maailma as-
jadest ja nauditud ööd.

Lõpuks oli aeg nii kaugel, et 
sättisime end lageda taeva 
alla magama, külg külje kõr-
val nagu pingviinid. Järgmisel 
päeval taastusime rannas ma-
gades, kui saarelt pääsemiseks 
visati meile väike laste kum-
mipaat, kuhu vaevalt meie as-
jad peale mahtusid. Seega tuli 
meil saare pealt maismaale 
ujuda. Jällegi üks väga hea 
meeskonnatöö harjutus.
Õhtul ootas grill, saun ja tu-
dengile kohaselt õlu. Kokku-
võttes oli see väljasõit üks 
meeldejäävaimaid, järgnevaks 
aastaks kujunes välja suure-
pärane meeskond ja meist 
said parimad sõbrad kogu 
eluks! ■

Raul Hanson, üliõpilane 2011-2016, TTÜs töötanud alates 2016  Foto: erakogu
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kuidaS kodu
üleSanded aitaSid 
kuuendat korpuSt 
Emeriitprofessor Andres Lahe, TTÜs töötanud 1959–2004  
Foto: TTÜ Muuseumi digiteek

1986. aastal, kui 6. korpus 
hakkas valmis saama, oli 
sealsele veevärgile tarvis 
suurt torusiibrit, mida polnud 
kusagilt saada. Ühest Tal-
linna laost lõpuks leiti, kuid 
laojuhataja seadis müügitin-
gimuseks, et TPI varustus-
osakond organiseerib hulga 
koduülesannete lahendamise 
tugevusõpetuses.
Varustusosakond pöördus 
minu kateedrijuhataja poole, 

tema omakorda küsis minu 
abi. Ütlesin, et aitan juhul, kui 
need ülesanded pole meie üli-
kooliga seotud – ma ei hakka 
ju meie tudengi eest kodutöid 
ära tegema! Ülesanded olid 
siiski ühest Leningradi kõrg-
koolist, nii lahendasin kõik 
kodutööd ja 6. korpus valmis 
õigel ajal.
Varustusosakond veel küsis, 
et mis ma töö eest tasuks ta-
han, aga ma ei tahtnud mida-

gi, aitasin ju oma TPId. Mõni 
aasta hiljem tuli TPIsse in-
ternetiühendus ja kateedrisse 
interneti saamiseks oli vaja 
paigaldada koaksiaalkaabel 
ehitusteaduskonna dekanaa-
dist ehitusmehaanika kateed-
risse. Varustusosakonnal oli 
veel meeles minu panus 
siibrite hankimisse, saimegi 
kaabli ja olime esimene in-
ternetiühendusega kateeder 
ehitusteaduskonnas. ■

TPI TÕT-i juhataja J. Vaitma tutvustamas külalistele TPI ehitatava VI korpuse maketti, 1970. aastad.
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tutvuS 
tehnikaülikooliga 
kunSti kaudu 
Kerti Sönmez, väliskülalisüliõpilaste juht  Foto: repro

Esimene lähem kontakt ülikoo-
liga oli mul siis, kui sõbranna 
tuli TPIsse õppima ja hakkas 
käima ka kunstiringis, profes-
sor Karl Tihase juures. Kuigi 
olin alles keskkoolitüdruk, võe-
ti mindki lahkelt vastu.
Professoril, kes pidi siis juba 
päris kõrges eas olema, oli sel-
line kunstnikumeisterlikkus, 
et isegi oma väriseva käega 
said proportsioonid millimeet-
ri pealt paika. Kui ta haaras 
pintsli ning tõmbas akvarelli-
dega paberile paar sinist joont 
ja mõned pruunid laigud, siis 
oli see meri, taevas ja kivid, 
ilma igasuguse kahtluseta.
Hiljem, kui ma kunstiringis 
enam ei käinud, selgus, et elan 
professoriga samas kandis. Iga 
kord, kui me tänaval kohtusi-
me, tervitas ta kättpidi ja kü-
sis, kuidas läheb, kas ülikool on 
juba lõpetatud. Ülikooli astumi-
seni jäi mul siis veel aastaid.
Ühel kaunil maikuu päeval koh-
tusin temaga kodulähedases 
poekeses. Ta haaras mul käest 
ja teatas, et tal on ilmunud väike 
raamat, mille ta kindlasti mul-
le kinkida tahab. Ta ei andnud 
mingit võimalust vastu vaidlemi-
seks, nii läksingi temaga kaasa. 
Professor ise nägi välja suurepä-
rane ja tema kodu oli kauneid 
lõikelilli täis. Sain pühendusega 

raamatu, läksin koju ning avasin 
ENE, et professori kohta rohkem 
teada saada. Selgus, et päeval, 
mil mina temalt kingi sain, tä-
histas ta oma 85. juubelit.

Kuigi nüüdseks olen ma siin 
organisatsioonis töötanud juba 
palju aastaid, on see üks kau-
neimaid mälestusi seoses selle 
kooliga. ■
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topeltagent 
rööviS 64 kilo 
rändkarikaid 
Järgmine lugu tuleb üliõpi-
laste suvemängudelt. See on 
sportlik-meelelahutuslik üri-
tus, kus kõik Eesti kõrgkoolid 
võtavad omavahel mõõtu ning 
enam kui 30 võistlusala arves-
tuses selgitatakse välja Eesti 
sportlikem kõrgkool. Võitja 
saab 32 kilo kaaluvatest sang-
pommidest rändkarikad: üks 
aktiivsuse, teine paremusar-
vestuse eest. TTÜle omaselt 
oleme neid mänge võitnud roh-
kem kui ükski teine kõrgkool.
Jõudnud päev varem Käärikule, 
kus mängud igal aastal toimu-
vad, asetasime karikad hotellis 
sümboolselt oma toa aknalaua-

le, et möödujad kindlasti näek-
sid, kellele karikad kuuluvad. 
Hommikul ärgates oli aga ülla-
tus suur, sest karikad olid ka-
dunud! Kuna öösel oli palav, jät-
sime akna lahti ja ilmselt sealt 
need „lendu“ läksidki. Kusjuu-
res esimese korruse aken ei ole 
Käärikul üldse madalal ja kari-
kate raskust arvestades poleks 
päris igaüks suutnud neid ära 
toimetada. Loomulikult ei kõs-
sanud keegi meile midagi, sest 
oli selge, et teo taga on mõni 
konkureeriv ülikool.
Kuna traditsioon näeb ette, et 
karikad tuuakse esimesel päeval 
avamisele, siis sel korral enam 

laiates avatseremooniale minna 
ei saanud – kogunenud rahva 
ees tuli sõnu otsides tunnistada, 
et karikaid pole, samamoodi pole 
ka aimu, kus nad olla võiksid… 
Neelasime mõru pilli alla ja 
mängud avati ilma karikateta.
Niisiis seadis korraldaja meile 
ülesandeks karikad üles otsida. 
Kahe päeva jooksul ei saanud 
me kelleltki ühtegi infokildu, 
juba pühapäeval ootas aga ees 
lõpetamine. Kas jäämegi nen-
dest täiesti ilma? Panime oma 
parimad luurajad tööle ning Si-
sekaitseakadeemia ja Kõrgema 
Sõjakooli abiga hakkasime saa-
ma esimesi vihjeid, et karikad 
olla kuskil liiva sees. See meile 
eriti lootust ei andnud, ka polnud 
meil kaasas ühtegi metalliotsija-
ga geoloogi. Laupäeva südaöösel 
tuli täpsem vihje, et rasket me-
talli olla nähtud võrkpallivälja-
kul. Peale omajagu labidaga sur-
famist leidsimegi karikad üles.
Ega meile kohe ei öeldud, kes 
teoga hakkama sai. Alles mitu 
päeva hiljem selgus, et tegemist 
oli Tallinna Ülikooli topeltagendi 
Reimo Kuriga. Topelt sellepärast, 
et mees on tegelikult ka TTÜs õp-
pinud ja meid omal ajal võrkpalli 
meistriliigaski esindanud!
Hoolimata lühiajalisest kaotusest 
tulime, tegime ja võitsime ning 
tõime ka sel korral karikad tagasi 
oma alma mater’i juurde. ■

Martin Malm, üliõpilane  Foto: erakogu
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kuidaS Me kääriku 
SuveMängudel tlü 
MaSkotti ekSMatit 
laenaSiMe 
Üks mu toredamaid mälestusi 
on pärit 2012. aasta Kääriku 
suvemängudelt. Olime üliõpi-
lasesinduse inimestega TTÜ 
telgi juures. Tegemist oli suure 
täispuhutava telgiga, millel oli 
kompressor kogu aeg taga. Telk 
asus kõnniteede ristumiskohas, 
üks tee tuli ülevalt hostelist ja 
viis mäest alla randa, teine viis 
parklast staadionile. Teisel pool 
kõnniteed asus TLÜ telk: tava-
line teisaldatav telk, suurust 
ehk 3 x 3 või 3 x 4,5 meetrit.
Oluline on aga see, et telk oli 
valveta! Tegelikult see oli väga 
veider, arvestades asjaolu, et 
telgis asus TLÜ audiotehnika 
ning toruraamil kuivas nende 
maskott Eksmati. Leidsime, et 
taolist võimalust ei tohi kasu-

tamata jätta! Võtsime ühe suu-
re musta prügikoti, läksime 
sellega TLÜ inimtühja telki ja 
pistsime nende maskoti prügi-
kotti. Seejärel lidusime tagasi 
meie telgi juurde. Telgi taga 
võsa vahel võtsime Eksmati 
prügikotist välja ja tõmbasime 
talle TTÜ särgi selga.
Meie telgi kõrval seisis üks 
korda tehtud oranži värvi 
Lada, mis oli omakorda kaetud 
meie sponsorite kleepsudega. 
Pistsime TTÜ särgiga tuuni-
tud Eksmati auto kõrvalistme-
le, rooli taha tõstsime Juuliu-
se. Nalja sai palju, sest ilmselt 
kõik suvemängudest osavõt-
jad nägid seda. Lisaks posti-
tasime kompositsioonist pildi 
Facebooki koos tekstiga, et 

iga pildile pandud like võrdub 
TLÜ maskoti Eksmati jaoks 
ühe lävendipunktiga TTÜsse 
sisseastumisel. Ütleme nii, et 
Eksmati võiks praegu vabalt 
TTÜs õppida.
Huvitav on see, et TLÜ üli-
õpilased oma Eksmatit väga 
taga ei igatsenudki. Eksmati 
ja Juulius istusid seal autos 
vähemasti õhtuni.
Hilisematel aastatel muutus 
Eksmati „laenamine“ justkui 
hasardiks. Ükskord õnnestus 
meil Eksmatit laenata koos TÜ 
üliõpilasesinduse inimestega. 
See on jutt juba järgmiseks 
korraks. Lõpuks aga said TLÜ 
üliõpilased aru, et oma nodi ta-
sub luku taga hoida. ■

Jaanus Müür, üliõpilane  Foto: erakogu
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pariM aSi ühikaeluS: 
gruSiinideSt 
naabrid 
Minu lugu algab aastal 2013, 
mil kolisin Akadeemia tee 5 
ühikasse. Paljud mu sõbrad 
olid rääkinud, et ega see ühi-
kaelu ikka päris okei ole: küll 
tuleb sama tuba jagada trobi-
konna inimestega, küll ei saa 
kasutada tualettruumi või 
pliiti ning normaalselt pesta 
ei saa samuti. Lisaks olevat 
paljudel juhtudel boksinaab-
rid raskema iseloomuga olnud 
ning isegi kõvema norskamise 
peale ketsitallaga vastu seina 
peksnud, vähe valjema muusi-
ka kuulamisest ärme räägigi.

Minu isiklik kogemus TTÜ ühi-
kast on aga hoopis teine. Elasin 
toas täiesti üksinda, naaberbok-
sis samuti vaid üks inimene. 
Minu esimeseks boksinaabriks 
oli Mart Tartust. Tegemist oli 
kõige rahulikuma ning seninäh-
tutest vaoshoituma inimesega. Ei 
häirinud teda minu muusika, te-
lesarjad ega ka öine kokkamine, 
sest ta ise tegi neid asju täpselt 
samamoodi. Kahjuks oli Mart 
mulle naabriks vaid aastakese.
Mingi aja elasin boksis päris 
üksinda – täielik luksus! Ühel 
õhtul, kui ema saadetud nä-

dalatoetus oli Pööningul juba 
ära raisatud, läks kõht tüh-
jaks. Külmkapis polnud mi-
dagi, pangaarvel hädised kaks 
eurot. Otsisin kõik riiulid ja 
kapid läbi ning ennäe imet – 
Mart Tartust oli unustanud 
sinna Mehhiko pajaroa, lisa 
vaid vett ning hakkliha. Pal-
vetasin kõikide uute ning va-
nade jumalate poole, et poes 
oleks 400-grammine hakkliha 
allahindlusega. Oligi. Niisiis 
tegin endale ühikas Mehhiko 
pajarooga ning sellest ajast 
peale on see ka minu lemmik-
toit. Aitäh, Mart Tartust!
Järgmiseks naabriks tuli mul-
le grusiin Mikheil. Grusiini-
dest naabrid on parim asi, mis 
minuga juhtuda sai. Igal nel-
japäeva ning reede õhtul, kui 
korvpallitrennist tagasi ühi-
kasse jõudsin, oli Mikheil oma 
sõpradega juba laua katnud: 
laual parimate oskustega ko-
katud erilised Gruusia toidud 
ning pitsidesse valatud mõnus 
keelekaste. Loomulikult pidin 
ju ka mina grusiinide riitusest 
osa võtma, vastasel juhul sol-
vanuksin nende riiki ja kul-
tuuri. Ausalt öeldes – ma ei 
kurtnud.
Selline siis oli mu elu need 
paar aastat TTÜ ühikas. Oma 
kodu on ikka oma kodu, aga 
elu üle ei saanud nuriseda ka 
ühikas, kõik oli väga tip-top. ■

Tom Erik Luoma-Aho, üliõpilane  Foto: erakogu
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ohtlikud naljad 
Stenbocki MajaS 
Stenbocki maja lahtiste uste 
päeval kogesin, et giid ei tead-
nudki, et selle väärika hoone 
kolmas korrus oli viiekümnen-
date aastate lõpul TPI poiste 
ühiselamu, toonases kõne-
pruugis „inter“. Hilisemat üli-
õpilaskodu Koskla tänaval 
al les ehitati, pandi meidki 
vundamendikraavi kaevama.
Viiekümnendatel Rahvakoh-
tu ühikas, nüüdses Stenbocki 
majas oli meie tuba praeguse 
riigisekretäri kabineti kõrval. 
Mingi riiklik püha oli, armee 
aastapäev või oktoobripüha – 
selline suur püha, mille puhul 
Tallinnas saluute korraldati. 
Ilutulestikku tänapäevases 

mõistes. Saluut käis nii, et ku-
sagil linna servas tegid suurtü-
kid pauku ja linna sees, kõrge-
mates kohtades, lasid soldatid 
raketipüstolitest signaalraket-
te üles. Kõrgemad kohad olid 
bastionid, samuti Patkuli vaa-
teplats meie akende all. Kõik 
toimus sünkroonis: suurtükid 
tulistasid ja raketid lasti välja 
samal sekundil. Sünkrooniti 
raadio teel. Selleks oli rake-
tisoldateid kamandaval oh-
vitseril kõrvaklapid peas, too 
kuulas ja kamandas: „Tähele-
panu! Valmis olla! Tuld!“ Loo-
mulikult vene keeles. Ja kõik 
raketid tõusid nagu imeväel 
üle kogu linna ühel ja samal 
hetkel.

Läksin kolmanda korruse ko-
ridori aknale. Konspiratsiooni 
mõttes, et mitte tuba reeta. 
Sünkroonisin oma sisemise 
kella ja kui ohvitser järjekord-
selt kamandas „Tähelepanu! 
Valmis olla!“, ennetasin teda 
sekundi võrra ja röögatasin: 
„Tuld!“ Loomulikult vene kee-
les. Tõusid umbes pooled rake-
tid. Siis veel mõned üksikud. 
Ja kui ohvitser ka oma käsk-
lusega maha oli saanud, lasid 
viimased soldatid oma torud 
tühjaks. Neid polnud palju.
Kui ohvitser üles vaatas, olid 
ühika aknad tühjad. Nii me 
ei näinudki, kas mõni toru ka 
meie poole suunati… ■

Emeriitprofessor Enno Reinsalu  Foto: erakogu

Koskla ühika ehitamine, 1955. Autor pildil vasakult kolmas.
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elule lähendaMiSe 
prograMM viiS otSe 
elu keSkele 
Astusin TPIsse 1959. aasta sü-
gisel. Esimesed poolteist aastat 
panid tudengi tõsiselt proovile 
– olles katsejänesteks Hrušt-
šovi ajal käivitatud ja lühikest 
aega töötanud nn „kooli ja elu 
lähendamise programmis“, oli-
me täiskohaga ametis tööstuses 
ning õppetöö käis õhtul Koplis 
18.30 kuni 22.30, esimesel se-
mestril kuus, hiljem neli kor-
da nädalas. Olin saanud koha 
ühiselamus Sõpruse pst 11, 
toanaabriteks rühmakaaslased 
Jaan Ehand (oma varasema 
jahimeheharrastuse tõttu rüh-
mas tuntud kui „Rap la metsade 
hirm“, nüüdseks manalamees) 
ja Elmar Käsper (Elmar oli tore 
möllumees, paraku esimest ses-
si ta ei läbinud ning tema koha-
le ühiselamutoas tuli Ain Kaa-
sik). Kõigi kolme töökoht oli 
Maardu Keemiatehas, tööpäeva 

algus kell 8 ja lõpp 17. On pi-
kemata selge, et ajagraafik oli 
tihe ja tukkuvad tudengid bus-
sis või trammis oli tavaline pilt.
Kuna alla 18 aasta vanuseid 
noorukeid täiskohaga tööle ei 
lubatud, suunati mind kaheks 
kuuks TPI majandusosakonna 
teenistusse, kus ehitusinsener 
Samuel pani mind hoovis kae-
vama auku katla küttepaagile, 
päevanormiks 1 m3 väljatud 
pinnast. Nii ma seal siis pusi-
sin kiviklibuse mulla ja sügava 
augu tingimustes, kuni oktoob-
rikuu lõpus seisin Maardus 
mäerikastustsehhi juhataja Leo 
Käpa ees, kes pani mind elekt-
rikuks. Kuna aga koolipoisina 
põetud reuma tõttu oli mu suhe 
sõjaväega näidatud määratluse-
ga „rahu ajal kõlbmatu, sõja ajal 
sobiv mitteriviteenistuseks“, ei 
lubanud arst mind elektrikuks 

(„hakkab halb, kukud elektri-
posti otsast alla“) ja sain suuna-
mise remondilukksepaks. Alus-
tasin õpilasena ja lõpetasin 6. 
kategooriaga. Eks see viimane 
anti vist pooleldi avansina.
Minu jaoks oli see tööperiood 
unikaalseks elukooliks. Talu-
poisina oli mulle uudne töökor-
raldus suures tehases, samuti 
kaaslased umbes 12-mehelises 
brigaadis. Viimase moodustasid 
nii eestlased ja venelased kui ka 
Maardu Keemiatehase arenda-
mise käigus viiekümnendate 
keskel siia toodud Valgevene 
metsakülade talupojad ja Baš-
kiiria steppide tatarlastest 
rändkarjused. Seda äärmiselt 
värvikat seltskonda ohjas jässa-
kas Sergei Vinokurtsev, brigadi-
rideks olid eakas Hugo Maavere 
ning tema väimees Mart Metsa-
märt. Sain seal vene keele osas 
„jalad alla“. Panin kõrva taha ka 
rammusate, valdavalt trükimus-
ta ja daamide seltskonda mitte 
kannatavate fraseologismide (ja 
ka sõimusõnade ning -valangute) 
kogumi, millest annab võtta siia-
maani. Samuti tähelepaneku, et 
kõik need mehed olid asjatund-
likud ja tegid oma tööd hoolega, 
ei mingit seanaha vedamist, 
valitses sisemine konkurents. 
Eks siis püüdsin ka mina. Nii et 
minu puhul see programm mitte 
ei lähendanud mind elule, vaid 
viskas lausa elu keskele. ■

Rein Kuusik, üliõpilane 1959–1964  Foto: erakogu

Tudengipoisid lähevad pidusse. Loo autor vasakult teine,  
Rapla metsade hirm Jaan – paremalt teine.
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kliiSter, kolM Mulki 
ja iMeäratuSkell 
Kui algas minu tudengielu TPIs, 
siis maapoisina vajasin muidugi 
ühiselamukohta. Mind majutati 
TPI ühiselamusse Lai 5. Toas oli 
11 poissi ja 9 voodit, kaks poissi 
magasid laua all madratsil. Ühis-
elamus oli elanikke kokku 100 
ringis. Oli üks suur köök hiiglas-
liku pliidiga, mida köeti turbaga. 
Kusagil peale lõunat tegi keegi 
tule pliidi alla, mõne aja pärast 
oli hiiglaslik pliidiplaat tuline ja 
sellel kümmekond potti-panni. 
Aega läks, aga õhtuks sai mingi 
toit ka ikka valmis …
Mõni poiss pani oma poti plii-
dile ja kuna see kuumenes 
väga aeglaselt, läks oma tup-
pa ootama. Vesi potis hakkas 
keema ja aina auras. Võtsin lu-
sikatäie tärklist, segasin veega 
ja valasin potti. Tekkis kena 
kliister. Peagi tuli poti omanik 
ja oli väga imestunud, et tema 
vesi oli paksuks keenud!

Rangelt reguleeritud tudengi-
elu Tallinnas kestis viis aastat. 
Juba teisel kursusel pääsesime 
Laia tänava ühiselamust hoopis 
mugavamasse Toompuiestee 
ühiselamusse, kus toas oli kolm 
poissi ja igal ikka oma voodi. 
Igal korrusel oli köök ja selle 
kõrval mingid kapikesed, kus 
võis oma toiduvarusid ladusta-
da. Sinna jäimegi lõpetamiseni.
Moodustus kahes naabertoas 
paiknev kuueliikmeline rühma-
kaaslaste seltskond, kus domi-
neerisid kolm mulki. Sellest 
toa paarist sai mingis mõttes õp-
pe rühma „staap“ – ikka kogu nes 
sinna mingi seltskond arutamaks 
aktuaalseid „rühmaprobleeme“.
Probleemiks oli hommikune 
äratus. Kuidagi ju peab õigeks 
ajaks Koplisse loengusse jõud-
ma! Konstrueerisime oma tup-
pa elektrilise äratuskella. Sel-
leks sai võetud kõige lihtsam 

ja odavam seinakell, millele 
lisasime elektrilise lisaseieri 
(ikkagi elektriinsenerihakati-
sed!). Hommikul, kui kellaosuti 
jõudis õhtul paika pandud lisa-
seierini, sulgus võimsa äratus-
kella toitering, läks lahti mürgel 
ja toas süttis valgus. Selle kat-
kestamiseks pidi keegi voodist 
välja tulema, tõusma kellani 
ulatumiseks lauale ja liiguta-
ma lisaseierit edasi, et möirgav 
helin katkeks. Ja ega see ronija 
siis ülejäänud voodisolijaid eda-
si magada enam ei lasknud! 
Hea ärataja oli, kuid sai kurva 
lõpu – suvel läksime praktikale 
ja tuba jäi tühjaks. Ärataja unus-
tasime. Järgmisel hommikul ta 
muidugi käivitus, kuid toas pol-
nud väljalülitajat. Möirgas. Tei-
sed toad tahtsid rahu. Keegi ei 
osanud midagi ette võtta. Asi la-
hendati taburetiga, mis purustas 
kogu meie inseneriime. ■

Emeriitdotsent Arno Annus  Foto: erakogu
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iSaMaaliSe lauluga 
Sauna MarSS! 
Nõukogude ajal oli üliõpilaste 
kohustusliku sõjalise õpetuse 
üks osa 30-päevane välilaager 
peale neljandat kursust. Nii 
suunati ka meie kursus 1956. 
aasta suvel laagrisse Pärnu 
lähedale Reiu jõe äärde, kus 
laagerdasid ka Tartu Ülikooli 
poisid.
Laagris oli olemas elementaa-
rne taristu poolmuldonnide 
ja sööklabaraki näol, kuid sa-
nitaartingimused olid kaunis 
kehvad – ainus pesemisvõi-
malus oli Reiu jões, kuid uju-
mine oli rangelt keelatud. Et 
poisid päris kärna ei läheks, 
viidi kursuslased pärast paa-
rinädalast laagrisolekut Pärnu 
sauna.
Saunaminek (u 6 km) toimus ri-
vikorras mööda Riia maanteed, 
kõik mitusada poissi ühes kolon-
nis. Ilm oli lämmatavalt palav, 
asfaldil kirsasäärikutes marssi-
mine igav ja väsitav. Esialgu ei 
saanud ka rivilaulust suurt asja. 
Linna piirile Raekülla jõudes 
algatati aga „Jää vabaks, Eesti 
meri“, muidugi lauldes „Saa va-
baks...“, nagu seda laagris ennegi 
oli tehtud. Järgnev oli vapustav 
– väsinud poistekari muutus 
ühtäkki tõelist marsisammu as-
tuvaks kolonniks. Väsimus oli 
kui käega pühitud.
Kindlasti aitas sellele kaasa 
asjaolu, et Raeküla majade 
akendele ja väravatele kogunes 
hulgaliselt kaasaelajaid. Paljud 
laulsid kaasa ja tervitasid meid 

hüüetega laadis „Elagu Eesti 
poisid!“ Usun, et ma ei eksi, kui 
väidan, et nii mõnigi naine poe-
tas pisaraid. Ja muidugi näisid 
meile lehvitavad tüdrukud eriti 
ilusad ja armsad. Justkui oma 
õed... Või pigem ikka pruudid.
Vaimustus oli nii võimas, et 
oleksime nagu taevasse tõus-
nud. Otsekui polekski me oma 
higistes kehades meie ise, vaid 
hoopis keegi, kes ei kuulu sel-
lesse maailma. Nagu oleksime 
nõidusunest ärganud. Sellises 
eufoorias marssisime kogu tee 
Raekülast Pärnu südalinna, 
lauldes ainult ühte laulu, seda 
üha korrates. Kuni saunani, 
kus suikusime taas tavaellu.
Sel teel ei kuulnud me ühte-
gi halvustavat häält ega näi-
nud ühtegi mossis nägu. Meie 
marsil – sisuliselt ju meelsus-
demonstratsioonil – ei olnud 

minu teada ka mingeid halbu 
poliitilisi järelmõjusid.
Laagris oli aga järelm see, et 
meie umbkeelne jupijumal 
hak  kas sageli kraaksuma: 
„Pesnju! Davaite „sa vaabaks“!“
Paraku lõppes see laager mei-
le ikkagi kurvalt – viimastel 
laagripäevadel uppus üks kaas-
võitleja Reiu jõkke. Seetõttu oli 
Tallinna tagasisõit nukker.
Oma hilisemas tööelus olen ees-
pool kirjeldatud ekstaasipuhan-
guga võrreldavat tundnud vaid 
harukorril, näiteks pidades kõ-
net oma õpetaja Agu Aarna büsti 
avamisel, unes välja mõeldes (ja 
lahendades!) teatavat protsessi 
kirjeldavat võrrandisüsteemi, 
mille kallal olin ilmsi mitu näda-
lat pead murdnud, ning pidades 
2013. aastal TTÜs oma viimast 
loengut „Teadus ja unelm“. ■

Leevi Mölder, üliõpilane 1952–1957, TTÜs töötanud alates 1957  Foto: erakogu
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juhtuM teaduSliku 
koMMuniSMi ekSaMil 
Pärast öist pidu läksin hommikul teadusliku 
kommunismi eksamile. Mul tuli rääkida prole-
tariaadi diktatuuri teemal.
Lõpus küsis professor minult: „Kas meil on ka prae-
gu proletariaadi diktatuur?“ Mul oli täiesti ükskõik 
– on või mitte. Peaasi, et professor oleks rahul.

Ütlesin: „On küll.“ Professor küsis jahmunult: 
„Kas te teete nalja või?“ Vastasin momentaal-
selt: „Nalja muidugi, nalja muidugi!“
Ja eksam oligi positiivselt sooritatud! ■

Rein Mägi, üliõpilane 1961–1967, TTÜs töötanud alates 1967  
Foto: TTÜ Muuseumi digiteek
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tehnokraatide 
naljad tallinna 
tehnikaülikooliS 

„Kas pintsak on pidev või disk-
reetne? Pomm tegemisel on pi-
dev, tulemus diskreetne. Pint-
sak võib samuti olla nii pidev 
kui diskreetne. Laiali laotades 
on ta pidev. Nööbid kinni!? 
Diskreetne.“

„13–17% jääb õpitust meelde 
sõltumata sellest, kas aine 
meeldib või ei meeldi, on õpi-
tud sunniviisiliselt või vaba-
tahtlikult. Kui siis raputada, 
võib ka natuke enam saada 
kui see 17% sealt, kus see on 
tallele pandud.“

„Inimene, kes elab illusiooni-
des, saab teisendusi tehes ja 
tagasi teisendades alati sellise 
tulemuse, millise ta tahab.“ 

„Keskmine hinne kg kohta.“ 

„Kui tuleb kompleksarv, siis 
peab kaitsma meid loomakait-
seselts, sest siis tuleb siinus ja 
cosiinus ja... “

„Muinasjuttudes oli kolmest 
lapsest üks ikka normaalne.“

„Millal tudeng muutub mitte-
stabiilseks ja kaotab juhitavu-
se? Siis, kui on nuusutanud, 
närinud või joonud. No tehni-
liste süsteemide kohta see ei 
kehti.“ 

„Võtame tudengite lemmik-
tehnoloogia, näiteks limonaadi 
valmistamine... “

„Kuna te olete looduskaitse 
all, siis ma teid eriti palju ei 
kiusa.“ 

„Süsteem polnud üldse juhitav, 
aga üks teist sai sellega hakka-
ma ja hakkas juhtima nii mis 
hirmus.“  

„Minu mälu on lõpmatu ja 
kasutatavuse seisukohalt 
null.“   

„Üks tudeng käis loengul ja 
nägi täiesti normaalne välja 
– pärast tuli välja, et on K-ko-
mando.“

„Ennu Rüstern nagu vestern.“ 
Pärast „täiesti lubjaka“ kirju-
tamist puhus kriidile.“

Ennu Rüstern 
Süsteemiteooria

„Nii võib aju ära nikastada, 
õppimise käigus on parem nii 
mitte teha. Hiljem tööl juba 
võib.“ 

„Kui seltskonnakrooni kast 
näete koduses miljöös jääd-
vustatud elektroonikaskeemi, 
siis võite rõõm salt ära tundes 

hüüda, et see on järgur. Iseasi, 
kellel seda vaja on.“

Uljas Tamm 
Elektroonika

„See ei ole siin asi, mille üle 
vaielda. Siis, kui te abiellute, 
ei lööda passi mitte kõigi teie 
eelnevate sümpaatiate nimed, 
vaid ikka abikaasa nimi.“

Ivar Tammeraid  
Tõenäosusteooria I ■

Kirja pannud Kadri Säde 2000./01. õppeaastal  Foto: erakogu
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rektori luba 
Mehaanikute 
taMMepuule 

Kindlasti jääb ülikooli kampuses 
jalutades silma hiigelsuur sam-
muva ekskavaatori kopp. Kes kopa 
juures seisab, märkab selle kõrval 
kasvavat püramiidja võraga tam-
mepuud. Istutasime puu 1999. 
aasta juunis, tähistamaks ülikooli, 
täpsemalt mehaanikateaduskon-
na lõpetamist. Ma ei mäleta, et 
püsivate tähiste püstitamine oleks 
toona ülikooli lõpetajate seas olnud 
levinud tava, kuid mingil moel oli 
meile eeskujuks ehituse üliõpilaste 
poolt otsapidi maasse monteeritud 
trepp, mis seisis aastaid tänase T. 
J. Seebecki auks püstitatud mä-
lestussamba lähedal ja eemaldati 
sealt vist seoses kampuse korrasta-
misega alles aastaid hiljem. Kuigi 
ettevalmistuse käigus pakkusime 
üksteisele välja erinevaid plaane, 
üks riukalikum kui teine, jäime 
lõpuks üsna pretensioonitu, aga 
kindla valiku juurde – istutada 
puu.
Pidasime kohaseks ülikooli juht-
konnalt selleks ettevõtmiseks 
luba küsida. Seda, et pärast viis 
aastat kestnud õpinguid puudus 
meil igasugune arusaamine üli-
kooli haldamisest, näitas asjaolu, 
et otsustasime puu istutamiseks 
loa nõutada toonaselt rektorilt 
Olav Aarnalt. Kuidagi õnnestus 
mul koos ühe hea sõbraga puu 
istutamise soovi tutvustamiseks 
tungida rektori kabinetti ning hea 

inimesena kuulas rektor Aarna 
meid ära. Olgu veel mainitud, et 
rektori kabinetti sisenedes ja mõt-
tes sõnu ritta seades olin tohutult 
ärevil. Rektor oli minu jaoks toona 
üks ebamaiselt tähtis isik ning kui 
ma ei eksi, siis kohtusin tookord 
rektoriga silmast silma alles teist 
korda oma õpingute jooksul. Esi-
mest korda olin rektorit näinud 
viis aastat varem õppeaasta ava-
aktusel ja kolmas kord kohtusime 
diplomite kätteandmisel. 
Rektor kuulas meid kenasti ära, 
võttis seejärel telefonikõne või 
paar haldusosakonda ning juha-
tas kätte õige inimese, kes pidi ot-
sustama, kuhu puu võiks sobida. 
Kahjuks ei mäleta ma enam selle 
tubli kolleegi nime, kuid nähtavas-
ti oskas ta puule valida hea asuko-
ha ja selle ka meile kätte näidata. 
Kõigest mõni aasta hiljem alustati 
ju energeetikamaja ehitust ja puu 
võinuks hõlpsasti mõnele rajati-
sele või lihtsalt raskemale ehitus-
masinale ette jääda. Õnneks nii ei 
juhtunud.
Lõpetamise päevaks, mil ühtla-
si pidime ka puu mulda panema, 
olid meil põhjalikud ettevalmis-
tused tehtud. Hulk noori ja ter-
veid mehi tahtsid kõik oma pa-
nuse anda ning nõnda sai puule 
kaevatud auk liiga suur ja sügav. 
August välja kaevatud liivale oli 

päris raske sobilikku kohta leida, 
kuid ka tagasi ei hakatud seda 
panema. Vedasime kottidega ko-
hale hunniku head mulda – osa 
tuli kodusest kompostiaugust ja 
puuduva osa said leidlikud noo-
red kuskilt mujalt, kus linnal 
parasjagu haljastustööd käimas.
Lõpuaktus oli umbes samasugu-
ne, nagu neid igal aastal lõpeta-
jate auks diplomite kätteandmi-
sel peetakse. Meie rühma jaoks 
muutis selle natuke erilisemaks 
järgnenud istutamistseremoo-
nia. Südame tegi soojaks, et sel-
lel sündmusel olid osalemas ka 
rektor Aarna, toonane mehaa-
nikateaduskonna dekaan Jakob 
Kübarsepp ning õppeprodekaan 
Jüri Papstel. Mäletan, et profes-
sor Kübarsepp pidas lõpetajatele 
veel väikese kõne, kiitis meie et-
tevõtmist ja tamme jaoks auku 
pandud eriti head rammusat 
kompostmulda. Arvan mäleta-
vat, et istutusauku pandi ka üks 
kaustik matemaatilise analüüsi 
harjutusülesannetega, kuid võib-
olla eksin. See võis samahästi 
olla füüsikakonspekt – mõlemad 
iseloomustasid meie toonast suh-
tumist üle elatud vaimsesse pin-
gutusse.
Puu läks hästi kasvama ja nüüd, 
varsti 20 aastat hiljem, rõõmus-
tab oma olemasoluga kõiki, kel 
silma seda puud märgata. ■

Renno Veinthal, üliõpilane 1994–2005,  
ülikooli teadusprorektor
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anekdoodid tagaSid
MateMaatika
hariduSe 
Kõrgemat matemaatikat luges 
meile professor Humal, kes oli 
omamoodi esimese kursuse 
„filter“: tema kõrgema mate-
maatika eksami hästi soorita-
mine oli TPIsse püsima jäämi-
seks* väga oluline.
Humal oli tõesti range ja tema 
eksamitel põrusid väga pal-
jud üliõpilased. Samuti oli tal 
kombeks läbikukkumise pu-

hul rääkida üliõpilasele min-
gisugune anekdoot, mis võis, 
aga ei pruukinud olla temaa-
tiline. Loengutes ei juhtunud 
seda kunagi, ka positiivse ek-
samihinde puhul mitte, aga 
kui professor hakkas eksamil 
sulle anekdooti rääkima, siis 
oli selge, et põrud läbi ja tuleb 
tulla uuesti. Oli täiesti tava-
line, et kes eksamil kord juba 
läbi kukkus, pidi järeleksami-

tel käima veel õige mitu korda. 
Anekdoodid olid seejuures iga 
kord erinevad. ■

* Õppimist alustades oli meid 
rühmas 36, 1. kursuse lõpuks 
oli rühm kahanenud paari-
kümnele, diplomini jõudis vaid 
14. Kõrgema matemaatika 
„filtri“ kõrval oli suurte kadu-
de taga muidugi ka poliitika ja 
1949. aasta küüditamine.

Harri Mandre, üliõpilane 1948–1953  Foto: TTÜ Muuseumi digiteek
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Prof Humal üliõpilasi konsulteerimas.
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huManitaarina 
inSeneride ülikooliS 
keeleekSaMit 
tegeMaS 

Minu lugu pärineb aastast 2003 
või 2004. Õppisin TTÜ ja SKA 
ühises haldusjuhtimise magist-
riprogrammis ehk nn humani-
taaria valdkonnas. Lugu on seo-
tud kohustuslikku programmi 
kuulunud inglise keele eksami 
sooritamisega minu jaoks pisut 
ootamatul moel. Etteruttavalt 
olgu öeldud, et tollel ajal ma 
liiga kõrgelt oma keeleoskust ei 
hinnanud – pigem olin veidi alla 
keskmise. Muudele asjaoludele 
vaatamata lõplik eksamitule-
mus seda ka peegeldas. 
Kuna olin meie kursusele 
mõeldud inglise keele eksami 
ajal välislähetuses, pidin ek-
sami sooritama muul ajal. Sat-
tusin seda tegema ilmselt koos 
insenerimagistrantidega, igal 
juhul tundusid teemad olevat 
valitud sellise kallakuga. 
Eksam koosnes minu mäle-
tamist mööda kolmest osast: 
kirjalik grammatikaülesan-
ne, teksti kuulamine ja sellest 
lühikokkuvõtte kirjutamine 
ning suuline osa. Kui jõudsin 
eksami teise osa juurde, kus 
tuli kuulata ladusas ja kiires 
inglise keeles peetavat koos-
olekut, siis oli mu esimene 
mõte, et siin see eksam lõp-

pebki. Esimesel kuulamisel ei 
saanud ma midagi aru ja kuna 
kuulamisi oli piiratud hulk 
ning lisapinget tekitas ajaline 
piirang, tundus selle ülesan-
de lahendamine võimatuna. 
Koosolekul nimelt arutati 
planeeritava tuumareaktori 
erinevate jahutussüsteemide 
efektiivsust ja lahati sellega 
seotud füüsikalisi argumen-
te. Kogu lugupidamise juures 
TTÜ ning selle pikaajaliste 
tehnikateaduste traditsioo-
nide ees pean tunnistama, et 
humanitaarvaldkonna tuden-
gina ei oleks ma tollal osanud 
sellest arutelust pärast esma-

kordset kuulamist ilmselt ka 
eesti keeles kuigi palju üles 
korjata. 
Kuna ma ei ole loobuja tüüpi, 
siis otsustasin igal juhul eksa-
mit jätkata, saagu mis saab. 
Teisel ja kolmandal kuulami-
sel suutsin juba enda jaoks re-
gistreerida mõned märksõnad, 
millele tugineda. Jalg küll pisut 
värises, kui eksami kirjaliku 
osa oma oskuste kohaselt val-
mis tegin ja suuliselt rääkima 
hakkasin, kuid tehtud ma selle 
eksami kuidagi sain. Ning ja-
hutussüsteemidestki jäi midagi 
mõneks ajaks meelde! ■

Joosep Kaasik, üliõpilane 2002–2005,  
ülikooli administratsioonidirektor  Foto: Mari Öö Sarv
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keS võib oSata 
MateMaatikat? 

Vastasin kord Ivar Tammeraiu matemaatilise 
analüüsi loengus ühele küsimusele valesti. Pro-
fessor Tammeraid reageeris sellele nii: „Preili, te 
ei kujuta ette, kui hea meel mul selle vastuse üle 
on. Sest teate, kui naine teab matemaatikast lii-
ga palju... siis ta nagu ei olegi enam õige naine.“

Eks see 90. aastail TTÜs käimine umbes selles 
vaimus mööduski. Kas just päris #MeToo, aga 
kui keegi peaks imestama, miks meil inseneri-
erialadel vähe naisi on… ■

Kitty Mamers, üliõpilane 1997–2002

väliStudengite 
viiSa ja abielu
valikud 

1999. aastal tuli TTÜsse esimene Erasmuse va-
hetustudeng ja sellest ajast peale kuni 2017. 
aasta lõpuni on TTÜs õppinud umbes 3300 
vahetustudengit. Igaühel neist on oma lugu, 
kaks neist on siin.

Kunagi ehmatati meid poole semestri peal 
politseist teatega, et mõned Hiina tudengid 
on Eestisse sisenemisel kinni võetud. Selgus, 
et nad olid taotlenud õppima saabumisel vii-
sat mitmekordseks sisenemiseks, saanud vii-
sa kätte ja reisisid nüüd rõõmsalt ringi. Kui 
nad Venemaalt tagasi pöördusid, siis avastati, 
et neile oli antud viisa ühekordseks sisene-
miseks – konsul oli teinud lihtsalt näpuvea. 
Kui hiinlased piirilt taas vabadusse pääsesid, 

aitas Politsei- ja Piirivalveamet Tallinnas kii-
resti vea parandada ning nende viisad tehti 
mõne tunniga korda.

Kord aga tuli kontorisse kolmanda riigi va-
hetustudeng, kes otsis võimalusi elamisloa 
pikendamiseks pärast õpinguid. Arutasime 
koos üht ja teist versiooni. Midagi ülikooli-
ga seotut mul enam pakkuda ei olnud, aga 
kontorist ära ta ka eriti minna ei tahtnud. 
Tegin siis enda arvates täiesti hea ja legaalse 
pakkumise: „Sa võiksid abielluda“. „Oh ei, see 
oleks liiga ruttu!“ ütles ta, võttis oma koti ja 
kadus jooksujalu meie toast. Rohkem ma teda 
ei näinud, kuigi mina ei palunud tal ju endaga 
abielluda. ■

Väliskülalisüliõpilaste juht Kerti Sönmez
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iniMene MarSil 
või terMotuuMa
reaktSioon 
energeetikaS:  
kuMb tuleb enne? 
Ajal mil õppisin TTÜs, oli pal-
judele tudengitele, vähemasti 
tehnikatudengitele, huvipak-
kuvaks see, mis toimus kos-
mosevallutuste vallas, samuti 
kontrollitud termotuumareakt-
siooni rakendamine energia 
tootmisel. Valitses optimism, 
et inimene jõuab peagi kuule 
ja Marsile. Tugev konkurents 

kahe suurriigi – Ameerika 
Ühendriikide ja Nõukogude 
Liidu – vahel näis vastavaid 
ponnistusi kiirendavat. Samas 
ei uskunud meist peaaegu kee-
gi, et kommunism saabub Nõu-
kogude Liidus juba aastaks 
1980, nagu partei liider Niki-
ta Hruštšov kuuekümnendate 
alguses kinnitanud oli.

Kui pingutused kosmonauti-
ka vallas lõpuks vilja kand-
sid ja Ameerika astronaudid 
1969. aasta juulis esimesena 
Kuul ära käisid, lihvisid TPI 
meestudengid pärast neljan-
dat õppeaastat oma militaar-
seid oskusi sõjaväelaagris 
Kloogal. Laagri poliittööta-
jad olid hädas – neid ei oldud 
ilmselt piisavalt instrueeri-
tud, kuidas seda ameerik-
laste saavutust tudengitele 
selgitada-põhjendada. Olime 
veendunud, et Kuu asusta-
mine inimese poolt ja Marsi-
le jõudmine on lähitulevikus, 
kindlasti veel 20. sajandil 
käeulatuses. Küll aga läksid 
lahku arvamused küsimuses, 
milleks seda vaja on, kui ka 
maa peal on lahendamata 
probleeme küllaga, näiteks 
termotuumareaktsiooni ra-
kendamine energeetikas. 
Seda ei osanud küll keegi 
isegi mitte pessimistlikult 
prognoosida, et kumbki ka-
hest „kuumast” inimkonna 
eesmärgist ka peaaegu pool 
sajandit hiljem ikka veel saa-
vutatud pole. ■

Jakob Kübarsepp, üliõpilane 1965–1970, TTÜs töötanud alates 1975  Foto: erakogu
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taadi ja Minu lugu 
Käesolev lugu ei ole tegelikult 
minu, vaid minu vanaisa lugu, 
mis omakorda on ka lugu aja-
loo keerdkäikudest. 
Minu vanaisa Georg Kotka, sün-
dinud 1898. aastal Tartumaal 
Võtikveres (sündides Georg Gut-
mann, eestistatud 1935. a), oli 
üks esimesi TTÜ üliõpilasi ja lõ-
petajaid. Ta lõpetas 1905. aastal 
J.Westholmi algkooli Tallinnas, 
1916. aastal Tallinna Nikolai 
I Gümnaasium (hiljem Gustaf 
Adolfi Gümnaasium) ja asus 
1916. aastal õppima Petrogradi 
teedeinseneride instituuti. Seal-
sed õpingud aga katkesid revo-
lutsiooni pärast. Vanaisa osales 

Vabadussõjas, kus sai soomus-
rongil haavata. 1920. aastal asus 
ta õppima Tallinna Tehnikumis, 
millest sai hiljem TTÜ. Ta lõpe-
tas ainsana ehitusteaduskonna 
1925. aastal, olles üldse teine sel-
lel alal lõpetanu. Õpingute ajal 
oli ta O. Maddisoni loengute alu-
sel koostatud “Tehnilise mehaa-
nika” õpikute koostajaks, osalt 
koos Richard Ambrosega (kes 
oli ehitusteaduskonna esimene 
lõpetaja 1924. aastal). Raama-
tud on TTÜ raamatukogus veel 
nüüdki olemas.
Pärast TTÜ lõpetamist töötas 
vanaisa, keda me alati kutsu-
sime Taadiks, kõigepealt Pärnu 

maavalitsuse teedeosakonnas. 
Juba 1927. aastal sai ta inse-
neri koha Viru maavalitsuses 
Rakveres. Ta oli esimene Viru 
maavalitsuse insener ja pidas 
seda töökohta kuni 1940. aas-
tani, mil oli sunnitud kohalt 
lahkuma. Töötas siis jälle Pär-
nu maakonna teedeosakonnas, 
enne kui 1944. aasta septemb-
ris koos abikaasa ja kahe väi-
kese tütrega – üks neist minu 
ema – Rootsi põgenes. 
Otsus Eestist lahkuda ei olnud 
hoopiski lihtne, kuna maha pidi 
jätma vanemad, vennad, sõbrad, 
kodu ja kogu vara, tulevikuplaa-
nid ning ühiskonnas saavutatud 

Katrin Merike Nyman-Metcalf, TTÜs töötanud alates 2008  Fotod: erakogu

Taat koos abikaasaga veidi peale abiellumist, 1927. aastal – täpsemalt: Georg Gutmann (hiljem Kotka), 
koos abikaasa Elfriedega (sünd. Silla).
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positsiooni. Minu vanavanema-
tele, nagu kõikidele põgenikele, 
tegi väga valu, kui Eestis leidus 
inimesi, kes isegi peale taasise-
seisvumist jätkuvalt uskusid 
ja väljendasid nõukogude pro-
pagandat, et välismaale mindi 
lihtsalt parema elu peale. See oli 
nii minu isa- kui ka emapoolsete 
vanavanemate kohta sama vale, 
kui see on tänapäeva Süüria põ-
genike kohta.
Rootsis oli küll turvaline, aga 
majanduslikult ja emotsionaal-
selt raske. Perekonnal ei luba-
tud mitu aastat koos elada, 
kuna põgenikel üldiselt ei ol-
nud lubatud suurtesse linna-
desse asuda, aga vanaisa sai 
– tänu TTÜ haridusele – juba 
1945. aasta kevadel erialast 
tööd. Esiteks töötas ta Upp-
salas arhitektuuribüroos ja 
alates 1947. aastast kuni pen-
sionini Stockholmi teede ja 
vesiehitiste valitsuses sildade 
osakonnas konstrueerimise ja 
arvestamise insenerina. Algul 
nägi ta perekonda paar näda-
lavahetust kuus, kuni lõpuks 
saadi luba koos elada. Minu 
tollal 12-aastane ema oli mitu 
kuud üksi põgenikelaagris, 
kuna ema sai pansionaadis 

teenija koha ning vanem õde 
lapsehoidja koha ja hiljem in-
ternaatkooli õppima. 
Kuigi vanaisa oli juba kesk-
ealine ja kontoris üks kõige 
parema haridusega insenere, 
anti temale kõige väiksem ja 
ebamugavam tuba ning teis-
test raskemad tingimused. 
Välismaalaste diskriminee-
rimine ei ole hiljutine välja-
mõeldis! Meenutan vanaisa 
juttu, kuidas ta veetis oma 50. 
juubelisünnipäeva (tähtpäev, 
mil rootslastele anti tihti vaba 
päev), süües kaasavõetud või-
leiba teeveerel ühe sillaehituse 
kõrval nüüdse Arlanda lennu-
jaama lähedal. Samas noomi-
sid mind nii vanaema kui va-
naisa, kui Rootsis sündinud 
teise põlvkonna põgenikuna 
kippusin vahel Rootsi suhtes 
kriitiline olema: tänutunne 
selle eest, et neile siiski anti 
võimalus oma elu uuesti üles 
ehitada, oli suur.
Kindlasti oli vanaisa haridus 
temale suureks eeliseks. Töö-
jõu puuduse tõttu tuldi tehni-
lise haridusega inimesi otsima 
juba põgenikelaagritesse. Va-
naisa rääkis eesti keelele li-

saks ka inglise, vene, prantsu-
se ja saksa keelt (ning hiljem 
lisaks mitte ainult rootsi, vaid 
ka hispaania keelt) ja kuna 
Rootsis sel ajal osati üldiselt 
saksa keelt, saigi ta varsti tööd 
oma erialal. Kuigi tingimused 
ei olnud nii head kui oleksid 
pidanud olema, sai ta siiski 
võimaluse teenida korraliku-
mat sissetulekut ja saada pe-
rekonnaga valida elukohta ru-
tem kui need põgenikud, kellel 
kas ei olnud kõrgharidust või 
siis oli see mingil alal, mida 
teisel maal oli raske kasutada.
Hariduse olulisus ei olnud 
minu perekonnas kunagi kaht-
luse all. Minu vanaema, kes 
majandusharidusele vaatama-
ta alustas lihttööl, nii nagu ka 
tänapäeva põgenikud tihti on 
sunnitud tegema, rääkis ikka, 
kuidas ta Uppsalas varahom-
mikul tööle minnes nägi üliõpi-
lasi teel ballilt koju ja mõtles, 
et kui mitte tema lapsed, siis 
tema lapselapsed peavad kind-
lasti olema ballil ja mitte teel 
tööle! Meile anti kodust kaasa 
tugev sõnum õpingute tähtsu-
se kohta, kuna see on ainuke 
asi, mida saad kaasa võtta ja 
see annab aluse, millele uut 
elu ükskõik kus üles ehitada. 
Tean, et vanaisal oleks olnud 
eriti hea meel, et ma tema 
alma mater’is tegutsen.
Vanaisa elas 95 aasta vanu-
seks: ta jõudis ära näha Eesti 
taasiseseisvumise ja väga kõr-
ges vanuses ka veel Eestis käia, 
et näha sinimustvalget lippu 
Pika Hermanni otsas. Kahjuks 
ei jõudnud ta teada saada, et 
ma asusin alaliselt Eestisse 
elama ja TTÜ juurde tööle. 
Olen TTÜ õppejõud alates 
2008. aastast, mil TTÜs loodi 
õiguse instituut ning me tuli-
me koos instituudi direktori ja 
mitme kolleegiga Audentese (ja 
enne seda Concordia) ülikoolist 
TTÜsse. Minu doktorikraad on 
Uppsala Ülikoolist ja seal jõud-
sin käia ka mitmel ballil! ■

Georg Kotka koos esimese lapselapse Peeter Luksepaga, 1958. aastal.
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kakS Sündi  
ühel aaStal, MiS 
MuutSid Minu elu 

Töötasin alates 1993. aastast 
Virumaa Kõrgkoolis matemaa-
tika-informaatika õppejõu-
na, kust 2000. aasta kevadel 
siirdusin sünnituspuhkusele, 
plaanides juba samal sügisel 
tööle naasta. Aprillis sündiski 
minu perre kolmas poeg. Kui 
nelja kuu pärast septembris 
koolimajja jõudsin, Virumaa 
Kõrgkooli enam polnud… 
vahepeal oli sündinud TTÜ 
Virumaa kolledž. Nii nagu 
minu kolmas sünnitus, oli see-
gi olnud kiire ja edukas. Olid 
toimunud suured muutused 
– juhtkonna vahetus, uued 
erialad, uued nõudmised õp-
pejõududele jne.
Sama aastakäigu lapsukesed 
(poeg ja kolledž) kasvasid ja 
arenesid kõrvuti minu silma ja 
hoole all ning läbisid paralleel-
selt sarnased arenguetapid. 
Esimestel (beebi)aastatel tuli 
mul kolme poja ja täiskohaga 
töö kõrvalt läbida magistri-
õpingud – päeval õpetasin tu-
dengeid ja kasvatasin lapsi, 
öösel õppisin ja kirjutasin ma-
gistritööd. Järgneva viie aasta 
jooksul arenesid ühel aastal 
sündinud jõuliselt, avastades 
maailma, muutudes tugeva-
maks ja teadlikumaks, saades 
uusi sõpru ning teekaaslasi. 
Noorukieas tuli läbida kasvu-
raskused, kuid tänu sellele sai 

2011. aastal asutatud Põlevki-
vi Kompetentsikeskus.
Areng on olnud kiire ja tor-
miline ning 18 aastat on möö-
dunud lennates. Nüüdseks on 
mõlemad noormehed saanud 
täisealiseks, nad on enesekind-
lad, teotahtelised ja edukad 
ning neil on lennukad tulevi-
kuplaanid.
Need kaks sündi ühel aastal 
muutsid mu elu, andes tõu-
ke minu isiklikule arengule 
ja karjäärile, muutes mind 
targemaks, sihikindlamaks, 
vastupidavamaks ning tehes 
mitmete kogemuste võrra 
rikkamaks: magada jõuab ka 

homme ja ülehomme ning kõi-
ge ulmelisemgi unistus võib 
täituda, kui sinu kõrval on 
toetav meeskond ja imelised 
inimesed. Minu motoks on 
saanud: kui kuidagi ei saa, siis 
kuidagi ikka saab!
Oma rõõmuks võin tõdeda, et 
olen saanud nende noorukite 
arengusse suurel määral pa-
nustada. Vaatan mõlemaid 
õrnuse ja armastusega ning 
soovin: kõrget lendu, minu 
armsad!
Aitäh kõigile toredatele ini-
mestele, kellega koos oleme 
need 18 aastat ühte sammu 
käinud! ■ 

Mare Roosileht, üliõpilane 2001–2004, TTÜs töötanud alates 1993 Foto: erakogu



Loe ka taltech.ee

39

kuidaS ttü rektor 
viruMaa kolledži 
avaaktuSel hädaSt 
välja aitaS 

31. augustil 2000. a allkirjastasid haridus-
ministeerium ja Tallinna Tehnikaülikool 
lepingu, mille alusel ühendati Virumaa 
Kõrgkool TTÜga ning sündis TTÜ Virumaa 
kolledž.
Esimesele avaaktusele oli kutsutud palju kü-
lalisi. TTÜd esindasid rektor Andres Keevallik 
(pildil), prorektorid Jakob Kübarsepp ja Jüri 
Tanner ning ministeeriumist oli kohal kantsler 
Peep Ratas.

Pingutasime aktuse õnnestumise nimel kõvasti. 
Kõik kulges edukalt hetkeni, mil CD-mängijalt 
pidi kõlama hümn – kuid tehnikal olid meie ak-
tusega omad plaanid ja kõlas vaid paus. 
Lühikese vaikuse järel võttis meie esinduslaulu 
üles professor Keevallik, kellega ühines nii aus-
tatud presiidium kui ka kogu saal. Kõlas tõeli-
selt võimas a capella hümn, mis tekitas mõtte, 
et suudaksime tehnikahariduse andmise kõrval 
üliõpilasi ka muusikaliselt harida. ■

Reet Pärss, TTÜs töötanud alates 1993  Foto: Arno Mikkor 

Meie lood
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Mootorrattale 
lähene inSeneri
hariduSega 
Ma arvan, et olin umbes viieaastane. Isal, TPI 
lõpetanud elektriinseneril, oli ametimootorra-
tas. Külgkorviga. Mul oli muidugi kange taht-
mine sellega sõita ja loomulikult mitte lihtsalt 
külgkorvis, kus olin juba sõitnud, vaid ikka pä-
riselt, ise juhtides. 
Kord, kui isa sellega koju jõudis, jäi mootorratas 
õue seisma ja otsustasin oma mõtte teoks teha. 
Asusin ratta selga ronima, aga läksin reitpidi 
vastu kuuma radiaatorit ja… sõiduisu kadus ära. 

Olin muidugi hästi vait, sest mul oli keelatud 
ratta selga ronida, aga sest polnud abi, sest 
tuppa minnes nägi ema kohe villide rida. Pi-
din andma selgitusi ja ütlesin, et ma ei sõitnud 
rattaga, vaid tahtsin seda ainult remontida. Isa 
ütles, et remontimiseks peab inseneriks õppima 
ja selleks peab alguses kooli ning pärast veel 
tippi õppima minema. Mina muidugi lubasin 
kohe minna. 
Hea, et tänaseks olen sõna pidanud. ■

Rektor Jaak Aaviksoo   Foto: erakogu

Meie lood
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diploMi hind on 
ekSaMikoMiSjoni 
kannatuS 

Seitsmekümnendad, Kalinini 84. Riiklik eksa-
mikomisjon kuulab diplomitöid. Olin kutsutud 
välisliikmeks.
Kõik projektid olid neljakandilise väljaga ki-
visöekaevandused, keskelt šahtiga avatud, tiib-
tuulutusega, gaasiohtlikud. Igav. Ja vaev ka, et 
igale kaitsjale küsimus välja mõelda asjast, mil-
lest teadsin vähem kui tudeng. Umbes 20 tööd 
päevas tuli ära kuulata.
Pärast lõunat läks huvitavamaks – hakkas tule-
ma projekte, mis retsensendi kätte polnud veel 
jõudnud. Siis üks komisjoni liikmetest kirjutas 
kiiresti arvamuse ära.
Veel veidi, ja tulid juba tudengid, keda juhenda-
ja polnud näinudki, tööst rääkimata. Kui juhen-
dajat kohal polnud, tuli komisjoni liikmetel ka 
juhendaja arvamus kirjutada.

Lõpuks ei tulnud enam kedagi. Aga kateedri-
juhataja oli ärevil – üks mees pidi veel kuskil 
olema. Mina olin Jõhvist, tahtsin koju, aga ka-
teedrijuhataja lootus lõpetajate arvu kasvatada 
polnud kadunud. Hakkasin, ja vist mõni teinegi 
komisjoni liige, õiendama, et mis me tast oota-
me, ta pole ju tööd esitanud.
Ja siis ta tuli, see puuduv tudeng. Tuli suure 
hooga, kiirköitja jagu paberilehti käes. Varru-
kas jäi ukselinki, kaust lendas maha ja põrand 
komisjoni laua ees kattus käsitsi kirjutatud pa-
berilehtedega. „Näete! Esitas!“ hõiskas kateed-
rijuhataja.
Poiss kaitses ära ja kateedri plaan sai täis. Kui 
see mees nüüd diplomeeritud mäeinseneri kut-
set tuleb taotlema, ärgu kartku – ma ei mäleta, 
kes ta oli. ■

Emeriitprofessor Enno Reinsalu  Foto: TTÜ Muuseumi digiteek
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Staažiga või 
Staažita? 
abikaaSaga! 
1959. aasta augustikuus sooritasin sisseastumis-
eksamid TPI tööstus- ja tsiviilehituse erialale. 
Sellel aastal moodustati eraldi õpperühmad 
keskkoolist tulnutele ja juba erialal töötavatele 
ehk staažiga noortele.
Kuna töötasin riiklikus projekteerimisinsti-
tuudis „Eston pro jekt“, esitasin ehitustea dus-
kon na dekaanile dotsent Aksel Jür gensonile 
avalduse staažiga rühma astumiseks. Ta ei 
võtnud avaldust vastu, põhjendades otsust 
sellega, et projekteerija-joonestaja töö ei ole 
ot seselt ehita misega seotud. Dekaan pakkus 

mulle müüriladumise tööd TPI sisehoovis abi-
hoone ehitusel, millest ma loobusin. Järgmi-
seks pakkumiseks oli avalduse esitamine TPI 
õhtusesse teaduskonda tööstus- ja tsiviilehi-
tuse erialale.
Nii sai minust õhtune õppija ja töötasin „Eston-
projektis“ edasi. Samal aastal asus õhtuses tea-
duskonnas õppima noormees, kes juba töötas 
TPI ehitusmehaanika kateedris. Kuna enamus 
loenguid oli meil koos ja hiljem töötasin ka mina 
TPIs, siis saime tuttavaks. Pärast TPI lõpeta-
mist sai temast minu abikaasa. ■

Mare Kask (Soodla), TTÜs töötanud alates 1960  Foto: erakogu

Vasakult paremale: graafika kateedri laborant Mare Kask (Soodla), rühmakaaslane Ülo Kesküla, 
ehitustehnoloogia kateedri laborijuhataja vanemõpetaja Ilja Auriste,  
rühmakaaslased Urvi Zekul (Sarv) ja Kiira Pärt (1963).

Meie lood
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kuidaS Sai 
Sooritatud 
ükS kandidaadi 
MiiniMuMekSaM 

Kuna minu eelnevalt kokku lepitud üheaastane 
töötamise aeg põlevkivituhk-gaasbetooni tootmise 
juurutamiseks Ahtme ehitusmaterjalide kombi-
naadis kippus venima pikemaks (ja huvitava töö 
tõttu kestis tegelikult üle 5 aasta), tuli vormistada 
kaugõppe-aspirantuur õppepuhkuse saamiseks ja 
teha tehnikakandidaadi miinimumeksam teadus-
likus kommunismis selle aine loengutel käimata. 
Professor O. Štein käis küll Kohta-Järvel loenguid 
pidamas, kuid töö kombinaadis peatehnoloogina 
ning oma väitekirja kallal võttis ära kogu aja, nii et 
loengutele ma ei jõudnudki.
Niisiis seadsin ühel ilusal mai kuu pühapäeval sam-
mud Toompeale, kus minu teada ühes TPI majadest 
pidi see eksam toimuma. Aasta oli tõenäoliselt 1963. 
Käisin terve Toompea läbi ja soovitut leidmata tulin 
tagasi Kohtu 4 majandusteaduskonna valvuritä-
di juurde oma häda kurtma. Meist läks mööda üks 
mees, kes ütles teadvat eksamitegemise kohta. Ta oli 
valmis mind juhatama, kuna pidi ise samas suunas 
minema. Mees oli lahke ja jutukas, uuris, mis mehi 
olen ja kust tulen, mis tööd teen. Ta oli väga huvita-
tud nii minu tegemistest kombinaadis kui ka üldiselt 
minu seisukohtadest meie elust ja tööstuse arengust. 
Jutuajamine sujus ladusalt. Kui Lühikesest jalast alla 
läksime, kirusin ma plaanimajandust, kui jõudsime 
Väike-Karja tänavale, olid mul tõsised pretensioonid 
nõukogude võimu kohta. Jõudnud Pärnu maanteele, 
näitas ta vasakule, pidavat olema nurga pealt teine 
maja, ise aga pööras paremale. See oli vana Urla 
maja, kus asus ka TPI ühiselamu.

Kuna eksami alguseni oli veel aega, istusin mõnda 
aega vastas olevas pargis ja mõtisklesin eelseisva 
eksami üle.
Jõudnud eksamiruumi, oli mu üllatus suur, kui 
eksaminaatorite laua taga istus professor Štei-
ni kõrval ühel pool üks väikest kasvu vanamees 
ning teisel pool minu äsjane teejuht ja jutukaas-
lane.
Võtnud pileti ja natuke aega mõelnud asjade üle, 
millest mul eriti aimu polnud, läksin vastama. Vaa-
tasin kella, 3 küsimusele jätkus mul juttu kokku 8 
minutiks – rohkem ei suutnud mõttetuid lauseid 
kokku seada. Siis vaatas Štein kahele poole ja kü-
sis: „Millised on küsimused?“ Hetkegi ootamata 
kõlas minu äsjase teejuhi lühike, vali ja järsk vas-
tus: „Sellele noormehele küsimusi ei tule!“ „Ahsoo“, 
pobises Štein, ja olingi vaba.
Mõtlesin, kas minu lugu tuleb neil arutusele või 
mitte. Igal juhul sain kõige madalama positiivse 
hinde, aga rohkem polnud mul vajagi.
Siit üks tähelepanek: ilma tööstuses saadud eluko-
gemuseta poleks sellist eksamit sellise ettevalmis-
tuse juures olnud võimalik sooritada. ■

Toomas Laur, üliõpilane 1951–1956, TTÜs töötanud alates 1956  
Foto: TTÜ Muuseumi digiteek

Ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse  
IV kursuse üliõpilased Toomas Laur (vasakul) ja  
Ülo Ennuste teadustööl.
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Sada parimat kolleegi

Tallinna Tehnikaülikooli teevad suureks tema inimesed. Ülikooli 100. 
sünni päev on õige hetk teha kummardus parimatele meie seast.
Juubeli puhul palusime töötajatel endil tõsta esile kolleege, kes on ees
kujuks inspireeriva ja toetava suhtumisega, pühendunud oma tööle ning 
saavutanud silmapaistvaid tulemusi.
Meie kõige väärtuslikumad inimesed leitigi üksustes esitatud kandidaatide 
hulgast kolleegide hääletusega – tahame tunnustada just neid, kelle tege
vus on väärtuslik meie enda kaastöötajate silmis. Nii saime kokku 100 töö
tajat, kelle panust ülikooli arengusse väärtustame nimelt juubeliks loodud 
medaliga „Tallinna Tehnikaülikool tunnustab“. 
Ülikool on teie üle uhke ja tänab kõiki häid töötajaid!

Tehnikaülikooli personaliosakonna juhataja Tea Trahov

EEsTi MErEakadEEMia:
1. Heili Kangust (Eesti Mereakadeemia). Heili 

on panustanud suure hulga entusiasmi, jõu-
du ja aega Mereakadeemia arengusse kõige 
keerulisemal perioodil. Jätkuvalt leidub te-
mas vajadust maailma parandada, Heili on 
kujunenud kõikidele küsimustele vastajaks, 
ta on toeks üliõpilastele, õppejõududele, prog-
rammijuhtidele ja paljudele teistele.

2. Yrjö Saarinen (Eesti Mereakadeemia). 
Yrjö on pikaajalise kogemusega, tunnus-
tatud ja populaarne õppejõud üliõpilaste 
seas. Samuti on Yrjö teenekas praktik me-
rendusvaldkonnas, kes annab oma prakti-
lisi kogemusi edukalt edasi üliõpilastele.

3. Mati Kirikal (Eesti Mereakadeemia). IT 
aluste õppejõuna täiendab Mati ennast 
pidevalt, et teha üliõpilastele oma ainet 
huvitavamaks ja atraktiivseks. Tema poo-
le pöördudes on alati kindel lootus saada 
abi ja vajalikku informatsiooni.

4. Harli Moosaar (Eesti Mereakadeemia). 
Suurte kogemustega, üliõpilaste poolt väga 
kõrgelt hinnatud, kolme erialaraamatu 
kaasautor, suurepärane kolleeg ja autori-
teetne õppejõud.

5. Paavo Kuuseok (Eesti Mereakadeemia). 
Sündinud matemaatikaõppejõuks. Tuden-
gite keskmine hinne 5,0. Klopib ka lüüri-
kud füüsikuteks nii, et nad ise arugi ei saa. 
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6. Tarmo Sahk (Eesti Mereakadeemia). Töö-
tab ühtviisi hästi nii pea kui ka kätega, te-
hes seejuures vahet ka numbritel ja täh-
tedel. Väikelaevaehituse eriala vilistlane 
ja mehhanotehnika magistrant, arenenud 
SCC mehaanik-laborandist laborite vastu-
tavaks spetsialistiks. 

infotehnoloogia 
teaduSkond:
7. Mart Min (Thomas Johann Seebecki 

elektroonikainstituut). Mardil on olnud 
väga oluline osa ülikooli ja instituudi 
arendamisel – tunnustatud õppejõu ja 
kateedrijuhatajana, professori ja juhtiv-
teadurina, uurija ja leiutajana, aga ka 
teaduse populariseerijana. Särava ja ka-
rismaatilise inimesena on ta olnud aastaid 
kolleegidele eeskujuks, innustades ka teisi 
töötajaid andma endast alati parimat ning 
püüdlema järjest kõrgemate eesmärkide 
suunas.

8. Toomas Rang (Thomas Johann Seebec-
ki elektroonikainstituut). Silmapaistva 
teadlase, õppejõu ja sihikindla juhina 
on Toomas olnud instituudi üks tuge-
vatest alustaladest. Õiglase juhina on 
ta andnud oma töötajatele piisavalt te-
gutsemisvabadust, samas mitte kunagi 
unustades kolleege heade saavutuste 
eest tunnustada.

9. Viia Roosaar (Tervisetehnoloogiate insti-
tuut). Viia on pühendumuse poolest vaiel-
damatult tipptegija, arvestades kogu üles-
annete hulka, millega ta on ootamatustele, 
muudatustele ja keerulistele aegadele vaa-
tamata enam kui 20 aasta jooksul edukalt 
toime tulnud. Inspireeriva ja toetava suh-
tumisega kolleegidesse, elades innustavalt 
kaasa kõigi (sageli metsikutele) ideedele, 
murede esmane ärakuulaja, alati olemas ja 
valmis aitama, kogu kollektiivi tähtpäeva-
de meeles pidaja.

10. Ivo Fridolin (Tervisetehnoloogiate ins-
tituut). Ivo Fridolin on maailmatasemel 
teadlane ning innustav õpetaja. Ivo töö-
võime on hämmastav, ta on positiivne ja 
toetav, leides igaühes tema tugevad küljed. 
Tema luulelembelised sünnipäevakõned 
kolleegide tähtpäevadel on saanud legen-
daarseteks.

11. Jaan Penjam (Tarkvarateaduse insti-
tuut). Teadustöö kõrvalt nii Peda, auto-
maatika ja arvutiteaduse instituudi kui 
ka IT Kolledži tudengeid õpetades oman-

datud õpetamiskogemusi kasutab ta nüüd 
oma instituudis. Jaan on ekspert ka tea-
duskorralduslikul alal – tema pikk tee-
netelist sisaldab taotlemisi, korraldamisi, 
juhtimisi ja osalemisi Eesti kõikvõimalikes 
teadusnõukogudes, koolides ja komisjoni-
des, aga ka Brüsseli suunal. Ka soome-ugri 
teaduskonverentside sari on püsinud Eesti 
poole pealt elus ilmselt tänu Jaani tugevale 
toetusele. Kokkuvõtteks võib öelda, et Jaan 
on üks tõsine Mulgimaa mees – ülearu ei 
räägi, kui vaja siis asjast, ta on tegutseja 
tüüp ja hoiab paljusid asju oma kindlates 
kätes.

12. Tarmo Uustalu (Tarkvarateaduse insti-
tuut). Eesti üks nooremaid akadeemikuid 
on perfektsionist ja teeb kõike südamega. 
Lisaks väljapaistvale isiklikule teaduste-
gevusele on ta olnud alates 2002. a Eesti 
arvutiteaduse teooriapäevade initsiaator 
ja üks peakorraldajaid, juhtinud Eesti ar-
vutiteaduse tippkeskust EXCS, perfektselt 
organiseerinud konverentse, paarikümne 
aasta vältel kutsunud arvutiteadlaste tal-
vekooli Palmses loenguid pidama oma ala 
maailma korüfeesid. Samal ajal valutab ta 
südant ja võtab avalikult sõna eetikaküsi-
mustes teadustulemuste publitseerimisel, 
aga ka teadustöö kõrvaltegevustes nagu 
retsenseerimine, teadlaste ja rahastus-
taotluste hindamine, võitleb raiskamise ja 
bürokraatiaga.

13. Leo Võhandu (Tarkvarateaduse insti-
tuut). Tarkvarateaduse instituudi konsul-
tant ja emeriitprofessor on töötanud üli-
koolis infotöötluse valdkonda juhtides ja 
arendades alates 1966. aastast. Ta on pal-
jude tarkvaratehnika, andmeanalüüsi ning 
programmeerimise meetodite ja suundade 
alusepanija ja hinnatud juhendaja Eestis 
ja tehnikaülikoolis.

14. Juhan-Peep Ernits (Tarkvarateaduse 
instituut). Juhan-Peep suudab inspiree-
rida tudengeid tegelema tõsiste asjadega, 
on alati valmis toetama kolleege ja loob 
pühendunult keskkonda, kus ühiselt si-
suliste asjadega tegeleda. Samas on tal 
terav absurditaju olukordades, kus for-
maalsused hakkavad domineerima sisu 
üle. Selline kolleeg, nagu üks sõltuma-
tult mõtlev akadeemiline persoon olema 
peaks.

15. Rein Kuusik (Tarkvarateaduse insti-
tuut). Rein on töökaaslastega lahke ja 
abivalmis, kuulates ära nende mured ja 
andes nõu. Informaatikainstituudi direk-
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torina püüdis ta hoida ühtekuuluvuse tun-
net, korraldades igal õppeaastal ühiseid 
üritusi. Ta on hea kolleeg ja juhendaja, 
kes on pannud aluse andmekaevandamise 
ja andmeanalüüsi valdkonna edasi aren-
damisele ja süvendamisele Tehnikaülikoo-
lis.

16. Marje Tamm (Tarkvarateaduse insti-
tuut). Eeskujulik ja asjatundlikult komp-
lekteeritud instituudi raamatukogu on 
Marje korraldatud ja kaasaegselt välja 
arendatud, lisaks on ta loonud head koos-
töösuhted teiste teadusraamatukogudega 
ja teinud kättesaadavaks rahvusvaheli-
sed teadusliku kirjanduse andmebaasid. 
Alati abivalmis Marje on võimeline kii-
resti ja täpselt leidma teadlastele olulise 
info. Lisaks on ta aastaid seisnud hea sel-
le eest, et kõigi instituudi inimeste publi-
katsioonid jõuaksid korralikult ETIS-esse 
ja et nende kohta oleks kindel arvepida-
mine.

17. Innar Liiv (Tarkvarateaduse instituut). 
Innar on õpetanud arvukalt kursusi ning 
tulemuslikult edasi arendanud andmekae-
vandamise suunda ülikoolis. Tema uued 
ideed on alati huvitavad ning loengud ja 
juhendamised hinnatud.

18. Margus Kruus (Arvutisüsteemide ins-
tituut). Margus on töötanud instituudis 
peaaegu kõigil ametikohtadel juba alates 
tudengiajast. Ta on harukordselt töökas ja 
täpne, laia silmaringiga, rikka kogemuste-
pagasi ja hea organiseerimisvõimega, mis 
on võimaldanud tal saavutada kõrge auto-
riteedi nii instituudis kui ka kogu ülikoo-
lis. Hea kolleegi ja õiglase ülemusena on ta 
pälvinud sügava austuse alluvate hulgas, 
kompetentse õppejõuna on ta väga hinna-
tud tudengite seas.

19. Jaan Raik (Arvutisüsteemide instituut). 
Instituudi teadustöö liidri rahvusvaheline 
renomee ja autoriteet on väga kõrge. Ta 
on Eestis enim Euroopa raamprogrammi-
de projekte üldkoordineerinud teadlane, 
juhtinud ja korraldanud tippkonverentse, 
juhendanud doktorikraadini üle 10 üliõpi-
lase ning rajanud rahvusvaheliselt väga 
tuntud teaduskoolkonna. Tema pühendu-
mus teadussuuna ja järelkasvu arengule 
on inspiratsiooniks tervele instituudi kol-
lektiivile.

20. Heljo Saar (Arvutisüsteemide instituut). 
Töötanud instituudis nii inseneri, vanem-

inseneri kui teadurina, pühendab Heljo 
praegu oma kogemusi ja energiat insti-
tuudi aruandluse, dokumentatsiooni ja 
arhiivi korrashoidmisele. Ta on suurepä-
rane suhtleja ja armastatud nii kolleegi-
de kui ka tudengite poolt, kellele kõigile 
suudab ta jagada pidevalt oma tähelepa-
nu ja abi.

21. Kalle Tammemäe (IT Kolledž). Loogilise 
mõtlemisega innovaator ja eestvedaja. Os-
kab tunnustada ja toetada.

22. Marje Meenov (IT Kolledž). Alati sära-
silmne ja entusiastlik meeskonnaliige, kes 
haarab initsiatiivi, genereerib häid ideid 
ning märkab teisi.

23. Liisi Ilu (Infotehnoloogia teaduskonna 
dekanaat). Liisi põhjalikkus ja töökus 
on kõigile eeskujuks; pealtnäha mäng-
leva kergusega suudab ta ohjata kogu 
IT-teaduskonna administratiivset te-
gevust. Ta on usaldusväärne, sõbralik 
ja abivalmis ning tema peale võib alati 
kindel olla.

inSeneriteaduSkond:
24. Mare Altosaar (Materjali- ja keskkon-

natehnoloogia instituut). Rahvusvaheli-
selt tunnustatud materjaliteadlane, kel-
le aastatepikkune teadustöö on leidnud 
rakendusliku väljundi ülikooli spin-off 
firmas Crystalsol OÜ, mis valmistab 
maailmas ainulaadseid päikesepatarei-
sid.

25. Viktor Andrejev (Virumaa Kolledž). 
Viktor on edukalt juhtinud ja suuren-
danud Virumaa Kolledži nähtavust ning 
tõstnud rakenduskõrghariduse õppe mai-
net regioonis viimase 14 aasta jooksul. Ta 
on edukalt arendanud koostööd Virumaa 
Kolledži ja Eesti suurettevõtete vahel 
ning kaasanud tippspetsialiste õppeprot-
sessi.

26. Martin Eerme (Mehaanika ja tööstusteh-
nika instituut). Tootearenduse valdkonna 
arendaja ja hinnatud õppejõud tudengite ja 
kolleegide seas.

27. Mari Ivask (Tartu Kolledž, al 01.09.2018 
emeriitprofessor). Väga tubli ja kõigi 
poolt armastatud töötaja, kes on olnud 
oma vastutusrikkal ametipostil alates 
Tallinna Tehnikaülikooli tulekust Tar-
tusse.
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28. Oliver Järvik (Energiatehnoloogia ins-
tituut). Püsivalt tulemusliku ja oma tööle 
pühendununa, samuti kaastöötajaid ins-
pireeriva ning toetava suhtumisega on ta 
kõigile eeskujuks.

29. Aleksander Kilk (Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika instituut). Legendaarne 
õppejõud, kelle loengutes osalenud tu-
dengid hindavad lisaks aines omandatud 
teadmistele ka ootamatult omandatud 
kiirkonspekteerimise oskust. Alati naera-
tav, abivalmis ja aus õppejõud ning kuulus 
mesinik.

30. Tea-Mall Krumme (Materjali- ja kesk-
konnatehnoloogia instituut). Ta on 
pühendanud oma töise elu Tallinna 
Tehnikaülikoolile, teda tuntakse kohuse-
tundliku ja avatud kolleegina, kes oskab 
toetada ja jagada nii rõõme kui ka mure-
sid.

31. Rein Kuusik (Materjali- ja keskkon-
natehnoloogia instituut). Rein on suur-
te kogemuste ja organiseerimisvõimega 
pikaaegne juhtivteadur, rahvusvahelise 
koostöö arendaja, paljude erialaorgani-
satsioonide liige nii Eestis kui ka välis-
maal, mitmete suurte projektide koordi-
naator.

32. Ruth Kulbas (Mehaanika ja tööstusteh-
nika instituut). Väga tubli, energiline ja 
kohusetundlik töötaja.

33. Jakob Kübarsepp (Mehaanika ja tööstus-
tehnika instituut). Kolleegide ja tudengite 
seas kõrgelt hinnatud pikaaegne professor 
ja suure panusega materjaliteadlane, kes 
on pühendunud oma tööle.

34. Toomas Laur (Sertifitseerimisasutus). 
Katsekoja rajaja ja pikaaegne Sertifit-
seerimisasutuse juht. Ta on oma tööle 
pühendunud ja kolleegide seas kõrgelt 
hinnatud.

35. Tõnu Lehtla (emeriitprofessor). Lisaks 
pikaajalisele ja edukale tööle professori 
ametikohal on ta ülikoolis täitnud ka ener-
geetikateaduskonna teadusprodekaani, de-
kaani ja elektrotehnika instituudi direktori 
kohustusi.

36. Kaie Lehtme (Inseneriteaduskonna de-
kanaat, õppetöö juhataja Tartu Kolledžis). 
Kaie on väga tubli ja kaaskolleegide poolt 
armastatud töötaja, kes on oma töös püsi-
valt tulemuslik.

37. Roode Liias (Ehituse ja arhitektuuri ins-
tituut, professor). Roode on Tehnikaülikooli 
pikaaegne professor ja endine dekaan, kes 
on hinnatud õppejõud nii tudengite kui ka 
kolleegide seas.

38. Enn Loigu (Ehituse ja arhitektuuri ins-
tituut, professor). Väärikas eeskuju ja 
tubli teadlane, kes on pühendunud oma 
tööle.

39. Jüri Majak (Mehaanika ja tööstustehnika 
instituut, juhtivteadur). Kõrgelt hinnatud 
teadlane materjalide mehaanika valdkon-
nas.

40. Tiit Metusala (emeriitdotsent). Tuden-
gite ja kolleegide hulgas kõrgelt hinnatud 
õppejõud, kelle muhe suhtlemisviis ja abi-
valmidus ei jää kellelegi märkamata. Ta 
on teinud märkimisväärselt head tööd nii 
oma instituudi kui ka teaduskonna ajaloo 
jäädvustamisel.

41. Moonika Mändla (Ehituse ja arhitektuuri 
instituut). Tohutu töövõime ja tulemuslik-
kusega juhiabi.

42. Aime Piht (Inseneriteaduskonna deka-
naat). Pikaaegne Tehnikaülikooli töötaja. 
Ta on oma tööle pühendunud ja kolleegide 
seas kõrgelt hinnatud.

43. Alo Mikola (Ehituse ja arhitektuuri ins-
tituut). Tohutult oma eriala õppetöösse 
panustanud doktorant ja programmijuht, 
kes on oma tööle pühendunud ja eeskujuks 
noorematele.

44. Mare Roosileht (Virumaa Kolledž). Viru-
maa Kolledžit mitmekülgselt arendanud 
ja rakendanud selle potentsiaali, sh eduka 
projektitegevuse kaudu, ning inseneriha-
riduse populariseerimisel erinevatele sih-
trühmadele nii maakonnas kui ka Eestis 
laiemalt.

45. Raivo Sell (Mehaanika ja tööstustehnika 
instituut). Pühendunud innovaator, iseauto 
projekti eestvedaja ja programmijuht ning 
tudengite ja kolleegide seas hinnatud õppe-
jõud.

46. Antonina Zguro (Virumaa Kolledž). 
Antonina on pikaajaliselt arendanud 
keemiavaldkonna õppekavasid ning kor-
raldanud kvaliteetset õpet regioonis ra-
kenduskõrghariduse ja magistritasemel. 
Ta on keemiavaldkonna populariseerija 
kooliõpilaste ja -õpetajate hulgas üle 
Eesti.
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47. Kristjan Tabri (Ehituse ja arhitektuuri 
instituut). Noor teadlane, kes on eesku-
juks nooremale põlvkonnale. Ta on and-
nud väga olulise panuse Kuressaare ka-
nali loomisesse. 

48. Marina Trapido (Materjali- ja keskkon-
natehnoloogia instituut). Marina töötab 
ülikoolis alates 1973. aastast. Viimase 20 
aasta jooksul on ta tegelenud põhiliselt 
osoonimise ja süvaoksüdatsiooniprotses-
side uurimisvaldkonna arendamise ning 
õppekavade arendamisega ja teadlaste jä-
relkasvuga.

49. Dmitri Vinnikov (Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika instituut). Rahvusvaheli-
selt tunnustatud juhtivteadur ja hinnatud 
koostööpartner, kelle uurimisrühma tööd 
on tunnustatud mitmete auhindadega nii 
ülikoolis, Eesti Vabariigis kui ka välis-
maal. 

50. Anna Volkova (Energiatehnoloogia insi-
tuut). Püsivalt tulemuslik ja pühendunud 
ning kaastöötajaid inspireeriva ja toetava 
suhtumisega.

51. Andres Öpik (Materjali- ja keskkonna-
tehnoloogia instituut). Andres Öpik töötab 
ülikoolis alates 1970. aastast. Viimaste 
aastate uurimistöö on toimunud moleku-
laarselt jäljendatud polümeermaterjalide 
tehnoloogia ja rakenduste valdkonnas, 
samuti on tegelenud mitmete õppekavade 
arendamisega.

looduSteaduSkond:
52. Tarmo Kõuts (Meresüsteemide instituut). 

On välja arendanud ja hoiab käigus täna-
päevaseid meretingimuste reaalajas jälgi-
mise süsteeme, millest suurim praktiline 
tähtsus on meretaseme infosüsteemil; ak-
tiivne tegevus laevanduse ja sadamatega 
seotud projektides.

53. Jaan Laanemets  (Meresüsteemide 
instituut). On algatanud ja arendanud 
mere füüsikaliste ja biogeokeemiliste 
protsesside interdistsiplinaarsete uu-
ringute suunda; aktiivne tegevus mere 
protsessiuuringutega seotud teaduspro-
jektides.

54. Kati Lind (Meresüsteemide instituut). In-
senerina arendab uudset mere mikroprügi 
uuringute temaatikat; aktiivne tegevus EL 
merestrateegia rakendamisega seotud pro-
jektides.

55. Jüri Engelbrecht (Küberneetika insti-
tuut). Emeriitprofessor ja akadeemik on 
oma senises elus saavutanud palju, väga 
palju. Tema silmaring on väga lai, haare 
globaalne ja tegutsemisind ei näita kahane-
mise märke. Jüri tegemisi kõrvalt vaadates 
tundub paljudele, et tema ööpäevades on 
vähemalt 48 tundi! 

56. Kristi Juske (Küberneetika instituut). 
Ohjab bürokraatiat Küberneetika insti-
tuudis. Temalt saavad instituudi töötajad 
abi ja tuge, kui on vaja hakata „asju aja-
ma“ või dokumendiregistrist mõni kord 
või korraldus üles leida või kui paber on 
otsas või patareid tühjad – Kristi aitab 
alati!

57. Tarmo Soomere (Küberneetika instituut). 
Eesti Teaduste Akadeemia praegust pre-
sidenti jätkub kõikjale: teadust juhtima, 
teadust tegema ja teadust populariseerima, 
lisaks tudengeid õpetama ja juhendama. 
Pikaajaliste vaatluste põhjal võiks suisa 
väita, et Tarmo on kui igiliikur.

58. Anu Sõrmus (Küberneetika instituut). 
Ajab korda kõik, mis puutub füüsika osa-
konda Küberneetika instituudis. Tema viib 
tudengid kokku õppejõududega ja paneb 
ÕISis õppejõud kokku õppeainetega. Tahad 
teada, mis osakonnas toimub? – küsi Anult, 
tema teab!

59. Olle Hints (Geoloogia instituut). Profes-
sor, programmijuht ja loodusteaduskonna 
nõukogu liige; Eesti geoloogiliste kogude 
infosüsteemi ideoloog ja väljaarendaja, 
HTM teaduskollektsioonide ekspertnõu-
kogu aseesimees ja Eesti Teadusagentuuri 
avatud teaduse ekspertkomisjoni esimees. 
Populaarne õppejõud, rahvusvaheliselt 
väljapaistev paleontoloog ja väsimatu ins-
tituudi eestvedaja.

60. Ursula Toom (Geoloogia instituut). Tea-
duskogude peavarahoidja on rahvusva-
heliselt tunnustatud ja igapäevaselt tea-
dustegevuses, õppetöös ja kraadiõppes 
ning loodushariduses kasutatava Eesti 
suurima geoloogilise kollektsiooni juht ja 
arendaja.

61. Siim Veski (Geoloogia instituut). Andnud 
silmapaistva panuse õietolmuanalüüsi väl-
jaarendajana, ta on ka rahvusvaheliselt 
eduka pärastjääajageoloogia töörühma 
juht. Pikaaegne Eesti Teadusagentuuri 
ekspertkomisjonide liige.
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62. Epp Ints (Keemia ja biotehnoloogia insti-
tuut). Hoiab koos Keemia ja biotehnoloogia 
instituudi geenitehnoloogide kommuuni ja 
aitab inimesi neid tabavate bürokraatiliste 
probleemide lahendamisel.

63. Tõnis Kanger (Keemia ja biotehnoloo-
gia instituut). Väljapaistev asümmeetri-
lise organokatalüüsi arendaja maailmas; 
lisaks viljakale teadustööle jätkub tal 
jõudu juhtida loodusteaduskonda selle 
dekaanina.

64. Mati Käärik (Keemia ja biotehnoloogia 
instituut). Alati sõbralik ja abivalmis, tema 
abil on Loodusteaduste maja keeruline inf-
rastruktuur töökorras ja inimesed saavad 
oma tööle pühenduda.

65. Mariann Mölder (Keemia ja biotehno-
loogia instituut). Marianni võiks iseloo-
mustada sõnadega „Tuli, nägi, võitis!“ 
Lühikese ajaga on Mariann muutunud 
asendamatuks inimeseks instituudi õppe 
ja asjaajamise organiseerimisel.

66. Pirjo Spuul (Keemia ja biotehnoloogia 
instituut). Pirjo on lisaks väljapaistvale 
rakubioloogiaalasele teadustööle võtnud 
enda kanda doktorikoolide juhtimise 
biomeditsiini ja biotehnoloogia valdkon-
nas.

67. Vello Tõugu (Keemia ja biotehnoloogia 
instituut). Vello on tegelenud pika perioo-
di vältel ensümoloogia probleemidega, 
nüüd on tema kanda ka keemia ja bio-
tehnoloogia õppeprogrammide juhtimine 
ning geenitehnoloogia kommuuni juhti-
mine.

68. Ants Uus (Keemia ja biotehnoloogia ins-
tituut). Kui mõni seade tõrgub töötamast, 
läheb katki või on vaja käivitada mõnda 
uut, on Ants oma meeldival olekul alati 
abis ja enamik probleemidest saab lahen-
datud.

69. Merike Vaher (Keemia ja biotehnoloogia 
instituut). Merike on mitmete valdkon-
dadega töötamise järel jõudnud kõrgeta-
semelise kapillaarelektroforeesi uurimi-
se juurde, mis on viinud uute praktiliste 
lahenduste väljatöötamiseni ühiskonna 
jaoks.

70. Kertu Kosk (loodusteaduskonna deka-
naat). Dekanaadi juhataja ohjab kogu tea-
duskonna asjaajamist. Dekaanid tulevad ja 
lähevad, Kertu jääb.

maJanduSteaduSkond:
71. Urve Venesaar (Ärikorralduse instituut). 

Urve käe all saab kõik võimatuna tunduv 
ühel päeval teoks. Pikaajaline ja pühen-
dunud ettevõtlusõppe eestvedaja, arenda-
ja, edendaja ja metodoloogia väljatöötaja. 
Kasvatanud üles uue põlvkonna hinnatud 
ettevõtlusõppejõude ja kaasanud õppetöös-
se palju noori ettevõtjaid, et nood saaksid 
omakorda üliõpilasi innustada. Ta on ka 
teadusajakirjade retsensent ja toimetuste 
kolleegiumide liige ning ajakirja „Research 
in Economics and Business Administra-
tion“ peatoimetaja.

72. Jaan Alver (Ärikorralduse instituut). Ma-
jandusarvestuse valdkonna tulihingeline ja 
pühendunud eestvedaja. Tohutu erialase 
eruditsiooniga persoonina on ta andnud 
hindamatu panuse majandusarvestuse eri-
ala eestikeelse oskussõnastiku loomisesse 
ja arendamisse ning on õpikute, sõnastike 
ja monograafiate hinnatud autor. Jaan on 
alati valmis jagama oma teadmisi kolleegi-
de ja üliõpilastega. 

73. Merli Reidolf (Ärikorralduse instituut). 
Merli on tulihingeline tehnikaülikooli pat-
rioot ja ehtne maailmaparandaja, kes teab 
ja märkab kõike. Olgu tegemist eelarve 
koostamise, töökorralduse parandamise, 
kolleegide muredele ja rõõmudele kaasa-
elamise või ülikooli dokumentatsioonis 
orienteerumisega – temale saab alati loo-
ta. Merli terav pilk ulatub koduinstituudi 
arengutest kaugemale – tal on alati hingel 
ülikooli elu edasiviimine laiemalt. Lisaks 
juhiabi ülesannetele on Merli ka doktorant 
ja teadlane, kes on pälvinud mitmeid sti-
pendiume ja tunnustusi. 

74. Iris Laak (majandusteaduskonna deka-
naat). Iris on erakordse töövõimega vaik-
ne jõud, kes suudab väga palju ära teha, 
jäädes seejuures leebeks ja sõbralikuks. 
Oma inimliku soojuse, toetava suhtumise 
ja suurepärase huumorimeelega seob ta 
dekanaadi töötajad ühtseks motiveeritud 
meeskonnaks.

75. Kärt Rummel (majandusteaduskonna 
dekanaat, keelte ja kommunikatsiooni-
keskus). Kärt on Tehnikaülikoolis tööta-
mise kõrvalt omandanud doktorikraadi 
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas, 
stažeerinud mitmes välisülikoolis ning 
tema eestvedamisel on toimunud mitmed 
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rahvusvahelised projektid ja konverent-
sid. 

76. Laivi Laidroo (Majandusanalüüsi ja 
rahandusinstituut). Laivi on teinud suu-
repärast tööd rahanduse ja finantsarves-
tuse uurimise edendamisel. Tema juhen-
damisest on inspiratsiooni saanud paljud 
doktorandid. Ta on võimekas ja äärmiselt 
töökas juht, kes kehtestab selgeid reeg-
leid.

77. Kadri Männasoo (Majandusanalüüsi ja 
rahandusinstituut). Kogenud teadlane, 
kes on tõstnud ökonomeetria ja empiiri-
lise modelleerimise taset instituudis. Ta 
on võimekas juht, kes on kasvatanud ins-
tituudi õppe- ja teadustöö mahtu ja kvali-
teeti keeruliste valikute tingimustes ning 
edendanud instituudi institutsionaalset 
koostööd nii Eestis kui ka rahvusvaheli-
selt.

78. Kristi Joamets (Õiguse instituut). Kristi 
on eelkõige tunnustamist väärt program-
mijuhina, kelle nõul ja toel on instituudi 
õppekavad olnud tõhusa kontrolli all ning 
pidevalt arenevad. Kristi on tunnustatud 
ka hea kolleegina, kes lööb kaasa diskus-
sioonides nii personalipoliitika, turunduse 
kui ka instituudi üldiste strateegiate ku-
jundamisel, on konstruktiivne ja nõudlik 
nii teiste kui enda suhtes.

79. Kaja Kattel (Õiguse instituut). Kaja on 
instituudi asutamisest saati olnud süda-
mega administratiivse töö keskmes, kor-
raldanud igapäevast tööd, lahendanud 
probleeme ja aidanud koostada nii stra-
teegiaid, projektiavaldusi, aruandeid kui 
ka muid olulisi suunadokumente. Tema 
abita ei oleks võimalik instituudi toimimi-
ne stabiilse õppekeskuse ja järjest enam 
teadusrahastust pälviva uurimisrühmade 
kooslusena.

80. Heidi Kärmas (Ragnar Nurkse inno-
vatsiooni ja valitsemise instituut). Ins-
tituudi au, mõistus, mälu ja südametun-
nistus. Teeb teadlaste elu nii lihtsaks 
kui võimalik ja hoiab unistajad reaal-
suses.

81. Piret Kähr (Ragnar Nurkse innovatsioo-
ni ja valitsemise instituut). Ei tea inimest, 
kellele Piret oleks kunagi ei öelnud. Ei tea 
ülesannet, mida Piret poleks kunagi ära la-
hendanud. 24h päevas ja 7 päeva nädalas 
kõigeks olemas ja valmis.

adminiStratSioonidirektori 
vaStutuSalaS:
82. Mari-Ann Hein (personaliosakond). Mari-

Ann on justnagu Šveitsi armee supernuga, 
millele on lisatud kahepoolse teibi võimed 
– tal on alati õiged töövahendid ja oskused 
igaks olukorraks. Ta suudab edukalt lahen-
dada ka kõige keerulisemaid situatsioone 
ja probleeme, lepitada oskuslikult osapoo-
li, aidata tulemuslikult, professionaalselt 
ja leidlikult kolleege ning olla selle kõige 
juures äärmiselt soe, armas ja abivalmis 
inimene. Samas ka hea ja lõbus sõber, keda 
kogu personaliosakonna kollektiiv peab 
väga kalliks.

83. Ilmar Ermus (üldosakond). Ilmar on 
kohusetundlik, korrektne ja täpne ning 
lahendab kõik probleemid meeldiva rahu-
likkusega. Tema pühendumus ja asjalik 
suhtumine on innustav ning väga heade 
erialaste oskuste juures täiendab ta end 
pidevalt veelgi.

84. Helen Tamm (üldosakond). Alati ettevõt-
lik ja heatujuline, ka väljakutsed võtab ta 
vastu naeratuse ja entusiasmiga. Helen on 
väga hea suhtleja, tiimi siduja ja ühtsus-
tunde looja. 

85. Juri Tretjakov (infotehnoloogia osakond). 
Vähem kui aastaga tehnikaülikoolis on 
Juri vedanud käima mitmed suurprojektid 
ning võtnud sihikule õpperuumide töökoh-
tade täieliku uuestisünni: ruumilahendus-
te juures räägitakse ülikoolis esimest korda 
ergonoomilisest mööblist ja akustika pa-
randamisest ning tugiüksused teevad oma-
vahel paremat koostööd. Ta on näidanud 
infotehnoloogia osakonnas eeskuju kõigile 
ning oma põhjalikkusega pannud mitmed 
kolleegid samamoodi püüdlema perfektsete 
saavutuste poole. 

86. Edgars Žigurs (infotehnoloogia osakond). 
Edgarsi „Teeme ära!“ suhtumine innustab 
tegevusi alati pikema planeerimise või 
muretsemiseta ette võtma ning väikeses 
tiimis on see ellujäämiseks kriitiliselt 
vajalik omadus. Suhtub igasse lahen-
dusse kui enda omasse, et hoida ülikooli 
IT-teenused parimal võimalikul tasemel. 
Edgarsi oskus ning tunnetus tehnoloogi-
listest vahenditest maksimumi võtta ning 
probleeme analüüsida on eeskujuks igale 
noorele IT-spetsialistile. Edgars tunnetab 
akadeemilises keskkonnas suurepäraselt 
muudatustega kaasnevaid riske ning os-

Ž
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Sada pariMat kolleegi

kab neist lähtuvalt ka alati parimaid la-
hendusi välja pakkuda.

finantSdirektori 
vaStutuSalaS:
87. Ave Tamm (rahandusosakond). Väga pü-

hendunud töötaja; tark, kiire ja nutikas 
ning oskab keerulisi olukordi lahendada. 
Avatud uuendustele, hooliv, täpne ja posi-
tiivne, õiglane ja arendav juht. Vajadusel 
karm, samas on tal soe süda. Fantastiline 
kolleeg. 

88. Angela Järv (rahandusosakond). Tark, 
väga lahke, ääretult abivalmis, väga sõbra-
lik, kohusetundlik ja kiire – lihtsalt super-
kolleeg.

halduSdirektori 
vaStutuSalaS:
89. Mailis Sats (kinnisvara osakond). Positiiv-

ne ja päikeseline inimene, kohusetundlik ja 
suure pühendumusega, kiire tegutseja.

90. Katri Kalde (kinnisvara osakond). Teeb 
töö alati kiiresti ära ja vajadusel on nõuga 
abiks.

91. Jüri Nurk (kinnisvara osakond). Kuldsete 
käte ja väga heade oskustega remondi-ja 
ehitustöödes, alati abivalmis.

innovatSiooni Ja ette
võtluS Suhete direktori 
vaStutuSalaS:
92. Jelena Fomina (Innovatsiooni ja ettevõt-

luskeskus). Tugi teadlastele ja abi ettevõt-
jatele. Jelena on koostööle orienteeritud, 
kohusetundlik, abivalmis ja toetav kolleeg.

93. Virge Schmidt (Innovatsiooni ja ettevõt-
luskeskus). Virge on põhjuseks, miks Mek-
tory maja on pidevalt täis tehnoloogiahu-
vilisi noori, kellest nii mõnestki võib saada 
tulevikus Tehnikaülikooli tudeng. Oma ala 
professionaal, omab pikaajalist kogemust 
ning on leidlik. Kõigi kiirete toimetuste 
kõrval leiab Virge alati aega ka kolleegide 
abistamiseks. 

teaduSprorektori 
vaStutuSalaS:
94. Marika Lunden (teadusosakond). Alati 

abivalmilt teadlaste ja ülikooli eest seis-
mas.

95. Taimi Nurmiste (raamatukogu). Raama-
tukogu infoosakonna töötaja ja juhataja-
na on Taimi Nurmiste kümneid aastaid 
järjekindlalt seisnud ülikooli huvide eest 
infokirjaoskuse õpetamisel ja teadusand-
mebaaside tutvustamisel; väsimatu e-raa-
matukogu ja e-teenuste arendaja ning raa-
matunäituste korraldaja.

96. Gerda Koidla (raamatukogu). Aktiivse 
ellu- ja töössesuhtumisega, sihikindel, 
visa ja põhjalik. Teda iseloomustab põ-
himõte, et kõike, mida teen, tuleb teha 
võimalikult hästi. Ta on eeskujuks kaas-
töötajaid inspireeriva, hooliva ja toetava 
suhtumisega. 

97. Tuuliki Tõiste (raamatukogu). Orientee-
ritud tulemustele, võtab asju ette, teeb ise 
ja teeninduskeskuse juhina oskab teisi kaa-
sata. Tal on teenindusest ja teenustest oma 
nägemus ning ta oskab seda hästi põhjen-
dada. 

õppeprorektori 
vaStutuSalaS:
98. Ragne Kalamees (Avatud Ülikool). Os-

kab leida kõikidele küsimustele vastused 
ja probleemidele lahendused; teeb oma tööd 
suure pühendumuse ja säravate silmadega, 
on alati positiivne ja abivalmis. Kolleegid 
iseloomustavad teda sõnadega „Ragne teab 
kõike“.

99. Laura Mere (õppeosakond). Kiire, taip-
lik ja väga põhjalik. Laural on väga 
uuenduslikud mõtted ning ta abistab 
alati nõu ja jõuga. Laura jõuab oma ener-
giaga palju ja tema panust on märgata 
kõikjal: ta on olnud osaline pea kõigis 
viimasel ajal ülikooli õppetööd positiiv-
selt mõjutanud arengutes. Oma heliseva 
naeratusega on Laura terve õppeosakon-
na päikesekiir.

100. Betra Leesment (Õppeosakond). Äärmi-
selt professionaalne ja teeb oma tööd suu-
re südamega. Õnnestumised kiirguvad 
Betrast kolmekordse positiivse energiana 
tagasi ja ta võib naerda pisarateni. Eba-
õnnestumiste korral analüüsib põhjuseid 
suure detailsusega. Alluvatele on Betra 
heaks eeskujuks, ta on hea kuulaja ja 
suurepärane innustaja. Üks nõrk koht on 
Betral ka: tema tööpäevad on eranditult 
liiga pikad.
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Fotod: Edmond Mäll

Traditsiooniline õppeaasta avakoosolek koos 
piknikuga juhatas sisse ülikooli 101. õppeaasta,.
Teenekad töötajad said ülikooli kuldmärgid, 

teenekad professorid said emeriteeritud, rekor 
Jaak Aaviksoo tutvustas ülikooli uut lühinime 
TalTech ja kõik said kõhu täis.

galerii

101. õppeaaSta 
avakooSolek
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olavi pihlaMägi
Sündis 14. veebruaril 1949 tartus
lõpetas 1971. aastal tallinna pedagoogilise instituudi kultuuritöötajate-
näitejuhtide 1. lennu
lõi 1975. aastal tpi üliõpilasklubi, hilisema tallinna tehnikaülikooli  
kultuurikeskuse, olles selle juht
aastal 2000 alustas ta esimese ttü avalike suhete osakonna juhina 
osakonna loomist
töötanud ka rektoraadi kultuurinõunikuna
eurovisiooni lauluvõistluse ekspert ja esimene kommentaator, raamatu 
„eurovisioon läbi aastate“ (2002) üks autoritest
tegutsenud 1967. aastast eesti raadios (vikerraadio, raadio 2) saate-
juhina, aastatel 1995–1997 uuno raadio peatoimetaja, etvs saatejuht 
(viimastel aastatel „prillitoosi“ muusikakommentaaride autor)

tunnuStuSed:
1989 eesti nSv teeneline kultuuritegelane
2007 tudengielu eestvedaja (üliõpilaskonna tunnustus)
2009 tallinna tehnikaülikooli teenetemedal „mente et manu“
2014 tallinna linna teenetemärk
2014 tallinna tehnikaülikooli auliige
2018 gaudeamuse festivali aumedal
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olavi pihlaMägi: 
ülikooliS peab  
ka kultuur oleMa 
kõrgtaSeMel! 
Tema ampluaasse on 45 aasta jooksul mahtunud 
Tehnikaülikooli tudengite huviala- ja taidluste-
gevus, teaduskondade teema- ja tantsuõhtud, 
rahvaülikooli loengud, sajad ja sajad popmuu-
sikakontserdid, üliõpilaste laulu- ja tantsupeod, 
festivalid, kontsertreisid ja akadeemilised tra-
ditsioonid; ta on täitnud kultuuriga Glehni lossi 
ja TTÜ aula, väiksematest klubidest rääkimata. 
TTÜ Kultuurikeskuse direktori Olavi Pihlamägi 
kohta on öeldud, et ta on olnud Tehnikaülikooli 
kultuurielu hing juba aastast 1973.
Ja see pole veel kõik. Alates 1969. aastast on Pih-
lamägi teinud Vikerraadios saateid, olnud kohalik 
Eurovisiooni entsüklopeedia, aidanud estraadila-
vadele Anne Veski ja lisanud pöördeid Eesti levi-
muusikale. Praegu koostab ta muu hulgas oma 
vana sõbra Jaak Joala laululoomingust heliplaate.

ma ei usu, et teie ametijuhendis oli kirjas, 
et tuleb olla ülikooli kultuurielu hingeks. 
kuidas te siia sattusite ja kuidas  
teist see hing sai?
Kultuuritöö oli rauakoolis juba ammu olemas, aga 
mina andsin sellele korrapärasuse ehk abistavad 
raamid, mis endiselt püsivad. Ma pole siin mui-
dugi igavene, aga loodan väga, et selline kultuu-
ritegevuse koordinaator jääb alles. Seda on vaja.
Ma ei liialda, kui ütlen, et kõrgajal oli meil aas-
tas üle tuhande ürituse. Gorbatšovi kuiva sea-
duse ajal pidi meil iga päev midagi toimuma, et 
tudengid ei hakkaks vaba aega joomisega sisus-
tama. See toimis väga hästi – üritustel käidi, 
sest need olid huvitavad, ning joodi kas enne või 
enamikul juhtudel pärast üritusi.

Nõukogude ajal andis iga tegevus kultuurikes-
kusele punkte, mis tõstis meid kõrgemasse ka-
tegooriasse. 80ndate keskel olime kõrgeimas, A-
kategoorias ning Nõukogude Liidu näidisklubide 
nimekirjas, pidime korraldama näidisüritusi ja 
siin käis meeletult palju igasugu rahvast. See 
oli uhke ja veidi ka koormav.

mis laadi üritused need olid? kontserdid?
Ei-ei! Kontserdid paistsid lihtsalt kõige rohkem 
silma. Raske oleks nimetada tollest ajast mõnda 
ansamblit, kes poleks TPI aulas esinenud, see 
oli prestiižne ja tahetud lava. See oli meie töö 
kaugele paistev osa.

kas jäi ka kripeldama, et mõni bänd,  
keda tahtsite, ei tulnud siia esinema?
Ei. Mõnel bändil jäi kripeldama, et nad siia ei 
pääsenud, sest nende tase oli liiga vilets. Eks 
ma oleksin tahtnud mõne piiritaguse ansamb-
li siia tuua, aga neil aegadel oli see välistatud. 
Eestist, Baltikumist, Leningradist ja Moskvast 
saime kätte kõik, keda tahtsime.

Ja kultuuritöö silmapaistmatum osa?
Meil oli 17 huvialaklubi, kes kogunesid kord nä-
dalas loengule või kohtumisele, olid ka rahva-
ülikoolid peamiselt loengutega. Kõige suurem ja 
populaarsem on olnud Kinoklubi, mis näitas oma 
õhtutel ka neid filme, mida Nõukogude Liidus 
ametlikult ei näidatud. Kuna Eesti Kinoliidul nii 
suurt saali polnud, tegidki nad meiega koostööd.

kas meie aula oligi tallinnas see koht, 
kus kõiki suuremaid üritusi tehti?

Mari Öö Sarv  Fotod: erakogu
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Jah, kuni Linnahall valmis sai. Tallinnas oli 
veel Ohvitseride maja ja Estonia kontserdisaal, 
aga igal kohal oli väike kõrvalmaik, mida TPI 
aulal õnneks ei olnud.
See ruum ise juba andis nii palju võimalusi ja 
seda me ka kasutasime. Aulas oli 540 kohta – too-
lid olid küll põranda külge kinnitatud, nii et tant-
suõhtuid seal teha ei saanud. Kui avasime aula 
ja auditooriumi vahelise seina, mahtus sinna ligi 
tuhat inimest. Meie publikurekord on 1100 kuu-
lajat, selle meelitas kokku ansambel Ruja. 

kui palju võttis linnahall aulalt esinejaid?
Tegelikult võttiski ära. TPI arendas oma aulat 
ja ühel hetkel saime siia väga hea helitehnika, 
sellepärast olid ka ansamblid meeleldi nõus siin 
esinema, aga Linnahall lõi selle kõik üle. Nutta 
pole aga midagi – TPI aula oli üle kümne aasta 
meie rokk- ja popmuusika esilavaks.

Kultuurikeskusel olid tegelikult aula kõrval 
ka „filiaalid“: Glehni loss ehk ametliku nimega 
Taidelejate Maja ja kaks väga hästi töötavat 
kohvik-klubi esimese ja kolmanda ühiselamu 
all, „Piko“ ja „Eva“. Need mahutasid kumbki 60 
inimest ja sobisid hästi huvialaklubidele. 1983. 
aastal sai valmis Roheline klubi – see oli plekist 
imemoodustis, kus päeval oli söökla ja õhtul kul-
tuuriasutus ning mis mahutas 600–700 inimest. 
Seal olid tantsuõhtud ja rahvaülikoolid, ka väga 
palju telesaateid tehti sealt, sest televisioon ot-
sis alati uusi ja põnevaid kohti ning ma olin ju 
kogu aeg raadio ja televisiooniga seotud. Roheli-
ses klubis tegutses kümme aastat väga populaa-
rseks saanud TPI rokiklubi, kes korraldas igal 
esmaspäeval kas mõne ansambli kontserdi või 
muusika arutelu, märkimisväärne osa Mihkel 
Raua raamatu „Musta pori näkku“ tegevusest 
toimus just Rohelises klubis.
Glehni lossil oli Tehnikaülikoolis 70–80ndatel 
eriline tähtsus. Kõige rohkem on mul kahju 
sellest, et praegu ei ole omaaegseid meeletult 
huvitavaid tudengite teaduskondade õhtuid. Tu-
dengitel polnud oma tantsusaali ja ma pakkusin 
välja, et võib lossis tantsuõhtuid teha, aga peab 
olema ka eeskava. Asjad, mis tudengid välja 
mõtlesid, olid vaimustavad! Tuli ka ette, et mul 
tuli nende eeskavade pärast vaibal käia, kuid 
see kuulus kõik „palga sisse“.

nüüd ma palun näiteid!
Oh, sellest on nii meeletult palju aega mööda 
läinud, et ma ei mäleta. Üks vaimustavaid idee-
de generaatoreid ja oma teaduskonna ürituste 
läbiviijaid oli praegune Tallinna abilinnapea Ai-
var Riisalu. Üritused olid kihvtid ja ilmestasid 
selle hetke tudengivaimsust, neile oli peaaegu 
võimatu pileteid saada. Osa mu noorusest möö-
dus Glehni lossis tudengiõhtutel korda valvates.

kui tänapäeva tudengielu vaatate,  
siis kuidas võrdlus paistab?
Ei saa võrrelda, sest mitte ainult ajad, vaid ka 
struktuurid olid teised. Siis olid Tehnikaülikoo-
lis väga kindlad õpperühmad, praegu on tuden-
gid omavahel suhteliselt nõrgalt seotud ja oma 
kamba tunnet enam väga ei ole. Ja oleme ausad, 
milline protsent tudengitest saab ainult õppida? 
Enamus peab ka töötama! See kõik on tudengite 
struktuuri nõrgendanud.
Selle juures olengi ma väga õnnelik, et palju on 
neid, kes õhtuti tahavad käia tantsimas, laulmas 
või pilli mängimas. Minu tänane töömaht võrreldes 
1973. aastaga on meeletult vähenenud ning suure-
ma osa tööst teevad nüüd ära kollektiivid ise, iga-
üks on iseseisev MTÜ oma eelarve ja juhtimisega. 
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kõlab sedamoodi, et olete üles kasvatanud  
hulga lapsi, kes on nüüd iseseisva elu 
peale läinud, pesast välja lennanud.
Jah, see on iseseisvumine. Tugevaks kasvatakse 
läbi traditsioonide, ajaloo, pikaealisuse, ja nad 
kõik on selle saavutanud! Rahaline abi tuleb ikka-
gi ülikoolist ja kui midagi on vaja, siis nad teavad, 
kust küsida, aga pole vaja lapsehoidjat, kes kogu 
aeg käest kinni hoiab. Info vahendamine ja vaja-
dusel toetamine ongi praegu siin minu funktsioon.
Kuid ega mina üksi omal ajal sellist suurt hul-
ka tööd ära teinud. Kultuurikeskuses olid mul 
väga head ja toredad töökaaslased, kes kõik olid 
omamoodi fanaatikud ning tegid oma töölõiku 
armastusega. Me olime üks meeskond ja käisi-
me tööl ka teiste läbiviidavate ürituste ajal – oli 
huvitav ja toetava õla tunne oli samuti. Prae-
gugi on endiseid kolleege hea kohata ning juttu 
ja mälestusi jätkub. Ma polnud kindlasti kõige 
ideaalsem ülemus, kuid ma armastasin oma kol-
leege ja hindasin nende panust. 

lisaks kultuuritööle on teie rajatud ka 
ülikooli avalike suhete osakond.
Mulle meenub Agu Aarna – esimese rektori, kel-
lega koos töötasin – ütlus: „Ülikoolis peab olema 
oma puhkpilliorkester, omad koorid-tantsijad ja 
oma ajaleht.“ Kui Andres Keevallik aastal 2000 
esimest korda rektoriks valiti, tahtis ta ülikoolis 
luua avalike suhete osakonna ning kutsus mind 
seda juhtima. Tundus hästi huvitav ja võtsin töö 
vastu. See oligi väga põnev, aga emotsionaalselt 
raske ning lõppes ühel hetkel nii, et ma tulin oma 
põhitööle kultuurikeskusesse tagasi. Ma arvan, et 
päris õigel ajal, sest olin juba läbipõlemise piiril.

annaalides on teie nimega seotud ka 
akadeemiliste traditsioonide juurutamist.
Mõtleb ja naerab: Jah, kui niimoodi küsida, siis 
tõesti! Näiteks rektor Keevalliku ajal juurutasi-
me sellise traditsiooni, et ülikooli tähtsündmus-
tel on juhtkond ja dekaanid frakis. See näitab 
austust. Minu jaoks on see tähtis – ma ei taha, 
et aktus, kus antakse diplom kätte, on lihtsalt 
„võta, kirjuta alla ja mine“. See on ikkagi saavu-
tuse kokkuvõte ja seda peab väärtustama.

kui sulete silmad ja meenutate oma 
aastatepikkust tööd ttü kultuurikeskuse 
juhina, siis millised hetked meenuvad 
kõige erilisemana?
See, et ümberringi on peamiselt noored, annab 
palju jõudu. Kui istud siin kabinetis ja vaatad 
peeglisse, tuleb enesehaletsus peale, aga kui lä-
hed kabinetist välja või üritustele, siis noorte 
ühine energia tõstab su kõrgele!

Olen olnud neil aastail ülikooli kõigi juubelite ja 
sünnipäevade juures, eriliselt on meelde jäänud 
TPI 50, mis toimus Linnahallis ja oli võimsalt 
lavastatud, kunstiliselt väga hea ja mida kandis 
üle ka televisioon. Selle juubeli puhul käisime 
isegi Moskvas esinemas, rahvamajanduse saa-
vutuste näitusel. Sinna oli väga raske saada ja 
oli võimas, et me seda suutsime.
Ülikooli 95. aastapäeva juubelikontserdi lõpuks 
olin nii läbi, et kahtlesin, kas ma suudan enam 
korralikku lausetki välja öelda, aga aplausist, 
mis pärast saalist kõlas, sain aru, et see pole 
lihtsalt viisakus, vaid südamest tulev tänu kõi-
kidele esinejatele, sealhulgas ka mulle.
Meelde on jäänud omaaegsed esinemised suur-
tel rahvusvahelistel üritustel. Kui ikka Kuljus 
rahvatantsufestivalile sõitis, siis oli näha, kui-
das me särame! Teised ei olnud halvad, seal olid 
koos ainult Nõukogude Liidu kõige tugevamad, 
aga me paistsime silma!
Erilised olid ka esimesed üritused pärast piiride 
avanemist. Põhjamaade üliõpilaskooride laulu-
peod toimuvad Rootsis, Soomes, Norras korda-
mööda ja ka Eesti võeti nende hulka.
Olen TPIst teinud kaks filmi ja kui näitasin „Tu-
dengilossi“ (1978) esimest korda filmis esinenud 
kollektiividele, siis see aplaus, mis pärast filmi 
kõlas – vaat see ei lähe mul iial meelest.
Olen paljuski oma tehtut nautinud läbi publiku 
aplausi. Tunnen ka ise aplodeerides, et see on 
minu tänu. 

lähme korraks ülikoolist eemale. olen 
lugenud sellist lauset: „eesti rokk- ja pop-
muusika tormistel arenguaastatel alates 
1970ndate keskelt on anne veski, reet 
linna ja olavi pihlamägi oma tegevusega 
mõjutanud oluliselt eesti levimuusika 
käekäiku. palun selgitage seda lauset!
Naerab: See lause öeldi Eesti Muusika Kuulsus-
te Koja kohtumisõhtul Teatri- ja Muusikamuu-
seumis 2016. aastal.

milline siis olnuks eesti levimuusika 
käekäik ilma selle kolmiku mõjuta?
Mul on raske enda elus lahutada ülikooli ja raa-
diot, mind kutsuti siia töölegi ju tänu raadiole. 
Raadios oli omal ajal reegel, et 60 protsenti eet-
riajast tuleb mängida Nõukogude või sotsialis-
mimaade muusikat ja mida siis teha, kui vene 
muusikat mängida ei taha? Siis sa mängid Eesti 
muusikat! Aga esmalt on vaja seda lindistada ja 
seda ma tegingi, nii palju kui võimalik. 
Lindistasime raadios öösel haltuura korras, lin-
distasime TPI aulas ka, aga kõige rohkem Heli-
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loojate majas. Raha lindistamiseks kombineerisin 
– natuke raadiost, natuke oma honorarist, aga ma 
ei küsinud kunagi ühegi esineja käest lindistus-
teks raha. Nemad tegid oma tööd, mina sain nen-
de muusika, et raadios mängida, nemad said tun-
tumaks… ja eks nad tulid ka ülikooli heal meelel 
esinema ja siit nad said juba ka natuke raha. Nii 
et minu tegevus raadios, televisioonis ja ülikoolis 
kokku on tõesti meie popmuusika üks osa.
Reet Linna oli televisioonis superhea muusi-
katoimetaja, lisaks oli ta laulja ning kirjutas 
väga häid laulutekste. Praegugi olen Reedaga 
tihedalt teletöö kaudu seotud, see on pikaaegne 
sõprus ja koostöö.
Ja ma päris kindlasti ei ütle, et kui mind poleks 
olnud, siis poleks ka Anne Veskit…

aga seda räägitakse!
Ma tean, et seda räägitakse, Anne Veski ise ka. 
Ta oli meil tudengina muide Eva-klubi president 
ja ülevabariigilise taidluskonkursi laureaat, kes 
sai tänu sellele omaette ühikatoa. Aga kord helis-
tas mulle telerežissöör Leo Karpin, kes tegi „Kaks 
takti ette“ lauluvõistlust, ja oli hädas, sest tal oli 
vaja üht naislauljat. Koos Anne venna Mati Vaar-
manniga rääkisime Anne saatesse ära ja viisime 
ta tõepoolest peaaegu käekõrval sinna. Ta sai 
publikupreemia ja sealt see tõus algaski.
Anne Veski pole ainus artist, kes on niiviisi hoo 
sisse saanud. Ansamblitest aitasin kaasa „Vänto-
reli“, „Andromeeda“, „Lüürikute“ ja paljude teiste 
tegemistele. Eriline oli muidugi „Väntorel“, meie 
TPI oma ansambel, kes jõudis välja Eesti Heliloo-
jate Liidu Kongressi kontserdile! Ansambli liider 
Andres Valkonen on lõpetanud majandusteadus-
konna ja oli esimese Eesti eurolaulu autor. Neid 

nimesid on päris palju ning ma olen õnnelik, et 
sain neid veidi aidata ja suunata.

kust te neid leidsite?
Ma käisin väga palju mööda kontserte ja eks keegi 
ikka kusagil soovitas. Näiteks Tõnis Mägi ma leid-
sin ansambli Baltika juubelikontserdil. Ta oli just 
tulnud sõjaväest. Kutsusin ta kiiresti lindistama – 
„Vana jõgi“ on Heliloojate majas minu lindistatud, 
helirežissöörina! Olin Tõnise ja tema tuttuue laulu 
oma keskööprogrammi planeerinud ja isegi eelrek-
laamis välja lubanud, aga helirežissöör, kellega oli 
kokku lepitud, ei ilmunud kohale. Mis parata, pi-
din ise puldi taha minema! Pärast ma seda enam 
teinud pole, iga kingsepp jäägu ikka oma liistude 
juurde. Aga päeval laulis Tõnis loo linti, õhtul oli 
see eetris ja kõlab seal veel tänapäevalgi.

kuidas kultuurikorraldaja põnev elu on 
muutunud, kui võrdleme 1970ndaid, 
90ndate algust ja tänapäeva?
Nõukogude ajal eraldati raha päris meelsasti, 
oli vaid vaja osata seda küsida. Raha võis saa-
da Moskvast, aga selleks tuli ka „vastu anda“. 
Kui olime N. Liidu näidisklubi, siis külastasid 
meid Moskvast igat sorti tädikesed, kes käisid 
ja vaatasid ja imestasid. Kui neile suutsid jätta 
hea mulje – viisid õhtul varieteesse, rääkisid, et 
elame ideoloogilise võitluse eesliinil ja selleks 
võitluseks on meil raha vaja – siis näiteks pa-
kuti, et kuulge, äkki mõni teie kollektiividest 
tahaks kuskile festivalile sõita… Ikka tahtsime!
Mäletan, et mingil aastal hakati nõudma, et igas 
kultuuriasutuses peab olema Lenini tuba. Aula 
vabandasime välja sellega, et seal oli seinal suur 
viisnurk. Kuid Glehni loss? Absurdsuse tipp, mida 
ma olen oma elus teinud, on Lenini toa „rajami-

TTÜ 96. aastapäeva akadeemilisel aktusel 17.09.2014, kui Anne Veski sai  
TTÜ teenetemedali Mente et Manu ja Olavi Pihlamägi nimetati TTÜ auliikmeks
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ne“ Glehni lossi keldrisse. Eks see oli pakazuhha, 
kontrollid said ka aru, et see on puhas farss – aga 
punane loosung oli, Lenini pea oli postamendil ka, 
raamatukogust tõin Lenini teosed ja selle tulemu-
sena saime preemiaks raha, mille eest sain ühele 
kollektiivile osta uued esinemisriided ja saata see-
järel kontsertreisile! Õnneks peale kontrollide seal 
toas keegi ei käinud ja nädala pärast oli Lenini toa 
asemel jälle köök nagu ennegi. Venemaa ajalugu 
on taolisi „Potjomkini külasid“ tihedalt täis – ta-
gantjärele on hea naerda, aga siis vahutasin selle 
lolluse üle küll hirmsasti.
Eesti aja algus oli erakordselt raske! Kui kroon 
tuli, pidin Glehni lossis ise diskot tegema, et saa-
da kokku esimene kroonides makstav palgaraha. 
Seda juhtus õnneks vaid paar korda. Hiljem, kui 
tekkisid esimesed jõukamad organisatsioonid 
või inimesed, tekkis meie kollektiividel ka oskus 
neilt abi paluda. Suurtel ja tugevatel kollektiivi-
del on kogu aeg olnud mõni sponsor, kes aitab.
Europerioodi kohta oleks patt öelda, et me ei 
tule toime. Meil on kaheksa kollektiivi, kes saa-
vad üsna arvestatavat rahalist tuge, ja tegutse-
mistingimused on head.  

need kolme ajastu kirjeldused olid nüüd 
väga rahapõhised. See ilmselt näitab 
kultuurikorraldaja elu peamist muret ja 
mõjutajat. millised on rahavälised  
paralleelid nende kolme ajastu vahel?
Tuleb öelda, et ülikool on kultuuri alati väga soo-
sivalt suhtunud – olen töötanud koos kuue rekto-
riga. Roheline klubi, mis töötas 10 aastat, 1983–
1993, tekkis näiteks rektor Boris Tamme mõttest. 
Kõik kollektiivid on alati püüdnud oma kunsti-
list taset hoida kõrgena ja väga kõrgena. Praegu 
on kolm Eesti parimat taidluskollektiivi meil – 
akadeemiline meeskoor, tantsuansambel Kuljus 
ja puhkpilliorkester, ka kõik teised on A-kate-
goorias. Ülikoolis peab olema kõrgtase! See suh-
tumine on olnud läbiv kõikidel aegadel ja see on 
kollektiivijuhtide hea töö tulemus.
Palju loevad ka tudengite ühistegemised, nagu 
Põhjamaade üliõpilaste laulupidu või Baltikumi 
Gaudeamus… Gaudeamusega olen olnud seotud 
51 aastat. Seda Balti riikide tudengite laulu- 
ja tantsupidu N. Liidu aegsed valitsused alati 
kartsid, rongkäike püüti hoida pealinnadest ja 
kesklinnadest eemal. Noored muidugi läksidki 
mõnikord ülekäte, kuid sellepärast see oligi põ-
nev ja riskantne töö. Vene aja lõpul laulis iga riik 
Gaudeamuse laulupeol oma hümni. Ega see par-
teile ei meeldinud ning organisaatorid said kõik 
pärast sõimata, aga kus sa seda massi enam oh-
jad, keegi alustab ja… Ma olen uhke, et kultuuri-
kollektiivid on olnud läbi aegade kõige kindlamad 
rahvuskultuuri ja rahvuslikkuse hoidjad!

teie muusikaarmastus ei ole ju ainult töö,
see on ikka ööpäevaringne ja eluaegne kirg.
Muusikahuvi sain kaasa kodust oma isalt. Ta oli 
päris tunnustatud trompetist, kes mänginud koos 
paljude toredate pillimeestega. Isa oli sõja ajal 
Eesti Laskurkorpuse ohvitser ja tema aitas kaa-
sa sellele, et Raimond Valgre toodi metsatöödelt 
laskurkorpusesse, kus ta sai palgilangetamise 
asemel muusikaga tegelda. Mõtlesin neid isa lu-
gusid kuulates, et jube kihvt oleks kunagi ka ise 
kedagi niimoodi aidata. Sel sügisel mängib meie 
Big Band ülikooli aulas Raimond Valgre 105. 
sünniaastapäevaks tema unustamatuid meloo-
diaid ning lubasin Valgrest veidi rääkida. 
Isa töötas ka Eesti Raadio Sümfooniaorkestri ins-
pektorina, lapsena käisin temaga väga palju proo-
vides kaasas ning puutusin juba siis kokku tollas-
te tipptegijatega. Sümfooniline muusika mulle ei 
meeldinud, aga meeldisid dirigendid, eriti Neeme 
Järvi ja see mees, kes mängis timpaneid-trumme 
– pärast selgus, et see on Eri Klas – ja mees, kes 
mängis vibrafoni – Kalju Terasmaa. Viiulimän-
gijana tundsin ära Emil Laansoo. Isa-ema võtsid 
mind kaasa ka kergemuusika kontsertidele, nii 
et muusika oli mu lapsepõlves kogu aeg olemas. 
Esimene tõeline muusikaline šokk oli mu jaoks nä-
ha-kuulda Marino Marini ansamblit 1962. aastal 
Estonia kontserdisaali laval. See sündmus andis 
indu ka väga paljudele Eesti muusikutele.
Kooli ajal sattusin läbi noorte reporterite klubi 
raadiosse: mul tekkisid mõned plaadid ning kui 
ühel hetkel oli vaja vaja kiiresti asendajat kesköö-
programmi, läksin eetrisse ja rääkisin ning män-
gisin noorte muusikat. Minu arust polnud selles 
midagi erilist, aga see oli hoopis midagi muud kui 
raadios oli seni tehtud. Kuulajatelt saabus hästi 
palju kirju ja ülemused imestasid, et mismoodi 
muusika peale sellised reaktsioonid tulevad! Aga 
siis mõeldi, et äkki ongi õige kasutada nädalava-
hetuse programmides rohkem muusikat, ja mulle 
tehti ettepanek hakata keskööprogramme tegema. 
Mulle tekkis palju kuulajaid ja kasvas ka minu 
populaarsus, üks asi viis teiseni: polnuks neid 
saateid, poleks mind TPIsse kutsutud, poleks 
neid lindistusi, poleks võib-olla paljusid kont-
serte toimunud. Kõik see kees ja keerles ühes 
suures katlas ja ehkki see oli hullumeelne ja 
pikk periood ning ehkki mul ei olnud üldse 
mingit isiklikku aega, oli see pööraselt põnev. 
Ei saa ka nüüd vanuigi öelda, et keegi pole mind 
tunnustanud – ma olen saanud praktiliselt kõik 
tunnustused, mis võimalik. Eks ma olen nende 
üle uhke küll, ent maksnud ka valusat lõivu. 
Kuid see on teine teema. Ma olen õnnelik, et 
olen terve oma elu saanud teha seda, mida olen 
armastanud, ja see on väga, väga suur eelis! ■

Täispikka intervjuud loe www.ttu100.ee
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taltech200 – 
teadMiSte horiSonti
avardav ühiS
teadvuS 

kaugemale bioloogilisest ihust. Praegused ja 
endised – üliõpilased, vilistlased, kooliõpilased, 
õppejõud, teadurid, täiendõppurid ja töötajad 
– on sulandunud kokku üheks jagatud teadvu-
seks. Ei mingit sisseastumist ega lõpetamist, 
tööleasumist ega pensioneerumist, on ühishuvi-
line sünergia, kollektiivsed hoiakud ja jagatud 
identiteet.

Õppimisest on saanud eluviis ja olemise vorm, 
iga ettevõtmine haarab endaga paljusid inime-
si ja nii nagu ainuraksetest said hulkraksed, 
on tuhandete närviniitidega seotud ühtseks 
teadvuseks ka kõik TalTechi hinged. Nende 
lihast ja luust kehad on saanud tuhandekord-
se võimenduse läbi tehnoloogiliste lisanduste, 
mis võimaldavad mõttel ja teol ulatuda palju 

200-aastane taltech on üleilmne kogukond, kes kannab oma ühisteadvuses 
tallinnast mustamäelt lähtuvaid juuri, sirutudes sealt kaugele üle ilma ja 
ilmaruumi. taltechi moto – mente et manu – ühendab mõtte-, tee- ja töö-
kaaslasi, kes püüavad sellest lähtudes nihutada meie teadmiste horisonti üha 
kaugemale tundmatusse.

TalTechi rektor akadeemik Jaak Aaviksoo aastal 2018

tulevik
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Tehnikaülikooli sünniaega iseloomustas inimese 
eluruumi laienemine kodukülast suurde linna.
Tema kasvamine koos Eesti Vabariigiga käis koos 
elektri, telegraafi, raadio, televisiooni ja interneti 
kasutuselevõtuga, mis avardas ühist igapäevast elu- 
ja tegevusruumi kaugele Eesti piiride taha. TTÜ100 
tõi endaga kaasa visiooni innovaatilisest Eestist jät-
kusuutlikus digimaailmas ja TalTechi – selle teosta-
miseks kasutusele võetud rahvusvahelise lühinime. 
TalTechi ja tema kõigi üleilmsete kaasteeliste panu-
sena on TalTech200 piirideta virtuaalruumi subjekt. 
Üks paljudest negentroopia klompidest – jagatud 
informatsiooni, mälu ja kokkulepete kaudu ühte 
seotud inimsõlmede võrgustikest.
TalTechi kestmine on sündinud läbi avatuse, 
uuendusmeelsuse ja usaldusväärsuse – oleme 
teadmiste eesliinil otsinud lahendusi üleilmsetele 
ja Eesti väljakutsetele ning leidnud seeläbi sõpru 

ja toetajaid, kes kõik koos on panustanud Tal-
Tech200 identiteeti. Oleme kasvanud läbi põlevki-
vi- ja suurenergeetika, säästliku hajaenergeetika 
ja virtuaalelektrijaamade 22. sajandi väljakut-
seteni, mis ulatuvad energeetika soojusheitmete 
kosmosesse paiskamiseni. Oleme asutanud küber-
neetikainstituudi ja lahendanud küberjulgeoleku 
küsimusi ning seisame nüüd silmitsi inimkontrolli 
säilitamisega kunstmõistuse üle. Oleme ehitanud 
teid ja maju ning loonud nullenergiamaju ja püüa-
me nüüd luua materiaalsete nullheitmetega maja-
ehitust, mis võimaldab täiel määral taaskasutada 
kõiki ehituste lammutusjäätmeid.
Meie suurimaks ühendajaks on jätkuvalt alus-
printsiip – mente et manu – mis kõrvuti teadmis-
te horisondi nihutamisega on läbi kahe sajandi 
loonud väärtust meie partneritele ja kasvatanud 
meie ühist jõukust. ■

tulevik

keS on taltech200?
taltech200 on eestist võrsunud üleilmne kogukond, keda ajendab  
uudishimu ja soov muuta maailma paremaks. meie identiteeti kannab  
meie moto – mente et manu, mis toidab meie eneseteadvust ning 
liidab meiega mõttekaaslasi lähedalt ja kaugelt leidmaks parimaid  
teadmistele tuginevaid lahendusi üha uutele väljakutsetele.
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tallinna tehnikaülikooli ajakiri

tallinna tehnikaülikool
ehitajate tee 5, 19086 tallinn
www.taltech.ee

Mente
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