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TEADMINE, ARVAMINE JA TÕDE

IT-teaduskonna kirjeldatud õp-
petunnid kevadisest distants - 
õppest, siis need kolm asja kok - 
ku pannes peaksime saama su-
perülikooli, kus innuga õpivad 
kõik, kes immatrikuleeritud – 
ükskõik, millised on nakkus-
kordajad või reisipiirangud.
Head uut aastat kõigile! ■

Kui teadlased katseid tehes ja 
tõendusi vaagides seisukohale 
jõudsid, oli sotsiaalmeedia juba 
ära otsustanud, kuidas asjad 
on. See kehtib pea kõigis vald-
kondades: „Ma pole küll eks-
pert, aga…“ – ja hämmastavalt 
paljud lugejad võtavad järgne-
vat kui kindlat tõde, mitte kui 
mitteeksperdi arvamust.
Rektor Tiit Land ütles mulle 
intervjuus, et isegi kui ühis-
kond, ajakirjandus või ka po-
liitikud me „tõejärgses“ ühis-
konnas valivad usaldamiseks, 
levitamiseks või ka otsusta-
miseks miskit muud kui tõen-
duspõhised argumendid, on 
ülikooli ja teadlaste roll mitte 
väsida, mitte loobuda, mitte 
painduda. Mulle meeldib see. 
On tähtis, et teadlased veelgi 
valjemalt räägivad, mida nad 
on teada saanud. Valjemalt 
kui need, kes ei ole küll eks-
perdid, aga...
Tõenditest ja praktikutest rää-
givad ka selle ajakirjanumbri 

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

kõige põnevamad lood. Viru-
maa Kolledžis valmib teadus
töö sellest, kuis andmeanalüü si 
abil väljalangevust vähenda - 
da. Sama teema – väl ja lange-
vuse – teisest otsast räägib 
hariduspsühholoogide artikkel  
õppija motivatsiooni tekitami-
sest ja tapmisest. Kui lisada 
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probleemi olemusest – tehnikaülikool võiks ja 
isegi peaks olema oluliselt dünaamilisem kui ta 
on ja palju saab selleks eelkõige ülikooli sees ära 
teha. See oli väga usalduslik, aga ka väga vääri-
kas väljakutse.
Alustasin rektorina 1. septembril 2015. aastal. 
Esmaseks ülesandeks oli ülikooli arengukava 
koostamine, mis sai kavandatud võimalikult 
konkreetse ja lühikese dokumendina, kujune-
maks ülikooli arengut tegelikult suunavaks ava-
likuks tekstiks. Olin heas mõttes üllatunud, kui 
sisuliseks ja isegi sujuvaks kujunes selle  
dokumendi arutelu ja koostamine ülikooli sees. 
Seda vaatamata minu tagasihoidlikule etteval-
mistusele ülikooli inimeste ja siseelu küsimustes 
ning mõistetavale skepsisele ülikooli liikmes-
konna poolt. Nõukogu esitas kaheleheküljelise 
arengukava kuratooriumile, kes kinnitas selle 
järgmise aasta veebruaris.
Kava oli äärmiselt ambitsioonikas. See oli struk-
tuuri- ja juhtimisreform, õppekorralduse reform, 
sh üleminek programmipõhisele õppekorraldu-
sele, karjäärisüsteemi reform, finantsarvestuse 
ning eelarvepoliitika reform ja haldussüsteemi 
kaasajastamine, sh digitaliseerimine. Mitmed 
kavandatud reformid olid Eestis esmakordsed, 
eeldades kohati ka seadusandlikke muudatu-
si, millest mõned on tänaseks ka aset leidnud. 
Teadlikult ei sisaldanud arengukava tähtaegu, 
sest polnud selge, milliseid muutusi ja millises 
tempos on ülikool sisuliselt valmis ja võimeline 
kaasa tegema. Olin valmis suuremateks tagasi-
löökideks ja pingeteks, eriti struktuuri puuduta-
valt, kuid olulises osas suutsime peamised sam-
mud astuda kahe aastaga – aasta jagu kiiremini, 
kui alguses võimalik tundus. Nagu ikka, lihtsa-
mini on kulgenud formaalsemad muutused ning 
kõige keerulisem on muutustega mõttelaadis ja 
isiklikke huve puudutavalt.
Ajaloolise pärandina koosneb ülikool n-ö vanast 
TPI-st ja endistest Teaduste Akadeemia insti-
tuutidest, kes kannavad väga erinevat akadee-
milist kultuuri, mille tulemusena on jätkuvalt 
pingeid tekitavalt suured erinevused n-ö õpeta-
vate ja teadust tegevate üksuste, sh instituutide 
vahel. Nende kultuuride lähendamise ülesanne 

Minu isa Ülo lõpetas tehnikaülikooli, õieti küll 
TPI, elektriinsenerina. Minuni jõudis sellest 
varajane teadmine, et insenerid lahendavad kõiki 
probleeme, ehitades selleks tarku masinaid ja 
mõeldes välja igasugu konstruktsioone. „Mõtleme, 
kuidas seda probleemi lahendada,“ oli tema suh-
tumine enamikku elust kerkinud küsimustesse. 
Arvan, et see hoiak ei ole minus kaduma läinud 
ka hilisema füüsikuhariduse tõttu, mis huvitub 
pigem arusaamisest, miks asjad on nii nagu nad 
on, kui „asjade ärategemisest“. Muidugi, asjade 
olemusest arusaamine lihtsustab probleemide 
lahendamist, ometi on hoiakute erinevuses mida-
gi tähenduslikku – see mõistmine sobib hästi ka 
järgneva tagasivaate sissejuhatuseks.
Taasiseseisvunud Eesti kõrgharidusmaastik oli 
mööduva kümnendi alguseks rahunenud – avali-
kud ülikoolid olid (taas)leidnud oma akadeemili se 
rolli ja koha, seejuures oli tehnikaülikool kujune-
nud „vaieldamatuks number kaheks“. Selle 
taustal oli selgelt tajutav avalik ootus ülikoolide 
paremaks suhestumiseks ühiskonna vajadustega 
ja sellega seonduvateks reformideks ülikoolide 
elukorralduses. Tehnikaülikooli puudutavalt seis-
nes see eelkõige 90ndate tormilistelt muutustelt 
päranduseks saadud organisatsiooni kaasajasta-
mises, mida arengukavades polnud õnnestunud 
sõnastamisest kaugemale viia. Ülikooli toonase 
nõukogu, kuratooriumi ja vilistlaskonna ühiste 
jõupingutuste viljana jõuti Tallinna Tehnikaüli-
kooli seaduse vastuvõtmiseni, mis muuhulgas 
sätestas kuratooriumi ülikooli kõrgeima organina, 
usaldades talle ka rektori valimise. See tänaseks 
pea üleilmseks standardiks kujunenud juhtimis-
mudel on kantud arusaamisest, et vajalike muu-
tuste sõltumatuks kavandamiseks ja elluviimiseks 
sobib välise organi mandaadiga tippjuht paremini 
kui akadeemilise kogukonna valitud esindaja.
2015. aasta rektorivalimised olid algusest peale 
pingelised, mida tingisid nii uued reeglid kui ka 
erinevad, kohati täiesti vastuolulised ootused 
uue rektori, samuti ülikooli arengu suhtes. Mulle 
kui „tartlasele“ ülikooli ja tema vilistlaste tehtud 
ettepanek kandideerida tundus esmalt pigem uit-
mõte kui reaalne ettepanek. Samas jagasin täiel 
määral ettepaneku teinud inimeste arusaamu 

REKTOR  
JAAK AAVIKSOO 
TAGASIVAADE
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on tänaseni poolel teel ja sellest tulenevalt pole 
ka lõplikku üksmeelt muuhulgas karjäärikorral-
duse detailides, samuti uurimisrühmade mõis-
tes. Ju väärinuks see küsimus suuremat hoolt ja 
tähelepanu.
Ümberkorraldused akadeemilistes asutustes on 
loomuldasa vaevalised ja aeganõudvad – värskelt 
ametisse asunud uus tenuuriprofessor jõuab tea-
dusrühma moodustamiseni 2–3 aastaga ja sealt 
esimeste doktorikaitsmisteni 3–5 aastaga ehk et 
ülikooli muudatuste ajaskaala on 5–10 aastat. 
Muudatuste administratiivsel kiirendamisel on 
tõsine oht tagasilöökideks akadeemilises väljun-
dis, nii teaduspublikatsioonides kui ka üliõpilaste 
lõpetamisefektiivsuses. Selle loogika taustal 
on mul hea meel, et Tehnikaülikoolil õnnestus 
reformidele vaatamata möödunud aastatel oma 
akadeemilist väljundit pidevalt kasvatada ning 
tugevneda nii Eesti teaduse baasfinantseerimise 
kui ka tegevustoetuste, aga eelkõige rahvusva-
heliste ettevõtmiste mõõtkavas. Usun, et lisaks 
sellele lühiajalisele kasvule on loodud ka hea 
vundament tulevikuks. Selle usaldusväärseks 
mõõduks on professorkonna ligi kaks korda 
kasvanud h-indeks, ent veelgi olulisemana kogu 
liikmeskonna tajutav ambitsioonikuse kasv. Seda 
kannustab arengukava ühe aluspõhimõttena 
sõnastatud printsiip pidevalt tõsta akadeemilisi 
nõudeid ning arusaamine, et eelnevaga seotud 
hirmud tudengite ja õppejõudude kadumise ees 
olid alusetud.
Eelnev on saanud võimalikuks eelkõige tänu üli-
kooli liikmeskonnale – tema soovile ja valmisole-
kule muutusteks ning kasvavale eneseusule. Just 
eneseusu kasvatamine on oluline ka eelseisvatel 
aastatel – Tehnikaülikooli akadeemiline võimekus 
ja tähendus nii Eesti kui laiemas rahvusvaheli-
ses kontekstis on suuremad, kui me igapäevaselt 
endale tunnistame. Eneseusu kasvatamise vun-
damendiks on ülikooli eneseteadvus – olla just nii-
sugune ülikool nagu ollakse ja püüd anda sellisena 
parim oma partneritele ja akadeemilisele kogu-
konnale. Selmet seada oma samme kellegi jalajäl-
gedesse või tulenevalt formaalsete indikaatorite 
või pingeridade nõuetest, sest kellelegi ei ole vaja 
teist Tartu Ülikooli ega isegi kodukootud MIT-d. 
Küll aga tõuseb kõigile kasu parimast võimalikust 
Tallinna Tehnikaülikoolist, kes on sõnastanud 
oma visiooni: innovaatiline Eesti jätkusuutlikus 
maailmas. Mul on hea meel, et ülikooli enesekind-
lus on kasvanud ning me oleme paljude probleemi-
de lahendamisel haaranud liidrirolli.
Eelnevast võrsub ka meie peamine väljakutse – 
kuidas ühitada ülikooli akadeemilised eesmärgid 
ja ideaalid meie partnerite ja kogu ühiskonna 
ootustega. Millisel moel saaks ülikooli teadus- ja 

arendustegevus praktiliselt panustada Eesti 
sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamisse? 
Kuidas arendada õppeprogramme nii, et meie 
vilistlased oleksid valmis ja võimelised vedama 
innovatsiooni ja kasvatama tootlikkust?
Möödunud viisaastakut jäävad tähistama mitmed 
tähtsündmused, neist olulisimana meie alma 
mater’i 100. aastapäev. Juubeliürituste meele olu 
kajastas hästi nii meie väärikat ajalugu, uuen dus-
meelsusest kantud olevikku kui ka julget tuleviku-
visiooni. Uude sajandisse läheb ülikool uue kauba - 
märgi TalTech all, mis iseloomustab meie muutunud 
hoiakuid, seda ülikooli vibe’i, mis meid tulevikku 
kannab. TalTech haakub nii tudengite nooruslik-
kuse ja avatusega kui ka meie tipptehnikaülikoo-
lidest partnerite ühendusega EuroTech, kellega 
koos oleme ehitamas täiesti uutel alustel toimivat 
Euroopa ülikoolide konsortsiumi EuroTeQ – see 
on enam kui 100 000 üliõpilast ühendav Euroopa 
tipptehnikaülikool. TalTechi võimekusest annab 
tunnistust ka Eesti suurima eurograndi saamine 
targa linna tippkeskusele ning ettevõtlikkuse ja 
insenerimõtte ambitsioonikusele tuginevalt vaid 
aasta ja poole miljoni euro toel loodud rahvusvahe-
list tähelepanu äratanud iseauto.
Selle tulemuseni on viinud pingutus. Pingutus 
väärib igakülgset tunnustust, ent iga pingutuse 
loomulikuks saatjaks on ka soov aeg maha võtta 
ja „taastada töörahu“, sellegagi tuleb arvestada. 
Ometi usun, et tulemused innustavad ning üli-
kooli viivad edasi inimesed, kes pikalt puhkama 
ei jää ja usuvad TalTechi tulevikku.
Minu tagasivaatesse kuulub lahutamatult ka 
tänu oma lähimatele kolleegidele, ilma kelleta 
jäänuks kõik vaid unistuseks: õppeprorektor 
Hendrik Vollile, teadusprorektor Renno Veintha-
lile, prorektor Mati Lukasele, samuti finantsdi-
rektor Tauno Tuisule ja administratsioonidirektor 
Joosep Kaasikule. Tänan ka varasemaid kolleege 
õppeprorektor Jakob Kübarseppa, prorektor Tea 
Varrakut, lahkunud haldusdirektorit Margus 
Leivot, finantsdirektor Katrin Toompuud, admi-
nistratsioonidirektor Mare Pihelit ja turundusdi-
rektor Heiki Lembat. Minu eriline tänu rektoraa-
di kooshoidmise ning asjaliku abi ja toetuse eest 
kuulub Petriina Rummile.
Tehnikaülikool on väga hea ülikool. Soovin talle 
eelseisvatesse aastatesse jätkuvat ambitsiooni-
kust ja eneseusku ning palju rõõmu saavutatust.

Jaak Aaviksoo  
11.08.2020
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Käsikäes sellega, et ülikoolid on suunatud uue 
sünnile, pean ma oluliseks, et siin hoitaks tava-
sid. Tallinna Tehnikaülikooli lugu ulatub rohkem 
kui saja aasta taha, on sisuliselt sama vana kui 
Eesti Vabariik. Seda lugu tuleb hoida, kalliks 
pidada. See on pinnas, millest sünnivad uued 
mõtted, eesmärgid, nende elluviimise viisid.
Ma tulen Tallinna Tehnikaülikooli rektori ame-
tisse Tallinna Ülikoolist. Jah, kindlasti on Tallin-
na Ülikool hoopis teistmoodi õppeasutus, kus on 
paljuski teised erialad, teine struktuur, osaliselt 
ka teised tavad ja toimimise põhimõtted.
Muidugi ei proovigi ma kõiki neid siia kaasa 
võtta, igal ülikoolil on ainult talle omane tee. Aga 
mul on kindel tahe siia kaasa võtta tava otsusta-
da asju meeskonnana.
Tean, et meeskonnana otsustamisel on ka oma 
nõrgad kohad – kõikidega läbi rääkides ja aru 
pidades läheb mõnevõrra kauem aega otsuste 
langetamiseni, mõnikord tunduvad vajalikud 
otsused isegi veidi venima jäävat. Aga ma olen 
veendunud, et kõikide ideede ära kuulamine, 
läbi arutamine ja võimaluse korral arvestamine 
tasub end ära. Sellistel otsustel on enamuse jõud, 
neist õhkub tõsidust ja tugevust, neid hakatakse 
tõepoolest ellu viima.
Võin kinnitada, et just meeskonnatöö aitas Tal-
linna Ülikoolil, mida ma üheksa aastat juhtisin, 
läbi viia ajaloolise struktuurireformi, millel on 
kauakestev mõju nii TLÜs tehtavale teadustööle 
kui ka ülikooli majanduslikule alusele.
See, et ma meenutasin praegu just struktuuri-
reformi, ei tähenda aga, et minu eesmärk rektori 
ametis on reformima asuda. Ei, muudatuste teele 
tuleb asuda vaid siis, kui reformid on vajalikud, 
läbi kaalutud, enamuse heakskiidu saanud. Ka 
minu jaoks on üks kõige tähtsamaid väärtusi üli-
koolis valitsev töörahu. Ning teadlased ja õppejõud 
saavad anda oma panuse parimal moel vaid siis, 
kui tunnevad, et neid usaldatakse ja toetatakse.
Kui aga rääkida veel kord muudatustest, siis tõe-
poolest – ka neid on mul plaanis teha. Esimesena 

Väga austatud Eesti Vabariigi President, lugu-
peetud haridus- ja teadusminister, austatud rek-
tor, eksrektorid, kolleegid rektorid, lugupeetud  
Teaduste Akadeemia president, akadeemikud,  
professorid, auliikmed, austatud Tallinna Tehnika-
ülikooli nõukogu!
Head kolleegid ja sõbrad! 
Daamid ja härrad!
Andsin ametivande Tallinna Tehnikaülikooli  
17. rektorina. Soovin tänada minu lugupeetud 
kaaskandidaate, rektor Jaak Aaviksood ja profes-
sor Jarek Kurnitskit. Aitäh teile diskussioonide 
eest rektorivalimiste perioodil. Me kõik olime 
väljas oma Tehnikaülikooli ja Eesti eest!
Minu tänusõnad kuuluvad Tehnikaülikooli nõu-
kogule, kes mulle rektoriameti usaldas, ja neile, kes 
mind rektorikandidaadiks soovitasid ja esita sid.
Hea Tehnikaülikooli pere!
Eesti kultuuriruumis kõlab nimi Tehnikaülikool 
väga hästi. Kas pole? Ja mul on väga hea meel, 
et mulle on usaldatud võimalus asuda tööle just 
Tallinna Tehnikaülikooli – nime poolest Eestis 
nii omane ja rahvusvaheliselt nõnda tuntud.
Mõlemad pooled, oma maale ja maailmale 
suunatus, on äärmiselt olulised. Kui me pole 
Eesti ülikool, siis pole meil neid väärtuseid, mida 
kanname, neid ülesandeid, mis on meile pandud 
seadusega, seda missiooni, mida täita soovime. 
Ning kui me pole rahvusvaheline, kõikjal mõiste-
tav ja konkurentsivõimeline, pole meil õigust ja 
uhkust öelda, et oleme Eesti ülikool.
Iga õppeasutus, seda enam ülikool, peab olema 
selge ja eristuva loomuse, sihi, mainega. Tehnika-
ülikoolil on väga hea maine. Küll on igal hetkel 
päevakohane küsimus, missugune üks ajast ees 
käiv ülikool peaks olema, keda koolitama, mis-
moodi kõige paremal moel ühiskonda teenima?
Seda küsimust tuleb ikka ja jälle selgelt ja nõudli-
kult küsida, sest me ei käi oma teed iseenda, vaid 
üldise hüve nimel. Ning selleks peab meie töös iga 
päev sündima midagi uut, edasiviivat, erilist.

REKTOR TIIT LANDI 
INAUGURATSIOONIKÕNE

ÜLIKOOL
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peab minu arvates suurenema Tehnikaülikooli 
roll Eesti ettevõtluse arendamisel, ettevõtlikkuse 
kasvatamisel, innovatsiooni loomisel. Just seetõttu 
moodustasin ma ettevõtlusprorektori ametikoha.
Soovime, et juba lähitulevikus annab meie üli kool 
ettevõtlikele tudengitele majanduselu hoogusta-
misel rakendatavad teadmised, kuidas luua 
toimiv ja edukas ettevõte.
Samas on ettevõtlikkus minu jaoks laiem mõiste, 
mis tähendab seda, et ülikooli lõpetaja suudab 
kindlalt käia oma valitud rada, kindlustab ma-
janduslikult ja ka emotsionaalselt oma pere, lööb 
kaasa riigi, omavalitsuse või kohaliku kogukonna 
tasandil, tegeleb selle kõrval ka oma huvialade ja 
hobidega. Elu on liiga rikas ja liiga värvikas, et 
elada seda passiivselt, ühekülgselt.
Kindlasti soovin ma, et siin hoitaks vääriliselt au 
sees inseneride koolitamist. Loodi ju niisugune 
õppeasutus omal ajal just selleks, et alles sündi nud 
Eesti Vabariik vajas insenere. Praegusel hetkel 
oleme inseneride tähtsuse ehk natuke ära unusta-
nud või see on muude arengute taustal tahaplaani-
le jäänud. See on vaja aga uuesti esiplaanile tõsta.
Mu kolmas soov on sisukam koostöö Eesti ülikooli-
de vahel. Aeg on teha siin arenguhüpe. Koos oleme 
tugevamad, seda eriti nii väikese rahvaarvuga 
riigis nagu Eesti. Koos suudaksime teha veelgi tõ-
husamalt teadust, viia läbi veelgi tulemuslikumat 
õpet, aga tõenäoliselt ka majanduslikult optimaal-
semalt toime tulla. Samuti oleme üheskoos tuge-
vamad meid kõiki ühtemoodi puudutavate suurte 
väljakutsete lahendamisel. Koostööd tehes oleksi-
me ise jätkusuutlikumad ja panustaksime tõhusa-
malt ka ühiskonna jätkusuutlikku arengusse.
Jah, ma saan aru, et see koostöö tähendab 
igale ülikoolile ka valusaid otsuseid, senistelt 
positsioonidelt taandumisi, aga seda tuleb teha 
suuremaid ja kaugemaid huvisid silmas pidades. 
Selleks peame algatama ülikoolide vahel laia-
põhjalise ja sisulise arutelu, küll siis suudame ka 
langetada konsensuslikud otsused.
Ja koostöö ei tähenda oma identiteedist loobu-
mist. Toon ühe näite Stockholmist, kus Kuninglik 
Tehnikaülikool, Karolinska Instituut ning minu 
teine alma mater Stockholmi Ülikool moodus-
tasid aasta tagasi ülikoolide alliansi Stockholm 
Trio. Sealse Trio eesmärk on toetada Stockholmi 
regiooni arengut ning luua paremaid eeldusi 
ülikoolideüleseks koostööks teadus- ja õppetöös. 
Praegune väljakutseid täis aeg ei anna meilegi 
võimalust üksi jääda, ootama jääda.
Minu elulookirjeldusest võib lugeda, et Eesti üliõpi-
lased on valinud mu kõige tudengisõbralikumaks 
rektoriks. Kinnitan ka teile, head tudengid, et 
kavatsen tudengitega edaspidigi lähedasi suhteid 

hoida, nende ettepanekuid kuulata, soove arvesse 
võtta. Ülikool on ju esmalt ikkagi tudengite jaoks.
Aga väga võimsalt kannavad ülikooli väärtusi 
ka tema vilistlased. Tallinna Tehnikaülikoolil on 
palju vilistlasi, kelle üle uhke olla. Olen mitme 
ja mitmega teist juba kohtunud, rõõmsaid ja ka 
mõningaid valusaid küsimusi arutanud, teie 
arvamust küsinud.
Teie ees seistes tunnistan, et võtan Tallinna Teh ni ka - 
ülikooli rektori ameti vastu suures ootusärevu ses. 
Ülikoolil nagu ühiskonnalgi seisavad ees kee rulised 
ajad, kuid samas pakub tulevik ka suuri võimalusi, 
mida peame suutma targalt ära kasutada.
Tehnikaülikool jätkab oma missiooni täitmist 
inseneri- ja majandushariduse andjana Eestis, 
samas soovime luua enam innovatsiooni ning olla 
ettevõtlik ülikool nii tudengite kui kogu ühiskon-
na jaoks.
Luban, et võtan vastu läbimõeldud otsuseid, 
pean nõu ülikooli nõukoguga, aga ka kõigi nen-
dega, kellel on tarkust ja tahet seista Tallinna 
Tehnika ülikooli väärtuste ja tema tuleviku eest.
Lõpetuseks tänan oma perekonda, lähedasi ja 
sõpru, kes mind on toetanud.

Soovin meile kõigile head koostööd!
Mente et manu! 
Vivat academia! ■

Foto: Harry Tiits
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REKTOR TIIT LANDI 
INAUGURATSIOON
Fotod: Harry Tiits

31. augustil astus ametisse Tallinna Tehnikaülikooli 
17. rektor Tiit Land.

Inauguratsiooniaktusel võttis oma ametiaja kokku  
16. rektor akadeemik Jaak Aaviksoo, kes andis üli kooli 
uuele rektorile üle sõnadega „Tallinna Tehnikaülikool 
on väga hea ülikool. Parim, mis meil on.“ 

Ülikooli nõukogu esimees Gunnar Okk meenutas 
pikka reformiderivi ning tänas akadeemik Aaviksood 
tehtud töö eest.

Pärast ametivande andmist seadis president Kersti  
Kaljulaid rektor Tiit Landile kaela hõbedast ametiraha. 

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et olu-
lisim on märgata ja väärtustada seda Tallinna Tehnika-
ülikooli, mis meil täna on – sajandivanune, tänu rektor  

Jaak Aaviksoole suure arenguhüppe teinud, kaas-
aegne ja tehnoloogiliselt arenenud kõrgkool.

Rektorite Nõukogu esimees Mait Klaassen lubas oma 
innustavas kõnes rektorite nõukogu toetust ning andis 
üle „tehnikaülikooli juhtimiseks tarvilikud tööriistad“.

TalTechi Üliõpilasesinduse esimees Sten Ärm rõhutas 
oma kõnes, et üliõpilaste kaasamine ülikooli juhtimisse 
on tähtis, kuid väga raske, sest neid tihtipeale ei 
huvita. Rektor Land lubas seda siiski teha.

Soovime rektorile inspireerivat ja ladusat koostööd 
nii tudengite ja õppejõududega, teadlaskonna 
ja teadusega kui ka kogu eelnevat toetava tugi-
süstee miga, aga muidugi ka ministeeriumi ja teiste 
ülikoolidega, ettevõtjatest rääkimata.
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TEHNIKAÜLIKOOLI REKTORAADIS 
ON KOLM UUT LIIGET 
Tallinna Tehnikaülikooli uus rektoraat on 
komplekteeritud, rektoraadiga liitus kolm 
uut liiget. Teadusprorektorina alustab tööd 
akadeemik Maarja Kruusmaa, ettevõtluspro-
rektorina Sven Illing ja haldusdirektorina 
Aivar Uutar. 
TalTechi rektor Tiit Land ütles, et soovis 
kaasata oma tiimi inimesi ka väljastpoolt 
akadeemilist ringkonda, et erinevate ko-
gemuste sünergiast sünniks uut väärtust. 
Lisaks olemasolevate positsioonide täitmi-
sele loodi ka täiesti uus ametikoht ettevõt-
lusprorektori näol. Selle eesmärk on Landi 
sõnul siduda ettevõtlust enam nii teadus- ja 
arendustegevuse kui ka õppetööga. 
Teadusprorektorina alustanud akadeemik 
Maarja Kruusmaa on hinnatud IT-teadlane,  
kelle loodud on rahvusvaheliselt tunnus-
tatud TalTechi biorobootika keskus. Tema 
uurimistöö teemadeks on robootika, bio-
robootika, tehislihased, elektroaktiivsed 
polümeerid, allveerobootika, robotõppimine, 
tehisintellekti turvalisus, voolutajumine ja 
eksperimentaalne vedelikedünaamika. Ta on 
kaitsnud doktoritöö Chalmersi Tehnikaüli-
koolis ning pälvinud riikliku teaduspreemia 
ja Valge tähe IV klassi teenetemärgi.
Täiesti uue ametikohana loodud ettevõtlus-
prorektori kohale asus Sven Illing, kes on 
idufirmade maastikul ja teadusmahukas 
ettevõtluses tuntud mentori ja investorina. 
Illing on töötanud ka Tartu linnavalitsuses 
ettevõtluse abilinnapeana, Tartu Teaduspar-
gi arendusdirektorina ja on tarkvarafirma 
kaasasutaja. Ta on kaitsnud teadusmagistri 
kraadi Manchesteri ülikoolis ning täienda-
nud end Londoni majanduskoolis ja Bocconi 
ülikoolis Itaalias. 
Haldusdirektorina alustas tööd Aivar Uutar, 
kes on olnud aastaid innukas eestkõneleja hoo-
nete energiatõhususe ja sisekliima alal. Uutar 
on lõpetanud 1999. aastal Tallinna Tehnika-
ülikooli kütte- ja ventilatsiooni erialal. Ta on 
olnud Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse 
liige ning Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinsene-
ride Ühenduse juhatuse esimees. 

Oma senistel ametikohtadel jätkavad õppe-
prorektor Hendrik Voll, administratsiooni-
direktor Joosep Kaasik ning finantsdirektor 
Tauno Tuisk. ■

MAARJA KRUUSMAA

SVEN ILLING

AIVAR UUTAR
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TALTECH OSALEB  
EUROOPA SUPERTEHNIKAÜLIKOOLI LOOMISES
TalTech koostöös Euroopa tipp-tehnikaüli-
koolidega sai Euroopa Komisjonilt viie miljoni 
euro suuruse rahastuse EuroTeQ Engineering 
University loomiseks. See tähendab ambitsioo-
nikat koostööd õppes ja teaduses ning ettevõt-
luskoostööd selliste maailma tehnoloogiahiidu-
dega nagu Siemens, Total, BMW ja DAF.
TalTechi üliõpilastele tähendab see tulevikus 
kõikides partnerülikoolides täieõigusliku tu-
dengi staatust, nad saavad valida aineid ning 
teha eksameid nii virtuaalselt kui ka koha-
peal, lähtudes individuaalsest õppeprogram-
mist. EuroTeQ Engineering University hakkab 
andma diplomeid ja haridust, mis on vasta-
vuses kõigi osalevate riikide, Euroopa Liidu 
ja maailma standardite ja seadusandlusega, 
keskendudes eelkõige tulevikuvajadustele. Su-
perülikooli üheks eesmärgiks on ka inseneride 
elukestev õpe.
TalTechi õppeprorektori Hendrik Volli kin-
nitusel on see tõsine kvaliteedigarantii nii 

praegustele kui ka tulevastele tudengitele: 
„Supertehnikaülikooli lähenemine insene-
riõppele on terviklik ja kõikehõlmav: lisaks 
suurepärastele erialateadmistele saavad 
noored insenerid laiapõhjalise hariduse, et-
tevõtlikkuse pisiku ning erksa ühiskondliku 
närvi.“
Lisaks TalTechile osalevad EuroTeQ Engi-
neering Universitys tehnikaülikoolide koo-
rekihti kuuluvad Müncheni, Taani, Eindho-
veni ja Tšehhi tehnikaülikoolid ning École 
Polytechnique Prantsusmaal. Partneritena 
löövad kaasa ka Technion Iisraelist ja EPFL 
Šveitsist. Kavandatavasse supertehnikaüli-
kooli kuuluks tänase seisuga kokku 100 000 
tudengit.
EuroTeQ on loodud selleks, et ühiselt tippin-
senere koolitades anda Euroopa Liidu majan-
dusse senisest veel jõulisem panus. Eestist on 
partnerite hulgas Telia, Transferwise, Eesti 
Energia, RIA ja ITL. ■

SÜGISEL ALUSTAS TALTECHIS ÕPINGUID  
450 ÜLIÕPILAST MULLUSEST ROHKEM
Tehnikaülikoolis kinnitas sel sügisel oma õppi-
ma tuleku kokku 2937 üliõpilast. Seda on 456 
üliõpilast rohkem kui eelmisel aastal.
Populaarseimad erialad 1. astmes olid vara-
semate aastatega sarnased: IT-süsteemide 
administreerimine, ärindus ning ehitiste 
projekteerimine ja ehitusjuhtimine. Märkimis-
väärselt on kasvanud huvi riistvara arenduse 
ja programmeerimise ning rakendusfüüsika 
erialade vastu.
Magistriõppekavadest olid populaarsemad 
infosüsteemide analüüs ja kavandamine, 

juhtimine ja turundus ning äriinfotehnoloo-
gia.
Sisseastujatest 291 lõpetasid oma gümnaasiumi-
õpingud medaliga, neist 155 kuld- ja 136 
hõbemedaliga.
Seoses koroonaviiruse levikuga võttis TalTech  
suvel vastu raske otsuse sel aastal viiruse 
riskiriikidest uusi tudengeid mitte vastu 
võtta, pakkudes otsusest puudutatutele õppi-
misvõimalust alates järgmisest sügisest. Sel 
aastal alustas TalTechis õpinguid ligi 163 
välistudengit. ■

TOP

6 VASTUVÕTT  
(BAKALAUREUS)

TOP

6 VASTUVÕTT  
(MAGISTER)

223IT-SÜSTEEMIDE ARENDUS

106IT-SÜSTEEMIDE ADMINISTREERIMINE

146ÄRINDUS

111EHITISTE PROJEKTEERIMINE JA 
EHITUSJUHTIMINE 

92ELEKTROENERGEETIKA JA  
MEHHATROONIKA

1
2

3
4

5 89RIISTVARA ARENDUS JA  
PROGRAMMEERIMINE

6

83INFOSÜSTEEMIDE ANALÜÜS 
JA KAVANDAMINE

72ÄRIRAHANDUS JA MAJANDUS-
ARVESTUS

77JUHTIMINE JA TURUNDUS

74ÄRIINFOTEHNOLOOGIA

60HOONED JA RAJATISED

1
2

3
4

5 55DIGIMUUTUSED ETTEVÕTTES

6
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TALTECHI TUDENGISATELLIIT HÄMARIK JÕUDIS ORBIIDILE
3. septembri varahommikul startis Euroopa 
kosmodroomilt Kourous kosmosesse kanderakett 
Vega – sündmus, mis on varem ebasoodsate ilma-
olude tõttu mitu korda ära jäänud. Vegaga jõudis 
orbiidile ka TalTechi tudengite ja AS Dateli koos-
töös valminud teine tudengisatelliit Hämarik. 
Esimene TalTechi tudengisatelliit Koit startis 
eelmise aasta 5. juulil raketiga Soyuz Vene-
maalt. 
Koit ja Hämarik on 1U kuubik-satelliidid 

(10x10x10 cm). Mõlemad on ehitatud Maa vaat-
lemiseks kosmosest – satelliidid teevad pilte ja 
videoid, mille abil saab jälgida sündmusi, kaar-
distada Maad ja jälgida taimkatte elu. Satellii-
tidel on kaks kaugseire kaamerat, millest üks 
teeb värvipildi (RGB) ja teine lähi-infrapunase 
(NIR) pildi. Nende abil saab näiteks analüüsida 
metsade ja põldude elujõulisust või merekesk-
konna kvaliteeti nii ajas kui ruumis.
Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogramm 
sai alguse 2014. aastal. See on rahvusvaheline 
ja interdistsiplinaarne initsiatiiv, millesse on 
panustanud teadus- ja ettevõtluspartnerid nii 
Eestist kui ka välismaalt. Satelliidi arendus- 
ja alamsüsteemide testimine toimus aastatel 
2016–2018. Satelliidid Koit ja Hämarik valmi-
sid 2019. aastal ning Koit lennutati orbiidile 
5. juulil 2019. Peale seda testiti Hämarikku 
uuesti ning muudeti komponente ja alamsüs-
teeme töökindlamaks.
Satelliidiprogrammis on kuue aasta jooksul 
kaasa löönud üle 150 tudengi. ■

TalTech, Telia ja Saksa ettevõte PYLOT kat-
setavad esimesena maailmas riigipiirideülest 
juhita sõiduki kaugjuhtimist üle 5G tehnoloo-
gia.
Isejuhtivate sõidukite arendamine loob tu-
levikku, kus saame kujundada ümber oma 
elukeskkonda, korraldada turvalisemalt, tõhu-
samalt ja loodussäästlikumalt transporti ning 
leida uusi ärimudeleid, mis juhatavad sisse 
nutika majanduse ajastu.
Isejuhtivad sõidukid on juba reaalsus, kuid 
täiesti inimtoeta need jääda ei saa. Ka kõige 
arenenuma autonoomse tehnoloogia puhul tuleb 
liikluses ette olukordi, mille lahendamine nõuab 
vastutus- ja otsustusvõimet, mida masinad pak-
kuda ei suuda.
TalTechi isejuhtivate sõidukite projektijuht 
Raivo Sell ütles, et just sel põhjusel katseta-
vad TalTech, Telia ja PYLOT lahendust, mis 
võimaldab riigipiirideülest kaugjuhtimist üle 
5G tehnoloogia. „Näiteks kui Tallinnas sõitev 
Iseauto satub olukorda, mis vajab inimese sek-
kumist, saab Müncheni kaugjuhtimiskeskuse 
operaator juhtimise virtuaalselt üle võtta, 
olukorra lahendada ning lasta sõidukil auto-
noomses režiimis jätkata,“ selgitas ta.
Selli sõnul lahendab 5G teleoperatsiooni kaks 
peamist probleemi. „Esiteks võimaldab see 

5G ABIL SAAB ISEAUTOT KAUGJUHTIDA ÜKSKÕIK KUST
oluliselt suuremat andmeedastuskiirust, mida 
on vaja kõrgkvaliteetse reaalajas videoedas-
tuse jaoks. Teiseks on 5G ühendusel oluliselt 
lühem võrgu viiteaeg, mis tähendab, et sõiduk 
reageerib kaugjuhi liigutustele ilma tuntava 
viivituseta,“ selgitas ta. 
5G kaugjuhtimise arendus on osa laiemast 
TalTechi targa linnaruumi ja intelligentse 
transpordi kompetentsikeskuse programmist, 
kus teadlased ja ettevõtjad loovad koos nutika 
taristu tulevikutehnoloogiaid.
Tulevikus plaanitakse seda lahendust kasutada 
ka reaalses linnakeskkonnas, näiteks Ülemiste 
Citys, kus TalTechi, Modern Mobility, Auve 
Techi ja Fleet Complete’i koostöös teenindas sel 
suvel Iseauto reisijaid. ■
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TALTECHI SUVEÜLIKOOLIS LOODI ALUS DEPRESSIOONI 
DIGITAALSEKS JÄLGIMISEKS
E-tervise rahvusvahelise suveülikooli võitja-
meeskond Canari mõtles Tehnopoli tervise-
klastri juhi ja mentori Piret Hirve toetusel 
välja digitaalse lahenduse, mis kasutab 
nutiseadmete liikumise ja asukohasensoritest 
saadavaid andmeid depressiooni jälgimiseks 
ning haiguse sügavuse mõõtmiseks.
Võiduidee soovib lahendada probleemi, mis 
puudutab maailmas 264 miljonit inimest ning 
on seetõttu suure potentsiaaliga. „Suveülikoo-
lis said nad esimese kiirenduse, kuid edasine 
teekond vajab palju järjekindlust ja avatud 
meelt,“ rääkis mentor ja tervishoiutehnoloogia 
magistrikava programmijuht Priit Kruus.
Suvekool toimus veebis kahenädalase tervise-
innovatsiooni häkatonina, mis kaasas 22 riigi 

IT-tudengeid EIT Digital programmist üle 
maailma. 
Osalejate sõnul oli suveülikooli täisdigitaalne 
formaat nende jaoks uus ja põnev kogemus, 
mis täiendas teadmisi ja valdkondlikku tööriis-
takasti. Tänu tihedale meeskonnatööle ning 
ekspertide toetusele andis võrdlemisi lühike 
aeg hea kogemuse reaalsete probleemide lahen-
damisvõimaluste kohta. Andmeteaduse tudengi 
Anik Jacobseni sõnul andis e-riigi suveülikool 
huvitava, pea aegu futuristliku sissevaate e-riigi 
süsteemide kohta Eestis. „Programm oli hästi 
koostatud ning isegi veebiformaadis oli loengute 
ja meeskonnatöö tasakaal paigas. Hindan seda, 
et saime võimaluse töötada reaalsete teemade-
ga ning vabalt oma ideid ja lähenemisi arenda-
da,“ rääkis Jacobsen. ■

TALTECHI VILISTLASTE ETTEVÕTE PAISKAS MÜÜKI 
ESIMESE EESTIS TOODETUD E-TÕUKERATTA
Seni rendirattana tuntud elektritõukeratas 
Tuul jõudis müügile ja maailma esimese era-
tarbijale kasutamiseks mõeldud Tuule oma-
nikuks sai Tallinna Tehnikaülikooli eelmine 
rektor Jaak Aaviksoo. 
Tõukeratas on arendatud ja toodetud isikli-
kuks kasutamiseks. Ratta maksimaalne sõidu-
kiirus on võrreldes jagatud tõukerattaga kii-
rem, 25 km/h, ning sõiduulatus pikem – kuni 
40 km. Sõidu alustamine ja lõpetamine toimub 
läbi veebirakenduse, mis seotakse tõukeratta 
omaniku telefoninumbriga. 

Samamoodi nagu Tuule renditõukerattal on 
ka sel kergliikuril vandalismikaitse ja tõuke-
ratast on võimalik veebirakendusest jälgida. 
„Inimestele võib olla harjumatu tõukeratast 
mitte kokku pakkida, kuid leiame, et nii nagu 
mootorratas, jalgratas või auto võiks ka see 
liiklusvahend olla turvaline ja kaitstud, et 
jätta see oma keskkonda: tänavale, parklas-
se või garaaži,“ kommenteeris Comodule OÜ 
kaasasutaja ja tegevjuht Kristjan Maruste, kes 
on Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane. 
Maailma esimene väljaspool Hiina Rahvavaba-
riiki toodetud ja arendatud elektriline tõu-
keratas kaubamärgiga Tuul kingiti Tallinna 
Tehnikaülikooli kollektiivi ja vilistlaste poolt 
ülikooli eelmisele rektorile Jaak Aaviksoole 
tema viimasel tööpäeval rektorina.
„See, et ma proovisõidul püsti jäin, on juba 
väga hea tulemus, aga tegelikult on elamus 
väga suur. Sellest rattast saab mulle hea sõber 
Tartus ringi sõites. Tartu on just niisugune 
linn, kus saab tõukerattaga igale poole sõita. 
Pealegi mõjub see tervisele ja keskkonnale 
hästi. Eestis tehtud, eestlastest naiste ja mees-
te poolt. Igati äge kingitus!” kommenteeris 
Jaak Aaviksoo.
Märgiliseks võib pidada seda, et Tuule tõuke-
ratta tootmis- ja arendusettevõte Comodule’i 
kollektiivi töötajate enamik on Tallinna Teh-
nikaülikooli vilistlased või ülikooliga seotud 
inimesed. ■
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UUDISED

TALTECH TÄHISTAB ÕPETAJATE PÄEVA
TalTech tähistab 5. oktoobril õpetajate päeva 
minikonverentsiga. Päeva jooksul on õppe-
jõududel võimalus osaleda Von Krahli teatri 
juhi ja tippkoolitaja Mart Kolditsa koolitusel 
„Avaliku esinemise meistriklass“ ja osaleda 
töötubades, kus teemad ulatuvad virtuaalsest 
reaalsusest ja plagiaadist heaolu ja rahani. 

Õpetajate päeval avaldavad TalTechi Üliõpi-
lasesindus ja teaduskondade üliõpilaskogud 
tänu ja tunnustust oma lemmikõppejõudu-
dele. Uksed avab hubane pop up-kohvik, kus 
õppejõud saavad mõnusas õhkkonnas kogemu-
si vahetada ning nautida kohvi ja kooki koos 
heade kolleegidega. ■

25. septembril toimuval Teadlaste Ööl ootavad 
TalTechi laborid taas kõiki huvilisi külla. Tallinna 
ülikoolilinnakus saab külastada üle 20 labori, Koht-
la-Järvel astub lavale neli põnevat teadusteatrit. 
Tallinnas saab näiteks teada, kuidas lahendada 
plastiprobleemi, kuidas vähendada koroonariski 
töökohal, kust tuleb kahvel ja palju muud põnevat. 
Tegevusi on nii suurematele kui ka väiksematele. 
Virumaa Kolledž tekitab põnevust teadusteatri-
tega. Osalemiseks tuleb registreeruda, etendusi 
on võimalik jälgida ka otseülekandena. 
Kõikide tegevuste puhul arvestatakse ohutus-
nõuete ja hajutamise reeglitega, osavõtuks 
tuleb kindlasti registreeruda. 
Tegevused algavad kell 18.00. ■

Rohkem infot TalTechi Teadlaste Öö 
tegevuste kohta ja registreerumine  
TalTechi kodulehel.

TALTECH AVAB TEADLASTE ÖÖL LABORID  
TALLINNAS JA KOHTLA-JÄRVEL

Infotehnoloogia teaduskond on loonud algatuse 
„102 IT-loengut Eesti koolidele“, et tutvustada 
Eesti kooliõpilastele info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogia erialade mitmekülgsust ja 
tulevikku vaatavaid nutikaid tehnoloogiad. 
Projekti on kaasatud MTÜ Tagasi Kooli.
IT-teaduskonna dekaani Gert Jervani sõnul 
saame loengute pidamisega eelkõige täita oma 
missiooni Eesti koolilaste haridustee huvitava-
maks ja arendavamaks muutmisel. Selleks, et 
Eesti oleks ka edaspidi Euroopa digituleviku 
eestvedaja ning suudaks 2030. aastaks ellu 
viia “Nutika Eesti” visiooni, on vaja inimesi, 
kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate vastu ja 
oskavad näha, kuidas julgete muutustega luua 
paremad võimalused kõigile Eesti inimestele. 
Teemade ring, mida teaduskond soovib õpilaste-
ni viia, on lai: targad keskkonnad (5G lahendu-
sed) ja asjade internet (IoT), digitaalsed tervise-

rakendused ja tervisetehnoloogiad, tehisintellekt 
ning selle võimalused ja ohud, ühiskonna 
digitaalne transformatsioon (andmed ja riigi-
valitsemise tehnoloogiad), keeletehnoloogiad, 
turvalisus ja usaldusväärsus (küberturvalisus, 
usaldusväärne tarkvara ja turvaline riistvara). 
„Soovime loengute pidamiseks kaasata ka pari-
maid tudengeid, vilistlasi ja koostööpartnereid. 
Suurema osa koolitundidest plaanime pidada 
Tallinnast väljaspool ning toimumiskoha valikul 
püüame keskenduda ennekõike haridusasu-
tustele, mis ei spetsialiseeru IT-alase hariduse 
andmisele eriklasside vormis,“ tutvustas Jervan 
plaane. Ta lisas, et kui koroonaohu tõttu pole 
võimalik kooli kohapeale minna, püütakse loen-
gute jaoks leida virtuaalseid võimalusi. 
Loengute arv, kokku 102, on inspireeritud nii 
Eesti Vabariigi kui ka Tallinna Tehnikaüli-
kooli sügisel saabuvast sünnipäevast. ■

IT-TEADUSKOND TÄHISTAB SÜGISEL TALTECHI SÜNNIPÄEVA 
102 LOENGUGA EESTI KOOLIDELE

https://www.taltech.ee/sundmused/teadlaste-oo-festival-virumaa-kolledzis
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COVID-19

 � HAIGENA PÜSI KODUS, SEDA KA KERGETE 
SÜMPTOMITEGA.

 � PESE TIHTI KÄSI JA KASUTA KÄTE 
DESINFITSEERIMISVAHENDIT.

 � VÕTA KASUTUSELE HOIA ÄPP.
 � VÕIMALUSEL KANNA MASKI.
 � HOIA MÕISTLIKKU DISTANTSI.

SOOVITUSED ERINEVATE OLUKORDADE 
JAOKS JA KÕIGE VÄRSKEMAD JUHISED:

TALTECH.EE/COVID19INFO

 � IF YOU ARE ILL, STAY AT HOME! EVEN  
IF THE SYMPTOMS ARE RATHER MILD.

 � WASH YOUR HANDS AND USE HAND 
SANITIZERS.

 � DOWNLOAD AND USE THE APP HOIA.
 � IF POSSIBLE, WEAR A MASK.
 � KEEP A REASONABLE DISTANCE.

SUGGESTIONS FOR DIFFERENT SITUATIONS 
AND THE UP TO DATE DIRECTIONS:

TALTECH.EE/EN/COVID19INFORMATION

taltech.ee/covid19info
taltech.ee/en/covid19information
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REKTOR TIIT LAND:  
KÕIGE TÄHTSAM 
ÜLIKOOLIS ON 
TUDENGID

Kevadel pärast koroonakriisi tõttu suuresti virtuaalselt peetud valimisdebatte 
valis Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu aastateks 2020–25 ülikoolile uue 
rektori. Rektor Tiit Land astus ametisse 31. augustil. 

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

PERSOON
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Kevadel ütlesite, et ei tule TalTechi  
midagi muutma, vaid esmalt tutvuma ja 
mõistma, mis üldse vajab muutmist.  
Mida selle viiekuulise tutvumise jooksul 
olete mõistnud?
Tudengid kõigepealt: üliõpilastelt tuli palju 
tagasisidet, et nad soovivad õppetöös enam 
interdistsiplinaarsust, et eri teaduskondade 
tudengid kohtuksid ühes ruumis. Interdist-
siplinaarsus ehk erialadevaheline koostöö 
oli ka osa minu valimisplatvormist.
Suve jooksul rektoraadi moodustamise 
käigus on lauale tulnud ettevõtlusõppe ja 
ettevõtlikkuse arendamise teema, millele 
kõikide ülikooli tegevuste hulgas rõhku 
panna.
Väga oluline on nende teadlaste toetamine, 
kes on välja jäänud Eesti Teadusagentuu-
ri uurimistoetusest vaatamata kõrgetele 
hinnetele – kes jäid ehk 0,5 palli allapoole 
latti. Käisin juba valimiste käigus välja sel-
ge kava luua ülikoolis sisemine grandifond 
teaduse baasfinantseerimise vahenditest. 
Oleme suve jooksul tulevase teadusprorek-
toriga arutanud, millised meetmed oleks 
aktuaalsed, näiteks võiks seal olla lisaks et-
tevõtlusega seotud toetus, ka arendustege-
vusega, samuti stardigrant noortele teadlas-
tele. Järelkasvu kasvatamine on ülikoolile 
väga oluline.
Loomulikult oleks ülikooli grandifondi ra-
hastused selgelt seotud ülikooli enda stratee-
giliste eesmärkidega.
Ka teadustoe võimekuse kasvatamine on 
uuel rektoraadil kindlasti plaanis: kuidas 
ülikool suudaks keskselt pakkuda teadlas-
tele parimat tuge projektide kirjutamise, 
haldamise ja lõpetamise ajal.
Valimistel debateeriti palju ka juhtimismu-
deli üle ja siin jõuame jällegi inimeste kaa-
samise juurde. Lubasin, et algatan arutelu 
selle üle, kuidas senat kujuneb ja kas ülikoo-
li juhtorgani juures võiks olla rohkem aka-
deemiliste töötajate esindajaid ja tippteadla-
si praeguse ametikohapõhise valiku asemel. 

Kohtusime just enne õppeaasta algust TalTechi Tudengimajas ja 
rääkisime sellest, mis ülikooli nüüd ees ootab. Selleks ajaks oli suurem 
osa rektoraadist juba komplekteeritud, hulk sihte seatud ja mõtteid 
mõeldud. Tiit Land lubab ülikooli tuua uue kaasamiskultuuri, panustada 
rohkem interdistsiplinaarsusesse, jätkusuutlikkusse ja noorte teadlaste 
toetamisse.

Meie eelmise intervjuu pealkirjast  
võisime teada saada,  
et olete inimesi kaasav rektor.  
Kuidas leiate tee kaasatavateni?
Olen nõus, et inimesi pole lihtne kaasata ja 
kõiki kaasata ei olegi võimalik. Inimesteni 
jõudmine ja tagamine, et info nendeni jõuaks, 
on keeruline.

Pean kaasamise all silmas seda, et inimestega 
tuleb rääkida. Mäletan, kuis minu teise alma 
mater’i, Stockholmi ülikooli ametist lahkuv 
rektor vastas intervjuus ülikooli ajakirja küsi-
musele selle kohta, mille peale on rektoriame-
tis kõige rohkem aega läinud ehk mis on olnud 
peamine tegevus nende aastate jooksul. Ta 
ütles, et inimestega rääkimine. Nii lihtne see 
ongi: inimestega tuleb rääkida.

Inimesed tunnetavad, kas neid kuulatakse, 
kas nende arvamus loeb, kas sellest midagi 
johtub. Kõikide juhti de poole ei pöördutagi – 
arvatakse, et tema jutule on raske pääseda ja 
sellest midagi ei olene. Kui aga liikmeskonna 
poolt tunnetatakse, et juhiga saab rääki da, siis 
ka tullakse rohkem. Igasugune suhtlus aitab 
kaasa.

Kaasamise all pean silmas ka informatsioo-
ni levitamist – millistes kanalites ja kuidas 
me anname teada, mis ülikoolis toimub, 
mida juhtkond teeb või mida kavatsetakse. 
Kommunikatsioon ülikooli sees on ülioluli-
ne. Kuid infokanalitega on sama lugu nagu 
rääkimisega: kunagi pole võimalik kõiki 
kaasata. On hulk inimesi, kes ei loe info-
kirju, sest neid ei huvita või nad tahavad 
keskenduda oma tegemistele. Teine hulk 
loevad ja kurdavad, et infot on ikka vähe, 
kolmas hulk, et infot on liiga palju ja vaja-
likku ei leia üles. 

See kõik võtab aega ja mul pole praegu ret-
septi, kuidas Tehnikaülikoolis see tasakaal 
saab olema, aga aeg näitab ja kasutan kõiki 
oma seniseid kogemusi. Kui vaatan tagasi oma 
ajale Tallinna Ülikoolis, siis ma usun, et see 
on võimalik. 
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dus kui oleks ülikooli keskne rahastamine. 
Rõhutan veel, et ma ei torma midagi muutma, 
aga võiks kaaluda ja arutada selle üle, kui see 
raha oleks ülikooli tenuurifondis.

Kuidas meeskonna komplekteerimine  
on suju nud? Kas olete ametiajaks valmis 
või on veel asju, mida tahaks enne „sõitu“ 
ette valmistada?
Komplekteerimine on lõpusirgel, viimased rek-
toraadi liikmed on veel nõukogus vaja kinni-
tada. Õppe- ja teadusprorektoriga oleme suve 
jooksul mitmeid kordi vabamas õhkkonnas 
kohtunud ja üksteist tundma õppinud. Kolmas 
prorektor saab olema ettevõtlusprorektor, 
kelle vastutusalaks jääb koostöö ettevõtetega 
ja ettevõtluskoostöö mahtude kasvatamine, 
intellektuaalomandi kommertsialiseerimine 
ning kaitse ja ettevõtlustegevuste koordineeri-
mine ülikoolis horisontaalselt. See tähendab, 
et ta peab tegema tihedalt koostööd nii õppe- 
kui ka teadusprorektoriga. Tulemas on ka uus 
haldusdirektor. Kui nõukogu on need nimed 
kinnitanud, siis oleme “sõiduks” valmis.

Valimisdebattides kõlas väga palju sõna 
„rohelinnak“, kuid TalTechi väärtuste  
hulgas ei ole praegu keskkonnasäästlikkust,  
vastutustundlikkust ega jätkusuutlikkust, 
neid sõnu ei leia ka missioonist ega visioonist.  
Kuidas linnak muutuma hakkab?
Üks uue haldusdirektori valiku kriteerium oli, 
et see inimene peaks olema osalenud energia-
tõhusate ja säästlike hoonete projekteerimisel 
või ehitamisel. 

PERSOON

Need teemad koos kaasamise ja kommuni-
katsiooniga – et inimesed tunnevad, et neile 
selgitatakse, mis ülikoolis toimub, miks mida 
tehakse, et nad saaksid otsustest ja plaani-
dest aru – saavad olema uue rektoraadi laual 
kohe sügisest. Esimese tegevusena on mul 
kavas kutsuda ennast külla kõikidesse insti-
tuutidesse, kuulata nii rõõme kui muresid ja 
pakkuda välja ideid ja lahendusi.

Kevadel lubasite, et tõstate  
akadeemilise karjääri mudeli teema,  
et see annaks noortele teadlastele  
kindlustunnet ja perspektiivi, ning  
ülikoolipoolse teadusrahastuse ja  
toetamise teemad. Millised on mõtted?
Karjäärimudelist rääkides ei mõtle ma seda 
kohe muutma hakata – tenuur on hakanud toi-
mima –, aga plaanis on leida ja tegelda kitsas-
kohtadega.
Üks kitsaskoht ongi see, et praegune mudel 
eelistab väljastpoolt tulijaid, kuid peame ka 
oma noortele teadlastele pakkuma karjääri-
perspektiivi.
Teine väljakutse on doktoriõpe: järjest on suure-
nenud välismaalt tulnud doktorantide arv, eesti 
doktorantide arv on kahanenud. Kindlasti ei soo-
vi me, et eesti doktorandid vähemusse jääksid. 
See haakub ka karjäärimudeliga: oluline on, et 
ülikooli teadlaskarjääri alumistel pulkadel oleva-
tel teadlastel oleks näha selge perspektiiv. 
Eraldi küsimus on tenuuri rahastamine: 
kavatsen arutleda, kas tenuuriprofessorite 
rahastamine instituutide alt on parem lahen-
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Plaanis on luua töörühm, kes töötaks välja 
laiema rohelinnaku kontseptsiooni. Kaasame 
sinna ülikooli seest akadeemilise poole inime-
si, Jarek Kurnitski näiteks on ka väga huvita-
tud, samuti targa linna tippkeskuse juurest, 
aga ka väljastpoolt. Kui ELi struktuuritoetus-
te vahendid avanevad, peaks meil juba olema 
võimekus hange välja kuulutada, et hakata 
ehitama, muutma, täiustama. Selleks peab 
kontseptsioon olema varem tehtud ja selleks 
ka ekspertidest töörühm.
Jätkusuutlik areng aga puudutab mitte ainult 
rohe kampust või prügi sorteerimist, millele 
siin majas on muide tudengid tähelepanu 
juhtinud, vaid kogu ülikooli toimimist ja nii 
õppe- kui teadustegevust läbivalt. Meie suu-
rim väärtus on tudengid, keda kampuses on 
üle viie korra rohkem kui töötajaid, ja kui me 
nendega ei tegele, siis me juba ei ole jätku-
suutlikud. Peaksime mõtlema kogu Tallinna 
üliõpilaste peale. Tallinnas on ülikoolid nii 
lähestikku, et EKA, TLÜ ja TalTech saaksid ja 
peaksid oma jätkusuutlikke tegevusi kindlasti 
koordineerima.
Jätkusuutlik temaatika puutub otse ka tea-
dusprojektidesse – uue eelarveperioodi Hori-
sondi teadus rahastamise programmi meetme-
tes hinnatakse kõikides valdkondades eraldi 
kestliku arengu teemasid. 

On ka uusi ideid sünergia ja erialade  
lõimumise innustamiseks, selle  
kasvatamiseks või uutes valdkondades/
dimensioonides rakendamiseks?
Toon ühe näite Tallinna Ülikoolist, kus inter-
distsiplinaarsus on arengukavas strateegiline 
eesmärk ja selle arendamisele õppekavades ja 
teadustöös panime eraldi rõhku. Lõime 2016. 
aastal õppeaine, mille nimi oli alguses IDP ehk 
interdistsiplinaarne projekt. Praegu on selle 
nimi ELU – Erialasid Lõimiv Uuendus. Elu ju 
ongi interdistisiplinaarne, kõik on omavahel 
seotud, me peame kogu aeg lahendama erine-
vaid probleeme ja hakkama saama. See kuue-
punktine kursus on meeskonnatöö ja tiimis 
peavad olema vähemalt nelja eri valdkonna 
tudengid, lisaks juhendajad valdkondadest: 
tulevad kokku ja koostöös juhendajaga paku-
vad välja probleemi, mida tahavad lahendada, 
lõpuks kaitsevad oma töö ja saavad ka hinde. 
See on kõikidele baka- ja magistritudengitele 
kohustuslik aine ja väga populaarne, ka väga 
paljud juhendajad on andnud tagasisidet, et 
saavad paremini tundma teiste instituutide 
teadlasi või õppejõude. Miks see ei peaks siin 
majas populaarne olema! Saame kaasata 
Mektory ja ettevõtluskoostöö. Usun, et sügise 
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jooksul pakume ses osas juba välja konkreet-
sed mõtted, mida tudengitega arutada.

Kas Tehnopoliga on samuti sarnaseid 
koostöömõtteid?
Esmalt on mul kavas nendega kohtuda ja 
uurida, mida nemad plaanivad. Soovin näha 
enamat koostööd ka siinsamas kampuses asu-
va KBFIga, mis on täis pikitud häid teadlasi, 
kes on kindlasti valmis osalema ka õppetöös 
või juhendamises.

Me ei saa seda vestlust lõpetada  
rahvus vahelistumise teemata.  
Mis selle väärtus on, miks on rahvus-
vahelistumist ülikoolile tarvis?
Ennekõike kvaliteedi tagamiseks, hoidmiseks 
ja tõstmiseks. Kui meil oleks null välistuden-
git, siis kellega me saaksime end võrrelda, 
kus kogemusi jagada, kuidas seaksime sihte 
kvaliteedi tõstmiseks? Rahvusvahelistumine 
on osa ka sellest, et me oleme nähtavad ja 
atraktiivsed, et meie mõjukus tuleks paremini 
välja. See ongi kõige tähtsam.
Rahvusvahelistumine ei peaks aga käima sel 
moel, et võtame vastu nii palju välisüliõpilasi 
kui võimalik. Peaksime looma rahvusvahe-
lise õppe põhimõtted, eesmärk on, et sellest 
saaksid osa kõik teaduskonnad ja kogu üli-
kool. Rahvusvaheliste õppekavade avamisel ja 
arendamisel tuleb teha valikuid. Kas kesken-
duda neile, mille lõpetajad on vajalikud Eesti 
tööturule? Kindlasti! Aga mitte ainult. Kui 
meie lõpetajad lähevad tagasi oma kodurii-
ki, siis nad on ju suurepärased Eesti ja meie 
ülikooli turundajad ning selle läbi saame uusi 
häid tudengeid, tõuseb kvaliteet ja konkurent-
sivõime.
Minu selge nägemus on, et esindatud peaks 
olema erinevad riigid ja kultuurid, ülikool 
laiemalt peaks olema mitmekultuuriline ja 
väärtustama eri traditsioone. Ning kõik need 
välistudengid õpivad siin ju samamoodi nii 
Eesti kui kõiki teisi kultuure.

Kui tahame välisõppureid Eesti tööturu 
ja kultuuriga integreerida, siis peaksime 
palju rohkem eesti keelt õpetama,  
aga me pole ju keeltekool, me koolitame 
insenere…
Meie halduslepingus on kirjas vastutusvald-
konnad ja seegi, et ülikool peab pakkuma eesti 
keele ja kultuuri õpet. Üks võimalus on riigi 
poolt seda mahtu lepingus tõsta ja ka rahas-
tada rohkem, teisalt pole ju tõesti mõeldav, et 
me hakkaksime välistudengitele õpetama suu-



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

20

PERSOON

res mahus B tasemel eesti keelt. Samas ma ise 
olen elanud üle kümne aasta Rootsis, läksin 
seal doktorantuuri – räägin rootsi keelt suh-
teliselt vabalt ja loen iga päev Rootsi ajalehte. 
Siin võiksime teha koostööd teiste ülikoolide 
või keeltekoolidega. 

Rahale taandub see ka sel juhul.
Jah. Aga mina arvan, et see võiks olla ennekõi-
ke riigi huvi.

Samas oleme näinud, kus ülikoolide sihid 
lähevad risti valitsuse eelistustega.  
Mis suunas peaks TalTech minema,  
kas ja kellega oma sihid kooskõlastama?
Ikka ülikool ise seab oma sihid.
2010. aastal loodi ministeeriumis kõrghariduse 
rahvusvahelistumise strateegia, kus muu-
hulgas seati ülikoolidele eesmärgid, kui palju 
peaks olema välistudengeid aastaks 2020. 
Need numbrid olid täidetud juba 2018. aastaks 
ja praegu heidetakse ette, et oleme liiga rah-
vusvahelised ja võtame liiga palju. 
Aga ülikool on ju seaduse mõttes autonoomne 
ja võtab oma otsused ise vastu, lähtuvalt oma 
strateegiast ja profiilist, me ei peaks sellistes 
küsimustes ootama, mida riik või ministee-
rium ütleb. Ministeeriumiga on halduslepin-
gud, aga ülikoolil peaks endal olema selged 
sihid.

Võtame ka rahvusvahelised pingeread 
ette. Kas hea koht seal tuleb orgaaniliselt 
ise või tuleb selle nimel eraldi tööd teha? 
Ehk kas see on eesmärk või tulemus?
See on muna-kana küsimus ja alustada võiks 
mõistmisest, et üle oma varju ei hüppa. Vaata-
me realistlikult taustsüsteemi, kus me oleme, 
ja neid ülikoole, kelle hulka võiksime kuuluda. 
Vaadates meie mahtu, tudengite ja akadee-
miliste töötajate arvu, rahalist võimekust ja 
teadustööd, usun, et võiksime olla maailmas 
esimese 500 hulgas. 
Kui ülikooli strateegiline eesmärk on pinge-
reas tõusta, siis ta tegutseb vastavalt, finant-
seerides tegevusi või valdkondi, mis kohta 
tõstavad. Kui võtaksime eesmärgiks jõuda saja 
hulka või Tartu Ülikoolist mööda minna, peak-
sime hoopis teistmoodi tegutsema. Näiteks 
palkama igasse teaduskonda kaks nobelisti – 
siis tõuseksime kohe 200 kuni 300 kohta.
Selleks aga, et meie tõuseksime, peab ju keegi 
kukkuma, kuid teada on, et Aasia ülikoolid 
panustavad väga palju ressursse sellesse, et 
ise pingeridades tõusta. Sellepärast ütlengi, 
et Tallinna Tehnikaülikoolile oleks realistlik 
tõusta 500 parima hulka. Me ju teame kritee-
riume, mida hinnatakse. 
Oluline on ka rahvusvahelistumine ja kui meil 
on vähem rahvusvahelisi tudengeid, võime 
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pisut jälle kukkuda. Oma partnerülikoolides 
peaksime olema aktiivsemad, hea aluse nähta-
vuse tõstmiseks annab EuroTeQi võrgustikku 
kuulumine ja seal tegutsemine. Peaksime 
jääma rahulikuks ja mitte üksteist süüdista-
ma, miks oleme kukkunud. Kiiret tõusu pole 
võimalik teha, õigemini see pole mõistlik. 

Kas kõrge koht võib olla ka hea ülikooli 
orgaaniline tagajärg, mitte strateegilise 
tegutsemise tulemus?
Jaa, saab ikka.

Kelle jaoks pingereakoht oluline on?
See on kõikide jaoks oluline. Välistudengid 
vaatavad ülikooli kohta kindlasti, vaatavad ka 
akadeemilised töötajad, välismaalt kandidee-
rivad teadlased. Usun, et ka granditaotluste 
hindajate jaoks on vahe, kas taotlus tuleb 
maailma parima 3% või 6% ülikoolist, 450. 
kohalt või 900. kohalt.
Seda vaadatakse ka siis, kui tahame värvata 
välismaalt võimekaid tenuuriprofessoreid, 
kes looks enda ümber teadusgrupi ja suudaks 
edukalt taotleda teadusrahastust. See on 
oluline.

Kuidas leida koroonamaailmas tervislik 
tasa kaal rahusvahelistumise kui  
väärtuse ja rahvusvahelistumise  
kui terviseriski vahel?
Suvel Tartus nägime, kui vähesest piisab, et 
viirus ka ilma reisimiseta uuesti levima läheb. 
Terviseamet saab praegu väga hästi meie ini-
meste teekondade kaardistamisega hakkama, 
aga tähtis on, et ei korduks kevadine olukord.
Üks koroonakriisi õppetund on see, et käi-
tume rahvarohketes kohtades teistmoodi ja 
peseme rohkem käsi, ehkki ööklubi näited on 
kurvad. Kui selliseid asju vältida, saame õp-
pida elama koos selle uue olukorraga. See on 
osa olelusvõitlusest looduses, kuni vaktsiini 
ei ole ja kriitilisel massil elanikkonnast tekib 
immuunsus.

Kliimakriis, koroonakriis ja nurjatud  
probleemid võiksid teadust hästi  
populariseerida, ometi kipuvad nii  
inimesed kui ka valitsused ignoreerima 
kõikvõimalikke teadlaste hoiatusi. 
See on poliittehnoloogiline probleem: poliitikud 
lähtuvad oma valimistsüklist ja palju sõltub 
sellest, milline valitsus parasjagu võimul on. 
Meil on praegu väga hästi, valitsusel on Covidi 
teemal teadusnõukoda, kelle ettepanekuid võe-
takse kuulda, ja see on kindlasti põhjus, miks 
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Eks teadlane kipub olema pigem nohiku tüü-
pi, kes teeb oma laboris oma asja ega tunne 
vajadust sellest rääkida. Usun, et kui ülikool 
tunnustab parimate teadlaste ja õppejõudu-
de kõrval ka aasta teaduse populariseerijaid, 
ja miks mitte neid ka rahaliselt premeerida, 
siis saame rohkem teadlasi oma tööst rää-
kima ja siis tulevad teisedki kaasa – mida 
rohkem inimesi seda teeb, seda tavalisemaks 
see saab. 

Kuidas aga loodus- ja täppisteadusi  
noorte hulgas popiks teha?
Mustamäele tuleb üks kolmest Tallinna 
riigigümnaasiumist, just tehnika- ja loodus-
teaduste kallakuga. Meie tagahoovis saab 
olema tuhat gümnaasiumiõpilast ja kool 
peaks olema Tehnikaülikooli koostööpartner 
kõikides valdkondades.
Loodan, et saame Tallinnas luua noortele 
sarnase ministeeriumi rahastusega tea-
duskooli, nagu on Tartu ülikoolil. Olen sel 
teemal haridus- ja teadusministriga vestel-
nud. Tallinnas lihtsalt peab olema selline 
koht.
Tõsi ju on, et kõik reaalkallakuga gümnaa-
siumide lõpetajad ei jää sellesse valdkonda, 
paljud neist lähevad õppima arstiks või õi-
gusteadust. Kui saame need noored ülikooli 
laboritesse uurimistööd tegema, on tee neile 
tuttav ja teema põnevam. ■

meil on see viirus suhteliselt hästi kontrolli 
all. Ameerika Ühendriikides, kus on presiden-
divalimised tulemas, on olukord hoopis teine: 
riigi üks tunnustatumaid epidemiolooge on 
oma ametit kaotamas, sest ta ei lähe kaasa 
poliitiliselt sobiva jutuga. Ja see on tõsine oht. 
Siin on teadlase ja ülikooli roll jääda iseen-
daks, rääkida, rääkida, rääkida tõenduspõhis-
test seisukohtadest, olla ekspert ja mitte alla 
anda. Teadlased ei tohi painduda, loobuda, ära 
väsida, meie kohustus on ka kõige raskemates 
oludes jätkata ühiskonnale rääkimist, kuidas 
asjad on, kui meil on need teadmised tõenda-
tult olemas.
Ja eks teadlased räägivad ka. Kui tuleme 
teaduse populariseerimise juurde, siis ERRi 
portaalis Novaator on palju väärt kraami. 
Iseasi, kui palju sellest jõuab teiste portaalide 
esilehtedele või on need kolmanda või isegi 
viienda järgu uudised. Nii et ajakirjanikel on 
siin samuti roll ja võiksime tulevastele ajakir-
janikele meelde tuletada, et teadus- ja tõen-
duspõhiseid uudiseid kuvataks ülevalpool.

Aga kuidas ilma kriisideta ühiskonnas 
teadlas karjääri mainet tõsta?  
Eesti noorte teaduste akadeemia  
on sõnastanud, et üks nende sihte on  
populariseerida teaduse populariseeri mist.  
Kuidas kavatsete innustada TalTechi 
teadlasi oma tööst innustavalt rääkima?

PERSOON

UUEL POSITSIOONIL
1. TUTVUSTA ENNAST, PALUN.

Olen pigem introvert kui ekstravert, aga probleemid ei jää minu sisse kuhjuma, saan nendest  
kiiresti üle. Isiklikes küsimustes otsustan kiirelt ja võtan julgelt väljakutseid vastu – kui ei 
proovi, siis ei tea, kuidas oleks olnud või oleks saanud. Koolipõlves olin aktiivne sportlane 
ja jätkuvalt tähtsustan sporti väga. Olen seda meelt, et alati on võimalik leida probleemidele 
lahendus, ka nendele, mis tunduvad lahendamatud. Kui mind miski ärritab, siis on see  
sallimatus ja sildistamine.

2. MILLISEID VARASEMA TÖÖELU KOGEMUSI JA TEADMISI TALTECHI TOOD?

Ennekõike toon endaga kaasa meeskonnatöö kogemuse. Tean, et kõikide mõtete ja ideede 
ühiselt läbiarutamine tasub end ära. 

3. MIDA TAHAD TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI REKTORINA KORDA SAATA?

Tehnikaülikool peaks saama kõige ettevõtlikumaks ülikooliks Eestis. Usun, et läbi selle saame  
ülikoolina tõeliselt panustada Eesti majanduskasvu ja konkurentsivõime tõstmisse, sest 
tänapäeval ei piisa vaid kvaliteetsest haridusest ja tunnustatud teadustööst. Tahan panustada 
oluliselt enama ja sisukama koostöö arendamisse Eesti ülikoolide vahel, eriti Tallinnas.

4. ÜKS ÜLLATUS, MIS UUEL TÖÖKOHAL ON OLNUD?

Vaatamata sellele, et Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool on erinevad ülikoolid ning ka  
konkurendid, on nad tegelikult inimeste tasandil väga sarnased. 
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tega. Sellise koosseisu eesmär-
giks on teineteist täiendada ja 
anda võimalus näha asju eri-
nevate ühiskondlike, akadee-
miliste, majanduslike ja kul-
tuuriliste vaatenurkade alt.
Nõukogu liikmetel peab olema 
hea ülevaade ülikooli tähtsa-
matest tulemusnäitajatest ja 
edukuse kriteeriumitest. Nõu-
kogu pädevusse kuuluvate 
küsimuste koosolekuteks et-
tevalmistamise tagavad rek-
tor ja tema nimetatud ülikooli 
üksused või isikud. Vastavalt 
nõukogu töökorrale on nõuko-
gu liikmetel õigus saada oma 
ülesannete täitmiseks vaja-
likku informatsiooni ka otse 
prorektoritelt või vastutusala 
juhtidelt. Selline tegevus ei 
peaks aga reeglina toimuma 
ilma rektorit informeerimata.
Nõukogu peamine töövorm on 
koosolek, kus kuulatakse ära 
ettekanded, toimuvad arut elud, 
antakse oma pädevuse piires 
määrusi ja võetakse vastu otsu-
seid. Sel aastal on koosolekuid 
kokku toimunud juba kümme, 
eriolukorrast tingituna olid 
neist neli virtuaalsed.

Mida võtta, mida jätta?
Tallinna Tehnikaülikooli nõu-
kogus on vastavalt töökorrale 
moodustatud auditikomitee 

Gunnar Okk, TalTechi nõukogu esimees

Tehnikülikooli tänane juhti-
mismudel põhineb kõige kaas-
aegsemal ülikoolide juhtimis- 
ja valitsemisloogikal. Selle 
järgi on ülikooli strateegiline 
juht ja järelevalveorgan tema 
nõukogu; kõrgeim akadeemi-
line otsustuskogu on senat, 
kes vastutab õppe-, teadus- ja 
arendustegevuse eest. Nõuko-
gu tehtud strateegiliste otsuste 
elluviimiseks ja igapäevaseks 
tegevjuhtimiseks võtab nõuko-
gu tööle rektori, kes oma ära-
nägemise järgi komplekteerib 
teda abistava rektoraadi.
Sellise juhtimismudeli kaks 
peamist põhimõtet on, et üli-
kooli nõukogu liikmetest ena-
mus tuleb väljastpoolt ülikooli 
ja et nõukogu nimetab rektori 
ametisse, mitte aga ei vali teda 
ülikooli enda akadeemilise ko-
gukonna moodustatud valimis-
kogu. Nende kahe põhimõtte 
eesmärgiks on see, et kogu 
ülikooli tegevus, nii teadus-
töö kui ka õpetamistegevus, 
vastaks ühiskonna tegelikele 
vajadustele, ning rektorile on 
antud piisavalt täidesaatvat 
võimu ülikooli strateegiliseks 
juhtimiseks nõukogu määra-
tud suunas.
Nii ei ole nõukogu Tehnikaüli-
kooli kontekstis vaid juhtkon-
da nõustav või nõuandev kogu, 
vaid vastutab otseselt ülikooli 

Selle aasta jaanuaris alustas tööd Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu uus 
koosseis. Ülikooli tänane valitsemis- ja juhtimissüsteem on aga kehtinud juba 
üle viie aasta. Kuidas ülikooli juhitakse ja millised on otsustamisliinid?

strateegilise juhtimise ja valit-
semise eest kõige kõrgemal ta-
semel. Lisaks arengueesmärki-
de seadmisele lasub nõukogul 
vastutus ka ülikooli valitsemi-
se, hea juhtimistava, riskijuh-
timise ja auditeerimise eest. 

Selged liinid
Hea valitsemistava esimene 
eeldus on, et selgelt on kind-
laks määratud ja kommuni-
keeritud, kellel on võimu mõju-
tada milliseid organisatsioonis 
toimuvaid protsesse, suunata 
ressursse ja kes teeb milliseid 
otsuseid. Kriitiline ja ühtlasi 
tähtsaim aspekt iga nõukogu 
töös on oma tegevus- ja ot-
sustusvaldkondade praktiline 
määratlemine, eelkõige stra-
teegilise ja operatiivjuhtimise 
tasandite eristamine.
See tähendab, et nõukogu 
teostab järelevalvet ülikooli 
juhtkonna tegevuse üle, kuid 
ei tohi sekkuda juhtimise 
igapäevastesse praktilistesse 
probleemidesse. Tehnikaüli-
kooli puhul ei tegele nõukogu 
ka senati pädevusse kuuluvate 
õppe- ning teadus- ja arendus-
tegevuse ning teiste akadeemi-
liste küsimuste üle otsustami-
sega.
Tehnikaülikooli nõukogu liik-
med on kõik erineva tausta, 
veendumuste ja töökogemus-

KES JA KUIDAS JUHIB 
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI?
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ja alalised toimkonnad hulgas 
valdkondades. Toimkondades 
tegeldakse süvendatult nõu-
kogu pädevuses olevate kü-
simustega oma valdkonnas. 
Väliskeskkond meie ümber 
aga muutub pidevalt nii aka-
deemilises, majanduslikus kui 
ka poliitilises plaanis. Nõu-
kogu peab omama selget sei-
sukohta, milliste muutustega 
kaasa minnakse ja millistega 
mitte. Nii tuleb informeeritud 
ja argumenteeritud otsuseid 
teha ka selle kohta, millised 
on uued probleemid ja vald-
konnad, millega järgmisena 
tegelema hakatakse, ja mil-
listest tegevustest teadlikult 
loobutakse, kuigi see võib olla 
raske teatud inimestele või 
anda teatud (tavaliselt lühi-
ajalisi) tagasilööke.
Strateegia on eelkõige pika-
ajaliste valikute tegemine. 
Ülikooli strateegilise juhina 
peab nõukogu kujundama 
selged seisukohad selles, mis 
on Tehnikaülikooli tänased 
tugevused ja millesse tuleks 
edaspidi veelgi rohkem panus-
tada. Järjekindel panustamine 
olemasolevatesse tugevustesse 
peaks olema aluseks ülikooli 
konkurentsivõimele nii Eestis 
kui ka väljaspool.
Nõukogu tähtsamad ülesan-
ded on eelseisval perioodil 
seotud eelkõige arengukava 
2021–2025 ettevalmistami-
sega. Vastavalt ülikooli põhi-
kirjale esitab senat nõukogule 
vastuvõtmiseks ülikooli aren-
gukava kavandi; rektor tagab 
selle koostamise ning nõuko-
gule vastuvõtmiseks esitamise.
Senise praktika kohaselt on 
nõukogu enne rektori ja se-
nati poolt arengukava kavan-
di koostamisele asumist ka 
omavahel arutanud ülikooli 
eelseisva perioodi strateegili-
si eesmärke ning kujundanud 
omapoolsed uue arengukava 
lähtekohad. Uus arenguka-
va peaks selgelt välja tooma, 
millised on ülikooli järgmiste 

aastate strateegilised valikud, 
ja seadma kindlad raamid kõi-
kides peamistes tegevusvald-
kondades toimuvatele arengu-
tele, kaasa arvatud rahalisele 
panustamisele.

Plaanid sügiseks
Praeguste plaanide kohaselt 
sõnastab nõukogu omapoolsed 
arengukava lähtekohad, tege-
vussuundade prioriteedid ja 
võtmenäitajad 17. septembril 
toimuval nõukogu koosolekul.
Ülikooli juhtkonna, senati ja 
nõukogu liikmete ühisarutelu 
on planeeritud toimuma 1.–2. 

oktoobril Rakveres, kus käsit-
letakse arengukava ja insti-
tutsionaalse akrediteerimise 
ettevalmistamist ning ka muid 
strateegilisi arengu küsimusi.

Nõukogu arutelu ülikooli ra-
hastamise võimalustest ja 
eelarvestrateegia 2022–2025 
ettevalmistamisest on planee-
ritud 16. oktoobriks ülikooli 
eelarvestrateegia kinnitamine 
peaks toimuma 18. detsembril. 
Senati poolt esitatud arengu-
kava 2021–2015 lõplik vastu-
võtmine nõukogu poolt peaks 
toimuma 19. veebruari 2021 
koosolekul. ■

NÕUKOGU, REKTOR  
JA SENAT

 � Tallinna Tehnikaülikool on avalik-õiguslik ülikool ja tema juhti-
misorganid ning nende pädevus on ette nähtud seadusega. 
Ülikoolile on tagatud autonoomia ja sõltumatus selle sisemi-
se organisatsiooni ja juhtimisstruktuuri korraldamisel, ressurs-
side jagamisel, töötajaskonna värbamisel, samuti teadus- ja 
õpetustegevuse vabadus.

 � Vastavalt seadusele on ülikooli kõrgeim juhtorgan tema 
nõukogu, kes vastutab ülikooli arengu eest ja tagab tema 
eesmärkide saavutamise. Peamised arengueesmärgid mää-
ratakse kindlaks nõukogu vastu võetud ülikooli arengukavas.

 � Nõukogu liikmetest enamuse moodustavad haridus- ja teadus-
ministri ning Eesti Teaduste Akadeemia nimetatud liikmed, kes 
ei ole ülikooli töötajad. Vastavalt Tehnikaülikooli põhikirjale on  
iga nõukogu liige oma otsustes sõltumatu teda nimetanud või  
valinud isikust või organist ning lähtub nõukogu töös heas usus  
ja oma parima äranägemise järgi ülikooli kui terviku huvidest.

 � Nõukogu valib, määrab ametisse ja vajadusel vabastab 
enne tähtaegselt ametist rektori, kes on ülikooli tippjuht, kes 
moodustab iseseisvalt oma juhtimisorganisatsiooni ja on 
aruandekohustuslik nõukogu ees. Rektori põhiülesandeks on 
tagada ülikooli igapäevane üldjuhtimine ning õppe-, teadus- 
ja arendustegevuse otstarbekas ja jätkusuutlik korraldus, 
lähtudes nõukogu poolt vastu võetud ülikooli arengukavast, 
eelarvestrateegiast ja eelarvest.

 � Ülikooli akadeemiline otsustuskogu on senat, kuhu kuuluvad 
vaid Tehnikaülikooli enda töötajad. Seaduses on selgelt mää-
ratud ka juhtimisülesannete jaotus nõukogu ja senati vahel. 
Senatile on pandud vastutus õppe- ning teadus- ja arendus-
tegevuse ning selle kõrge kvaliteedi tagamise eest.
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nokiti erandid välja ja õppe-
ruumidesse saabuski suur n-ö 
jõulurahu,“ meenutab Tam-
memäe. Ta lisab, et iseenesest 
oleks võinud veel hullemini 
minna, kui bioloogilise koroo-

Karin Härmat  Foto: TalTech

IT Kolledži direktor ja teadus-
konna bakalaureuseõppe pro-
dekaan Kalle Tammemäe 
meenutab, et pärast ülikooli 
uste sulgemist märtsikuus 
käis hoonetes pisut varjatud 

Kui koroonapandeemiast tingitud eriolukorra tõttu ülikool tudengitele oma 
uksed sulges ja auditoorne töö katkes, oli ka infotehnoloogia teaduskonnas 
alguses paratamatult tunda peataolekut. Esmapilgul võinuks eeldada, 
et IT-teaduskonnas läheb distantsõppele üleminek suhteliselt valutult. 
Õppejõudude ja tudengite tagasiside näitas, et pilt on märksa kirjum ja 
mitme tahulisem. Teaduskond tegi suvekuudel esimesed järeldused,  
mis läks hästi ja kuidas edaspidi sarnaseks olukorraks paremini valmis olla.

elu veel mõnda aega edasi – 
ikka anti välja „halli tsooni“ 
tekitavaid erilubasid, kui re-
gulaarüliõpilaste pääsukoodid 
blokeeriti. „Turvateenistus tegi 
muidugi tubli tööd, ükshaaval 

DISTANTSÕPE  
LÜKKAS E-ÕPPELE 
TÄISKÄIGU SISSE
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naga kaasnenuks füüsikaline – 
Maad tabav Päikese ülivõimas 
protuberants-koroonapurse, 
mis oleks pikaks ajaks maha 
võtnud elektrivõrgu ja mis-
tahes elektroonilise side. „Nii 
hullusti õnneks ei läinud ning 
toimivatest elektrivõrkudest ja 
IT-lahendustest sai rasketeks 
pandeemiakuudeks riikidele ja 
kogu inimkonnale kandev tugi-
sammas,“ nendib Tammemäe.
IT-teaduskonna magistriõppe 
prodekaan ja äriinfotehnoloo-
gia programmijuht Gunnar 
Piho hinnangul sai tehnika-
ülikool COVID-19 algatatud 
sunniviisilisele e-õppele üle-
minekuga enam-vähem hak-
kama ning subjektiivsele arva-
musele tuginedes võiks panna 
hinde „hea“: „See tähendab, et 
õppimisruumi on, aga ei mida-
gi hullu ega katastroofilist“. 
Selle hea tulemuse taga oli 
tema sõnul kaks asja. „Esiteks 
Tiigrihüpe, mille algatajate-
le paneks ausamba ja mis on 
loonud piisavalt tugeva tehno-
loogia kasutamisoskuste fooni; 
teiseks kolm aastat tagasi teh-
nikaülikoolis alustatud e-tu-
gedele ülemineku programm,“ 
selgitab Piho.
Ka Kalle Tammemäe hinnan-
gul oli aeg e-õppe kõikehõlma-
vaks rakendamiseks mitmes 
mõttes küps. „Enne pandee-
miamuutusi kasutati e-õpet 
tehnikaülikoolis erijuhtudel 
(näiteks pikalt välislähetus-
tes viibiva õppejõu jaoks) ja 
poolenisti käsukorras – e- 
lahenduste olemasolu kõigile 
kohustuslikele ainetele on ol-
nud ülikoolis järjekindel nõue 
ning normi mittetäitjate „ahis-
tamine“ tuntav,“ räägib Tam-
memäe.
Ja siis tuli eriolukord, kus kõik 
see sekundaarne „kauges kü-
las“ oli äkki ainumõeldavaks 
põhiliiniks. Ülikähku tuli sel-
geks teha võtted loenguaegse 
interaktsiooni lahendamiseks 
e-keskkonnas ja eri osapooled 
pidid imekiirelt omandama 

paljude osalistega diskussioo-
nitoa käitumiskultuuri. Ei 
sobi ju suvalist kodust olmet 
ekraanipilti lasta ega kõne-
võimalust ootamata oma ju-
tuga eetrit risustada. „Tuli ka 
omandada teadmised ja vahen-
did kvaliteetse heli ja pildi saa-
miseks ning edastamiseks. Ja 
jooksvalt nuputada, mida teha 
siis, kui kõik kavandatu mingi 
sidevõrgu vea pärast keset ses-
siooni ühegi hoiatuseta lihtsalt 
kokku kukub,“ meenutas Kalle 
Tammemäe.
Nii palju kui on aineid ja õp-
pejõude, leiti IT-teaduskonnas 
uues olukorras ka oma lahen-
dusi. Mõnel juhul oli see liht-
sam, mõnel keerulisem. Osadel 
õnnestus kiirelt kombineerida 
erinevad e-vahendid metoodi-
liselt toimivaks tervikuks, osa-
del oli katse-eksituse meetodil 
õnnestumiste kõrval ohtralt 
eksimusi.

Distantsõpe lisas  
töökoormust
Kui ülikool palus maikuus 
õppejõududelt distantsõppe-
ga toimetulemise kohta taga-
sisidet, siis tõid õppejõud 
probleemsete kohtadena välja 
tudengite vähest julgust lii-
nil olles küsimusi esitada ja 
arut elus aktiivsust näidata, 
tahtmatust interaktsiooniks 
oma ekraani jagada, audio-
probleeme (kvaliteedi tagab 
peakomplekti kasutamine), 
side probleeme (vähese üleslaa-
dimiskiirusega või koormatud 
kanal) või eri operatsioonisüs-
teemiga kasutajate erinevat 
edukust sessioonist osavõtul. 
Samuti märgati lõtva suhtu-
mist spikerdamisse ja ükstei-
se koodi kasutamisse, nõrka 
ajajärgimise distsipliini (töid 
tehti viimasel hetkel) ja välis-
tudengite „haihtumist“ pärast 
nende kojupöördumist.

Sardsüsteemide praktikumis oli vaja kasutada mikrokontrollereid, 
kuid kõigile tudengeile koduseks kasutamiseks arendusplaate 
ei jagunud. Lahenduseks oli kontrollerite pidev ühendamine töö
jaamadega instituudi arvutiklassist. Lahendus töötas ja tudengid 
said oma praktilised tööd tehtud, kuigi jäi ära seadmete vahetu 
kasutamise kogemus.
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Lisatöö tekkis õppejõududele 
distantsilt praktikumide kor-
raldamisega, täiendav ajakulu 
e-sessioonide ülessättimisel 
(eriti tuntav ühekaupa tudengi-
te praktikatööde interaktiivsel 
kontrollil). Mitmeid kordi mär-
giti jooksva tagasiside kriitilist 
vähenemist: kui reaalses prak-
tikumitunnis on võimalik ka ke-
hakeele järgi kiirelt aru saada, 
kui tudeng või tudengid on jänni 
jäämas, siis e-õppes selgub tõde 
alles esitatud tööde ülevaatami-
sel. Echo360-ga loengu salvesta-
jad tundsid puudust teadmisest, 
kui palju ja kui tõsiselt salvesti-
si vaadati.
Tehnilistest probleemidest 
märgiti veel Moodle’i aeglustu-
mist ja hangumisi, MS Teamsi 
sessiooni katkemisi ning üldisi 
audio-, video- ja võrguproblee-
me. Juhtudel, kus reaalse la-
boririistvara kasutamine tuli 
asendada täies mahus simu-
laatoriga, ilmnesid tolle piira-
tus ja vead, mille mõtestamine 
ja alternatiivse lahenduse otsi-
mine (kui üldse võimalik) lan-
ges õppejõule. Mõned õppejõud 
kogesid e-sessioonil kontvõõ-

raid juhul, kui „juurdepääsu-
hügieeni“ polnud täiel määral 
rakendatud, enim juhtus seda 
Jitsi Meeti kasutajatel.
Kalle Tammemäe hinnangul sai 
distantsõppe ajal tõelised tule-
ristsed tehnoloogia virtualiseeri-
mine, simulaatorite kasutamine 
või kaugjuurdepääs laboriarvu-
titele. Samuti oli vaja suutlik-
kust luua sõrmenipsust sadu 
kaugjuurdepääsuga virtuaal-
masinaid, milles iga üliõpilane 
saab sõltumatult toimetada, 
ehitada need täis aine omanda-
miseks vajalikku funktsionaal-
sust ja pärast missiooni täitmist 
uueks tsükliks „põhja lasta“.
Arvutisüsteemide instituudi 
professor Peeter Ellervee tõi 
näitena välja, kuidas kiirmee-
todil loodi sardsüsteemide kur-
suse jaoks kauglabor. Ainet viis 
läbi kolm õppejõudu – Uljana 
Reinsalu, Thomas Hollstein 
ja Kalle Tammäe. Keeruka-
maks tegi korraldamise see, 
et Thomas viibis Saksamaal. 
Loengud viidi läbi regulaarselt 
Moodle’i ja BigBlueButtoni 
abil, kuigi alguses oli tehnilisi 

raskusi ning lahenduse leidmi-
ne võttis aega kümme päeva. 
Praktikumide jaoks oli vaja 
kasutada mikrokontrollereid, 
kuid tudengeid oli nii palju, et 
arendusplaate ei saanud kodu-
seks kasutamiseks anda. Eller-
vee räägib, et lahenduseks oli 
kontrollerite pidev ühendamine 
tööjaamadega, millele tuli luua 
kaugligipääs. „Osad tööjaamad 
instituudi arvutiklassist sobi-
sid selleks hästi, kuid ligipääsu 
tagamine kontrolleritele vajas 
pusimist. Lahendus töötas ja 
tudengid said oma praktilised 
tööd tehtud, kuigi jäi ära sead-
mete vahetu kasutamise koge-
mus,“ seletab Ellervee.
Arvutisüsteemide magistriõppe 
tudengil Natalia Cherezoval 
õnnestus distantsõpet koge-
da kahes rollis – tudengina ja 
programmeerimiskursuse labo-
ri assistendina. Ka tema mee-
nutab, et kuigi ülikoolil on juba 
veebipõhine e-õppe platvorm, 
kuhu pannakse õppematerjale, 
teateid ning laetakse üles kodu-
seid töid, siis oli õppejõududel 
vaja teha palju lisatööd. Neil 
oli vaja otsustada veebipõhiste 
loengute, laboritööde esitamise 
ja kontrolltööde formaadi üle. 
Samuti tuli leida uued ja kiire-
mad suhtluskanalid, kui seda 
on elektronpost. „Sain aru, et 
minu õppejõud pingutasid pal-
ju, et distantsõpe oleks sellel 
perioodil võimalikult mugav ja 
interaktiivne. Ma väga hindan 
seda,“ ütleb Cherezova.
Kalle Tammemäe sõnul oli 
distantsõppe ajal suureks abiks 
õppejõudude omavaheline suht-
lus, kogemuste vahetamine ja 
teabekirjad veebis. Ta märgib, 
et ülikoolidest erinev ja märksa 
mahukam oli üldhariduskooli-
des tehtav ja kogetav e-õpe ning 
sellelt rindelt laekuv kogemus 
on sageli sama edukalt kasuta-
tav ülikoolis ja vastupidi. Abi-
materjale tootsid kõik: koolid, 
ülikoolid, info- ja kommunikat-
siooniteenuste suunanäitajad ja 
vahendajad (HITSA), rääkimata 

DIGIÕPPETUNNID
Mõned professor Peeter Ellervee ja tema kolleegide järeldused, 
kuidas kogetut edaspidi ära kasutada.

 � Luua salvestuste ja/või videoühenduste võimalused, mis 
lubavad mitte ainult järelevaatamist, vaid ka osalemist, kui 
tudeng ei saa mingil põhjusel kohale tulla. Kohalkäimine võib 
väheneda, kuid see võib olla ka märk, et õppejõud võiks 
muuta esitusvormi.

 � Täismahus videoloeng ei ole efektiivne, sest puudub vahetu 
tagasiside kuulajaskonnaga. Isegi kahepoolne videoühendus 
ei ole piisav ja see võib kõigele lisaks olla katkendlik. Palju 
efektiivsem on teha mitu lühikest, konkreetsetele alamteemade  
teooriale keskenduvat videot, mida tudengid vaatavad 
iseseisva tööna enne praktikumi või seminari tulekut. Kõlab 
justkui pööratud klassiruumi meetod, aga seda see ju ongi.

 � Kaaluda vähemalt osa praktikumide ülesannete lahendamist 
kauglaborina. Arvestada tuleb siiski, et alati pole see tehnili-
selt võimalik ja nii mõnigi kord on pedagoogiliselt ebasoovi-
tav, sest jääb ära insenerile hädavajalik käelise tegevuse 
katsetamine.
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ülemaailmsest teabest. Iseasi, 
kuivõrd palju jätkus õppejõu-
dudel aega oma aine metoodika 
jooksva ümberehitamise kõrval 
kõikvõimalike kanalite jälgimi-
se ja neist oma aine jaoks olulise 
info välja filtreerimise jaoks.

Kuidas toetada tudengi 
õppetööd?
Natalia Cherezova kinnitab, et 
peamine väljakutse oli paljude 
jaoks harjumine uute tingimus-
tega. „Siin on oluline vahe, kas 
soovid n-ö tavaolukorras läbi-
da online-kursust edX-is või 
Courseras. Eriolukorras sellist 
valikut ei tekkinud ja kõik pi-
did leidma võimaluse ümber 
lülituda,“ ütleb Cherezova. Sa-
mas rõhutab ta, et kõige oluli-
sem õppimise koht oli kogeda, 
kuidas lihtsad tunnustamise 
ja toetamise sõnad võivad olla 
väga mõjuvad. „Minu õppejõud 
aitasid ja motiveerisid mind dis-
tantsõppe perioodil ja loodan, et 
minu tagasiside tudengitele mõ-
jus samamoodi julgustavalt.“
Tema kui tudengi jaoks oli prob-
leemide allikaks nii ebakindluse 
tekkimine kui ka motivatsioo-
ni vähenemine. Samuti kulus 
märksa enam aega loengute 
ja praktiliste ülesannete tege-
miseks, loenguruumis sai oma 
küsimustele märksa kiiremini 
vastuse. „Ainult kodus õppimine 
võib vähendada ka keskendu-
mis- ja enesedistsipliinivõimet, 
kuid õppetöösse kaasatust toe-
tas varasema tunniplaani järgi-
mine. Kahjuks ei saanud samas 
mahus läbida praktilisi ülesan-
deid: kuigi meil olid kasutuses 
mõned simulaatorid, siiski see 
ei andnud sama kogemust kui 
näiteks tõelise robotiga tööta-
mine,“ nendib arvutisüsteemide 
magistrikava tudeng.
Natalia toob välja ka distantsõp-
pe positiivseid aspekte. Näiteks 
aitasid loengute salvestatud 
videod hiljem eksamiks õppida 
ning uued kommunikatsiooni-
kanalid võimaldasid õppejõuga 
palju kiiremini suhelda kui se-

nine suhtlus meili teel. „Eelis-
tan siiski vanu häid loenguid 
auditooriumis ainult Microsoft  
Teamsi platvormil suhtlemise-
le,“ on ta veendunud.
Ka Gunnar Piho mõistis dis-
tantsõppe ajal, kui oluline oli 
tudengite jaoks jätkata tunde 
tunniplaani alusel ning et vahel 
tuleb tudengitega lihtsalt rää-
kida ka maast ja ilmast ja kü-
sida, kuidas neil läheb, millised 
on probleemid. „MS Teams oli 
minu meelest siin suurepära-
ne. Tudengid julgesid küsida ja 
suhelda. Ega ma neile ka teist 
võimalust ei jätnud, pärisin per-
sonaalselt iga üliõpilase käest. 
Loengu ajal küsisin nimepidi iga 
üliõpilase arvamust vähemalt 
kolmel korral,“ kirjeldab Piho.

Neli väljakutset
Piho nimetab metoodilistest as-
pektidest vaadatuna University 
College Londoni (UCL) emeriit-
professori Dylan Wiliami pa-
kutud neli olulist õppimise ja 
õpetamisega seotud väljakutset.
Esiteks peavad üliõpilased õp-
pima ja oma õppimist tõenda-
ma. 
Teiseks oluliseks asjaks peab 
emeriitprofessor Wiliam tu-

dengitele antavat personaalset 
tagasisidet, mis on õppejõu pea-
mine ülesanne. Piho meelest 
on see üks põhilisi väljakutseid 
e-õpetamisel: „Me oskame suu-
repäraselt videote ja tekstidega 
skaleerida informatsiooni jaga-
mist, aga meil kõikidel võtab 
tohutu aja ja vaeva tudengite 
tööde läbivaatamine ja vigade 
parandamine. Meie hea kolleeg 
Ago Luberg sai selle tõttu ju ka 
HITSA kvaliteedimärgi, et prog-
rammeerimise alg- ja põhikur-
suse ainetes kontrollib tuden-
geid ja nende kodutöid masin.“ 
Kolmandaks väljakutseks on 
kaasüliõpilased kui õppimise 
ja õpetamise ressurss, mida 
kasutame Piho hinnangul suh-
teliselt vähe.
Neljandaks nendib Gunnar 
Piho Wiliamile viidates, et ko-
gu aeg tuleb üliõpilasi moti-
veerida õppima ja õpetada 
neid õppima. „Loodan, et saa-
me selle aasta lõpuks mingi 
enam vähem mõistliku e-õppe 
kursuse õppimisest ja õpeta-
misest Moodle’i keskkonda ka 
üles. Igatahes tööd käivad ning 
meie teaduskonna haridus-
psühholoogid Kati Aus ja dr 
Grete Arro sellega tegelevad,“ 
lubas Piho. ■

Kui praktikumides tuli kasutada arendusplaate või makette, pidi 
olema leidlik. Andres Rähni kombineeris hoonete automaatika 
kursuses virtuaalset mudelit, mida tudeng sai oma arvutis seadistada ja 
katsetada, koos „kodulaboris“ üles seatud reaalsete kontrolleritega. 
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Küsimus kas, kuidas ja miks olla parem õppejõud on arvatavasti igal sügisel 
natuke rohkem pinnal kui muudel aastaaegadel. Igipõline on ka küsimus,  
kas mõnede tudengite kiire auditooriumist kadumise trikk osades ainetes  
on tõenduspõhiselt lahendatav probleem või paratamatus. Õnneks on 
tänane motivatsiooniteadus sellest, mille nahka õppija (ja ka õppejõu) 
motivatsioon pahatihti läheb, üsna süsteemselt aru saanud. 

Mis on need kolm taburetijal-
ga, millele kvaliteetne motivat-
sioon toetub? Õppejõud võivad 
end nüüd mõtteharjutusena 
viia oma esimesse päeva üli-
koolis; tudengitel on sellevõrra 
lihtsam. Esimesena meenuvad 
ilmselt inimesed ehk seotus 
oma grupiga (vastandiks kül-
mus, ükskõiksus): ilmselt tahab 
iga uude keskkonda sukeldunu, 
et ta oleks teiste poolt aktsep-
teeritud, meeldiks neile, oleks 
vajalik ja mitte veidrikuks pee-
tud või ülalt alla vaadatud. 
Ka õpimotivatsiooni esime-
ne ehituskivi on tunne, et ma 
olen teiste siinsete inimestega 
tähenduslikult seotud, olen 
oodatud ja minust hoolitakse. 
Tõesti, kui olla tudengi suhtes 
siiralt hooliv, on tudengi seotus 
ainega ning süvitsiminek, see-
ga ka õppimine, aga ka problee-
midest õigeaegne märguandmi-
ne, palju tõenäolisem.
 � Kuidas tappa seotust: mõju 

distantseeritult pjedestaalil 
olevana; anna märku, et oled 
hästi tähtis ekspert; signali-
seeri, et sinu aeg ja tähele-
panu on piiratud ning seda 
jagub vaid väljavalitutele.

Grete Arro ja Kati Aus töötavad TalTechis hariduspsühholoogia ja  
didaktika spetsialistidena

Põnev ongi see, et tudengi mo-
tivatsioonilanguses ei saa kuigi 
veenvalt süüdistada aastaaegu 
või rahvusvahelist imperialis-
mi – uuringud ütlevad, et kõige 
ägedamad motivatsioonihaldu-
se tööriistad on õppejõu käes. 
Seejuures saab nende tööriis-
tadega teha nii head kui halba 
– ka väga selgelt õppimise va-
jalikkust teadvustanud tuden-
gi motivatsiooni saab õppejõud 
oskuslikult tappa. 
Teadaolevalt on motivatsiooni-
hoiu selgroog õppejõu püüdlus 
vaadata oma loenguid, õppekava 
ja ülikooli tudengite vaatenur-
gast: kuidas tudeng seda kõike 
õieti tajuda ja tõlgendada võiks. 
On teada, et suur osa lugejatest 
peab seda fookust lumehelbekes-
te kasvatamise meistriklassiks: 
tudeng tulgu ja hakaku õppima 
ja motiveerumine on uppuja 
enda asi. Miskipärast aga on 
teadusuuringud (vt nt Deci & 
Ryan, 2000; 2017) näidanud, et 
kui õppejõud püüab pihta saada 
tudengi kolmele psühholoogilise-
le baasvajadusele, siis saavuta-
takse kaugelt paremaid õpitule-
musi kui neid vajadusi pärssides 
või ignoreerides.

KUIDAS VÕTTA ÕPPIJA 
PERSPEKTIIV? JA MIKS?

 � Kuidas hoida seotust: ole eks-
pert, aga tudengiga „samas 
paadis”, vähemalt püüa mõ- 
 juda hoolivalt ja siiralt.

 � Teine motivatsiooni ehitus-
kivi on kompetentsustunne 
(vastandiks kaose- ja sega-
dusetunne) – tunne, et ma 
saan siin hakkama, olen 
õiges kohas, saan aru, mida 
minult eeldatakse ja kuidas 
seda saavutada saan; tunne, 
et asjad ei tõuse üle pea, ent 
pakuvad siiski väljakutset 
ning et minult ei oodata liiga 
vähe või palju; mõistan, et 
aeg-ajalt jännijäämine on ok, 
ning tean, kust saan abi, kui 
see peaks juhtuma.

 � Kuidas tappa kompetentsus-
tunnet: suuna õppima kiirus-
tades, lahendusi mitte läbi 
arutades, ära täpsusta, mida 
tudengitelt eeldad, oota, et 
kõik tudengid oleksid just sel-
lised õppijad, nagu olid sa ise.

 � Kuidas toetada kompetent-
sustunnet: teadvusta ja aita 
tudengitel mõista, et õppi-
mine on aeglane ja pusser-
dav protsess, tekita sisuline 
arutelu eri vastusevariantide 
üle, anna märku oma ootus-
test tudengitele, signaliseeri 
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selgelt, et oled olemas, kui 
nad vajavad abi.

Kolmas ehituskivi on selle mo-
tivatsiooniteooria kese, samas 
intuitiivselt ehk kõige enam 
väärkohtlemise ohvriks langev 
baasvajadus: see on autonoomia-
tunne (vastandiks surve ja kont-
rolli tajumine). Selle keskmes 
on õppija tunne, et ta teab, mis 
mõttes kõik see, mida ta teeb, 
talle endale hea on ja kasuks tu-
leb ehk siis tegevuste mõtestatus 
iseenda perspektiivist. Huvitav 
on see, et iseenda autonoomia 
piiramisele reageerime me üld-
juhul valulikult, märkamata 
samas, kui igapäevaselt lõhu-
me seda teistel – siit tulebki see 
teise perspektiivi võtmise oskuse 
olulisus. Seejuures pole vahet, 
kas õppejõud mõjub meeldivalt, 
sõbralikult ja on muidu kena või 
äge kuju: survestamisel on palju 
nägusid ja väljendumisvorme, 
üks subtiilsem ja salakavalam 
kui teine, näiteks piinlikkus- või 
süütunde tekitamine õppijas. 
Autonoomia on tunne, et ma to-
hin olla mina ise ja sellisena akt-
septeeritud, mõista, mis on mulle 
pakutava õppesisu ja -protsessi-
de mõte, et saaksin tunda, et „ta-
han“, mitte ei „pea“, teha teadli-
kult oma õppimist puudutavaid 
otsuseid, mitte tunda, et mind 
survestatakse ja kiirustatakse 
takka, et mu arvamust ei võeta 
kuulda või see ei huvitagi keda-
gi, või et ma valmistan teistele 
pettumust.
 � Kuidas tappa autonoomiat: 

jäta tegevused õppijate sil-
mis mõtestamata või tee seda 
formaalselt, selleks tegelikult 
aega andmata, survesta ja 
kiirusta kogu õpiprotsessi, 
anna võrdlevat tagasisidet, 
kiida-karista, pane tudeng 
sõltuma sinu heakskiidust-
halvakspanust, suuna tuden-
geid omavahel võistlema ning 

ära mitte mingil juhul akt-
septeeri tudengite aeg-ajalt 
täiesti loomulikke negatiiv-
seid emotsioone.

 � Kuidas toetada autonoomiat: 
aita tudengil mõtestada kõi-
ki õpitegevusi tema enda 
perspek tiivist ning võta tema 
arvamust ja vaatenurka ar - 
vesse; taga, kus võimalik, asja- 
kohane ja sisuline valiku-
võimalus; anna mittevõrdle-
vat tagasisidet, arvestades 
seejuures nii õppija seotus- kui 
ka kompetentsusvajadusega.

Ei ole ühtegi teist optimaalset 
baasvajaduse kombinatsiooni 
kui kõik kolm korraga, mis 
motivatsiooni hoida suudaks. 
Igaks juhuks kujutlegem kor-
raks alternatiive. Õppejõud, 
kes on küll soe, ent emotsio-
naalselt survestav? Teile mee-
nub võib-olla mõni heasoovlik 
pereliige, kes tekitab teis siiski 
pidevat süütunnet. Õppejõud 
on reegleid kehtestav (struk-
tuuri pakkuv), ent külm? Tun-
nete end nagu märulipolitsei 
õppusel tsiviilisikut kehastav 
statist, nagu keha, kelle ar-
vamus ei lähe kellelegi korda. 
Õppejõud mõtestab tegevuste 
vajalikkust, ent ei paku reaal-
set tuge oskuste arendamisel? 
Tunnete end nagu vette visatu, 
kel on täielik vabadus ujuma 
õppida, mis siis, et pole seda 
kunagi proovinud, ja tõenäo-
sus sealsamas põhja vajuda on 
käegakatsutavalt reaalne. Tõsi 
on, et kolme baasvajaduse ba-
lanssi on keeruline hoida, aga 
ka TalTechis on õppejõude, kes 
sellele teadlikult tähelepanu 
pööravad ning (esialgsed) tu-
lemused on lootustandvad.
Kui õppejõud ise tohib õppida, 
siis võiks ta õppida tundma 
seda, kuidas tema tudengid 
teda tajuvad. Kuivõrd see tead-
mine on motivatsiooni hoidmi-

� Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-
determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227–268.

� Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, 
development, and wellness. Guilford Publications.

se aluseks ja motivatsioon on 
omakorda aluseks, et iga õp-
pija oleks valmis rakendama 
oma täit potentsiaali, on see 
igal juhul teema, mille peale 
mõtlema ja mille üle kolleegi-
dega igapäevaselt ja valehäbi-
ta arutama hakata. Motivat-
sioonihoid ei ole pehme teema, 
vastupidi: motivatsiooni tappa 
suudab igaüks, motivatsiooni 
toetada aga vaid meisterlikku-
sele suunatud ja julged õppe-
jõud, kellele läheb siiralt korda 
oma tudengite areng. ■

Grete Arro

Kati Aus
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ainega, sageli mitmega korraga. Ülesandeid 
on palju ja vastutus suur, mistõttu väärib töö, 
kui see on hästi tehtud, tunnustust ja esile-
tõstmist. Selleks on TalTech kutsunud ellu 
uue initsiatiivi ja nimetas eelmisel õppeaastal 
esimest korda aasta programmijuhid. Valikul 
hinnatakse seda, mis ülal juba nimetatud – 
koostööd ja arengut. Analüüsitakse, kuidas 
sujub töö programminõukoja, õppejõudude ja 
üliõpilastega, missugused on õppeprogrammi 
üldised näitajad (vastuvõetute, üliõpilaste, 
lõpetajate ja katkestanute arv) ning otsitak-
se innovatsiooni, midagi uut, mida teistelegi 
eeskujuks seada.
Kõik teeb eriliseks see, et kuigi nominendid 
nimetab teaduskond, lisades nii enda kui ka 
üliõpilaste soovituse ja põhjenduse, teevad 
lõpliku valiku kandidaatide seast programmi-
juhid ise. Niisiis tunnustab kolleeg kolleegi. 
Kas pole tore, kui sinu tööd tõstab esile keegi, 
kes käib sarnast rada?
Programmijuhi tööpõld on lai ja tegevused otsa 
ei lõpe. Õppeprogramm ei saa valmis, vaid on 
avatud uuendustele ja muudatustele, program-
mijuht ei saa ohje lõdvaks lasta. Sellepärast on 
igati loogiline, et aasta programmijuhi valimi-
ne ei olnud ühekordne ettevõtmine, vaid saab 
TalTechis iga-aastaseks traditsiooniks. Lau-
reaadid kuulutatakse välja vabariigi aastapäe-
va pidulikul aktusel veebruaris.
Jääb veel soovida teile, kallid üliõpilased, 
asjalikku semestri algust, õppimisindu ning 
huvitavaid loenguid-praktikume. Kes teab, 
ehk sirgub just teie seast mõni tulevane prog-
rammijuht? ■

Inger Pürjema, Laura Mere

Vastuvõtt on jõudnud lõpule: avaldused esita-
tud, katsed sooritatud, õppima tulek kinnita-
tud ja värsked üliõpilased immatrikuleeritud. 
Üliõpilase jaoks on esimene kontakt valitud 
õppekava programmijuhiga sageli vastuvõtu-
protsessi ajal, kui ta just pole osa võtnud 
ülikooli avatud uste päevast.
Võib-olla märkasid tema nime, kui uurisid 
õppeinfosüsteemis enne avalduse esitamist 
õppekava ülesehitust? Ehk jäi see silma pärast 
immatrikuleerimist, kui esimest korda ÕIS-i 
logisid? Kas panid näo ja nime kokku eelnä-
dalal programmijuhi infotundi kuulates? Või 
juhtub see hiljem, kui soovid kooskõlastada 
näiteks Erasmus+ välissemestriks valitud õp-
peaineid või arvestada VÕTA-ga varem õpitut? 
Kes peitub programmijuhi nimetuse taga ja 
mida teeb ta iga päev selle nimel, et õppeprog-
rammi masinavärk õlitatult töötaks?
Ametlikult väljendudes on programmijuht see, 
kes vastutab õppeprogrammi arengu eest. Koos-
töös teaduskonna, instituutide, tugitöötajate ja 
ülikooliväliste huvigruppidega on programmi-
juhi ülesanne vedada vankrit nimega õppeprog-
ramm, et rahul oleks nii üliõpilased, õppejõud, 
ülikool kui ka tööandjad ning ühiskond terviku-
na. Piltlikult on ta justkui liim, mis kõik need 
pusletükid omavahel sobivalt kokku seob.
Programmijuhi töösse ja õppetegevuse aren-
gusse panustavad ka üliõpilased, esindades 
oma kaasõppureid programminõukojas, 
tutvustades oma õppeprogrammi võimalusi 
avatud uste päevadel ja õppekäikudel ning 
andes kord semestris tagasisidet õppekava 
õppeainetele. Kui esimesed kaks tegevust 
kaasavad enamasti üksikuid üliõpilasi, siis 
kolmanda puhul on oluline roll igal õppuril, 
sest tagasiside on üks hoobadest, mille põhjal 
saab programmijuht kavandada muudatusi 
kogu programmis. Ei ole harvad juhud, kus 
mõne õppeaine lisamise, eemaldamise, ülesehi-
tuse muutmise või õpetamissemestri vahetus 
on tingitud just üliõpilaste tagasisidest.
Selle kõige kõrval on programmijuht ka õppe-
jõud, kes tegeleb igapäevaselt konkreetse õppe-

PROGRAMMIJUHT – 
TUNNUSTUST VÄÄRT!

AASTA PROGRAMMI-
JUHID 2019:
MAARJA KRUUSMAA 
(IT-teaduskond)
VELLO TÕUGU 
(loodusteaduskond)
KRISTJAN REBANE 
(IT-teaduskond)
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Ja lõpetuseks üleskutse teile, head TalTechi 
(värsked) üliõpilased. Iga semestri lõpus tuleb 
üliõpilasel enne järgmise semestri ainetele 
deklareerimist anda tagasisidet. See info on 
väärtuslik nii õppejõule endale kui ka ülikooli-
le tervikuna, sest aitab kaardistada tugevused 
ja kitsaskohad õppeaine tasemel ja laiemaltki. 
Muu hulgas on üliõpilaste tagasiside see, mil-
lest kooruvad välja kõige säravamad õppejõud. 
Nii et ärge olge kiitusega kadedad ja andke 
suurepärastest õppejõududest teada!
2019. aastal tunnustuse pälvinud õppejõud:
 � Eesti Mereakadeemia laevanduskeskuse 

vanemlektor HARLI MOOSAAR
 � inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri 

instituudi lektor AURIKA NÕMM
 � inseneriteaduskonna Tartu Kolledži lektor 

JANE RAAMETS
 � inseneriteaduskonna materjali- ja kesk-

konnatehnoloogia instituudi vanemlektor 
MARINA KRITŠEVSKAJA

 � infotehnoloogia teaduskonna IT Kolledži dot-
sent KRISTIINA HAKK

 � infotehnoloogia teaduskonna tarkvaratea-
duse instituudi ja IT Kolledži külalisõppejõud 
PRIIT RASPEL

 � loodusteaduskonna geoloogia instituudi tea-
dur RUTT HINTS

 � majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja 
rahanduse instituudi lektor RAILI LAHI

 � majandusteaduskonna Ragnar Nurkse inno-
vatsiooni ja valitsemise instituudi dotsent 
KÜLLI SARAPUU

 � majandusteaduskonna ärikorralduse insti-
tuudi vanemlektor MARINA JÄRVIS ■

Laura Mere, Inger Pürjema  Foto: Mari Öö Sarv

Tehnikaülikoolis on pikka aega kestnud tradit-
sioon tunnustada aasta parimaid nii teaduses, 
õppetöös, kultuuris, spordis kui ka üliõpilaste 
hulgas. Nii valitaksegi igal aastal parimad 
õppejõud, kes naudivad õpetamist, jagavad 
suure õhinaga oma teadmisi, motiveerivad ja 
inspireerivad üliõpilasi ning panustavad suuri-
ma rõõmuga tulevaste tipptegijate teerajamisse. 
Viimased kaks aastat on TalTechis valitud aas-
ta õppejõude uutmoodi: valikus jääb kõlama just 
üliõpilaste hääl ja arvamus. Meil on väga palju 
väga häid õppejõude ja et tunnustada saaks 
enamaid, omistatakse alates 2018. aastast 
kümnele parimale aasta õppejõu aunimetus. 
Teaduskondade parimaid õppejõude esitletakse 
nii veebis kui ka ajakirjas Mente et Manu.
Uue täiendusena ootab aasta õppejõude ees ka 
tunnustatud õppejõu märgise saamine. Tegemist 
on sümboliga, mida kuvatakse isiku nime juures 
töötaja otsingus, õppeinfosüsteemis ja e-õppe 
keskkonnas. Märgise omanikul on õigus kasuta-
da seda temaga seotud dokumentidel, elektroon-
setes keskkondades ning teistel tema andmeid 
sisaldavatel infokandjatel. Lisaks ühekordsele 
preemiale ootab aasta õppejõude märgise saa-
misel ka põhipalga baasosa kasv, mille suurus 
otsustatakse igal aastal eelarveprotsessi käigus.
Seega, kui märkate mõnes infosüsteemis õppejõu  
nime taga märgist, mille peal on ka aastaarv,  
võite olla kindel, et selle õppejõu loengutes ei teki 
tahtmist korrakski Facebooki piiluda, Instagramis  
pilte kerida või mõnd arvutimängu mängida. Tema  
loengus on nii põnev, et tahak site seda iga päev 
kogeda ja kutsuda ka kaasüliõpilasi osa saama 
erakordselt põnevast maailmast.

TUNNE ÄRA JA TUNNUSTA: 
HEAD ÕPPEJÕUD
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Edukate premeerimine
Arengufond soovib algava 
õppe aasta jooksul käivitada 
pilootprojekti, suurendamaks 
veelgi üliõpilaste, ülikooli ja 
ettevõtete vahelist sidusust 
ning kõigi osapoolte saadavat 
lisandväärtust.
Plaanis on alustada program-
miga, kus õppeaine viiakse läbi 
tugevas koostöös ülikooli ja ette-
võtete vahel. Näiteks: ettevõtte 
poolt tuleb praktiline ülesanne, 
mida üliõpilased saavad mees-
konnatööna lahendada. Üli-
kool omakord vaatab, et kõik 
vajalikud teoreetilised teadmi-
sed saaksid protsessi käigus 
omandatud. Lisamotivatsioo-
niks paneb ettevõte parimale 
või parimatele meeskondadele 
välja stipendiumid. Üliõpilased 
saavad reaalelulisi kogemusi, 
ettevõtted saavad ideid ja otse-
kontaktid üliõpilastega ning 
ülikool saab pakkuda veelgi kõr-
gema kvaliteediga õpet. Hetkel 
on käimas projektist huvitatud 
ettevõtete otsimine. ■

Karel Kundrats, MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatuse liige  
Foto: TalTech

Kui Sinu ettevõte jaoks on olu-
li ne jätkusuutlik majandamine 
või kõrge potentsiaaliga noorte 
leidmine, siis on stipendiumid 
tõenäoliselt parim ning kuluefek-
tiivseim viis talendikate ja aktiiv-
sete üliõpilasteni jõudmiseks.
Arengufondil on ettevõtete 
jaoks rida plusse.
1. Atraktiivse ja tuntud ette-

võtte kuvand. Üliõpilased 
näevad ettevõtte pakutavat 
stipendiumivõimalust ja 
tänu sellele uurivad paljud 
ka ettevõtte tausta.

2. Kandidaatide hulgas on 
võimalik saada otsekontak-
tid parima õppeedukusega 
üliõpilastega.

3. Saada kõrge potentsiaaliga 
järelkasvu. Sageli järgneb 
stipendiumi väljaandmisele 
üliõpilase ja ettevõtte vahe-
line koostöö kas praktika 
või mõne muu projekti näol.

Kui sinu ettevõtet need punk-
tid kõnetavad, oled vägagi 
oodatud andma Arengufondi 

Ettevõtte järelkasvu ja personaliga seotud küsimused on iga edumeelse ette-
võtja jaoks laual pidevalt. SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond vahendab 
ettevõtete, asutuste ja vilistlaste välja antavaid stipendiume üliõpilastele, 
luues silla ettevõtete, ülikooli ja üliõpilaste vahel. Igal õppeaastal annab 
Arengufond välja stipendiume kokku 150 000–200 000 euro väärtuses.

kaudu välja oma stipendiumit. 
TalTechi Arengufondi stipen-
dium on omamoodi varajane 
värbamine, sest võimaldab 
ettevõtjatel parimad töötajad 
tuvastada enne konkurente. 
Pealegi on ju parem toetada 
üliõpilasi otse kui tasuda olu-
liselt suuremaid kulusid perso-
naliotsingufirmale. 
Iga stipendiumi sisu ja kritee-
riumid määrab seda jagav ette-
võte ise. Meie aitame leida pa-
rimad kandidaadid ja vajadusel 
stipendiumi sisu paremini sih-
tida. Iga stipendiumi statuut 
on individuaalne ja suunatud 
konkreetsele sihtgrupile.
Minimaalsed stipendiumisum-
mad on õppetasemete lõikes 
erinevad: bakalaureuse õppe-
astmele 1300 eurot, magistri 
tasemele 2000 eurot ning dok-
torantidele 3200 eurot. Sti-
pendiumikonkursid toimuvad 
kaks korda aastas, kevadel ja 
sügisel, kõikide õppetasemete 
üliõpilastele, noortele teadlas-
tele ja õppejõududele. 

ARENGUFOND ON  
KINDLAIM SILD ETTEVÕTETE JA  
TULEVASTE SPETSIALISTIDE 
VAHEL

KOOSTÖÖ

Võta meiega ühendust ARENGUFOND@TALTECH.EE.

TalTechi Arengufondi 2020. aasta sügisene stipendiumikonkurss toimub  
28. septembrist kuni 25. oktoobrini 2020.  
Rohkem infot TALTECH.EE/ARENGUFOND. 

taltech.ee/arengufond
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Enne Fidžile minemist oli ta va-
hetusõpilasena õppinud Kreekas 
(2015) ja Hollandis (2016 ja 2019). 
Teist korda Hollandis olles nägi ta 
ülikooli vahetusõpingute veebile-
hel, et on tekkinud võimalus minna  
Fidžile. „Olin varem käinud ainult  
Euroopas, nii et Fidžile minek  
tundus täpselt omal kohal olevat. 
Eriti arvestades, et väga suure 
tõenäosusega jääks see mu viima-
seks õpirändeks – vähemalt lähi-
aastateks või sellisel kujul,“ mee-
nutab Kristjan, kuidas eksootiline 
saareriik Vaikses ookeanis tema 
ajutiseks koduks saama hakkas.

Mis Sind on motiveerinud 
sellist isiklikku rahvus-
vahelistumist tegema?
Ei saa salata, et peamise tõuke an-
nab Erasmuse stipendium. Mingis 
mõttes on vahetusõpingud ka sõl-
tuvust tekitavad. 

Esimene kord oli ajendiks näha 
ja kogeda teist kultuuri, mistõttu 
valisingi Kreeka. Sealne elamus 
ja kokkupuude teiste kultuuride-
ga – oli seal teisigi vahetusõpilasi 
– pani tahtma avastada rohkem. 
Olin alles Kreekas õppimas, kui 
juba valisin järgmist sihtkohta 
vahetusõpinguteks ning Hollandis 
sain taas vägeva elamuse. 
Pärast 2016. aasta Hollandis käi-
ku teadsin, et iga kogemus on eri-
nev ning oluline pole, kuhu vahe-
tusõpilaseks minna, vaid et üldse 
minna. 

Kirjelda oma eluolu Fidžil.
Fidžil algab õppeaasta veebruaris, 
läksingi sinna sealse õppeaasta 
alguses. Igapäevases õppetöös 
väga suuri erinevusi välja tuua ei 
saa – toimuvad loengud nagu igal 
pool mujalgi ning hinde saamiseks 
on vaja teha grupitööd, esseed ja 
eksam. Nagu magistrierialadel 
tihtilugu tavapärane, toimuvad 
loengud õhtusel ajal, et ka töötavad 
inimesed saaksid loengutes käia.
Elasin Suva linnas, mis on umbes 
sama suur kui Tallinn. Jagasin 
elukohta üsna heas naabruskon-
nas kahekorruselises majas, kus 
teisel korrusel elas majaomaniku 
pere ja esimesel korrusel oli kaks 
korterit tudengitele välja üüritud: 
mina koos kahe sama ülikooli tu-
dengiga ühes, veel neli tudengit 
teises korteris. Nende kõigiga sai 
kodus aega veeta, kodust väljas 
leidsin sõpru õpingukaaslaste 
hulgast ja mujalt. Minusugune 
eurooplane on seal üsna harul-
dane nähtus. Fidžilased on äär-
miselt sõbraliku olemisega, tihti 
astuti tänaval ja ülikoolilinnakus 

ligi ja tehti tutvust, nii et sõprade-
tuttavate leidmine oli üsna lihtne. 
Üritasin võimalikult palju ringi rei-
sida, kuid koroonapandeemia saa-
budes tuli elu mõneks ajaks seisma 
panna, nagu mujalgi maailmas.

Kui vaatad Fidžilt TalTechi 
ja Eesti poole, siis kuidas 
paistab? 
Olles kogu aeg Eestis ja käies 
arenguga kaasa, on raske muu-
tusi hoomata. Ka varasemad va-
hetusõpingud on aidanud mõista, 
mis on Eestis head, kuid Fidži pu-
hul nägin, mis juhtuks, kui peak-
sime pool sammu tagasi astuma. 
Kuna Fidži on siiski arengumaa, 
on seal parem aru saada, kui kau-
gele on Eesti arenenud. 
Fidžile jõudes olin aga positiivselt 
üllatunud: näiteks internet oli seal 
väga heal tasemel ja ühistranspor-
dis kasutatakse viibatavaid bussi-
kaarte nagu Eestiski. Samas, 
trans pordivahendid olid üldiselt vä- 
 ga vanad. Inimesed jällegi on äärmi - 
selt sõbralikud ja avatud nii lähe-
daste kui ka võõrastega suheldes.
Minu teiste õpirände kogemus-
tega võrreldes oli Fidžil oluliselt 
rohkem asjaajamist. Euroopas on 
ju reisimine äärmiselt lihtne. Fid-
ži puhul oli vaja tegeleda viisaga, 
sinna lendamine oli keeruline, 
lisandus üsna raske kohanemine 
ajavahega. Kogu asjaajamine toi-
mus paberil: enne minekut täit-
sin paberil erinevad avaldused ja 
saatsin Fidžile. Kohapeal sama-
moodi: kui mu tunniplaanis oli 
konflikt ja pidin välja vahetama 
ühe õppeaine, kõndisin ülikooli-
linnakus asutuste vahel paberite-
ga umbes neli tundi edasi-tagasi, 

SEMESTER FIDŽIL – KOGEMUS, 
MILLEST EI SAA KEELDUDA 
Reijo Karu, TalTechi rahvusvahelise koostöö juht  Foto: erakogu

VÄLISPILK

Pärnumaalt pärit Kristjan Salumaa õpib magistrierialal Tehnoloogia valitse-
mine ja digitaalsed muutused. Sel suvel naasis Kristjan oma neljandalt 
vahetusüliõpilase õpireisilt, seekord Fidžilt.
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Eestis oleks selle kordaajamine 
võtnud kõige rohkem 15 minutit. 

Kirjelda oma õpirände  
kogemust koroona-
pandee mia kontekstis: 
kuidas muutus elu Fidžil?
Eks sealgi jäi elu seisma. Fidžil 
hakkasid sündmused arenema 
just enne nädalapikkust vahe-
aega. Olin endale plaaninud 
väikese ringreisi, mille pidin ko-
roona tõttu tühistama. 
Kuna Fidži tervishoiusüsteem 
on nõrk, võeti seal viirust üsna 
tõsiselt. Kohe esimese juhtumi 
järel pandi riigipiirid kinni ja 
rakendati öist liikumiskeeldu, 
sotsiaalset distantseerimist jne. 
Linn, kus esimene juhtum avas-
tati, pandi samuti kohe „lukku“. 
Kogu õppetöö muutus digitaal seks, 
kuid Fidžil puudus varasem koge-

mus veebiõppega – puudusid onli-
ne-materjalid ja kõik muu vajalik. 
Arenguhüpe oli aga kiire ja suur 
ning paari nädala jooksul suudeti 
veebiõpe ülikoolis sisse viia. 
Lisaks kaugõppele mõjutas pan-
deemia minu äratulemist. Esialgu 
peatas kohalik lennufirma lennud 
kuni mai lõpuni, mis mulle sobis, 
sest plaanisin lahkuda juuni al-
gul. Hiljem pikendati lendude tü-
histamine juuni lõpuni ja lõpuks 
juuli lõpuni. Juuni keskpaigast 
aga hakkas Uus-Meremaa len-
nufirma tegema iganädalaselt 
ühe lennu Fidžilt Uus-Meremaale 
ja nii õnnestuski mul plaanitust 
vaid kuu hiljem koju lennata.

Mida oled oma vahetus-
semestritest saanud,  
millest oleksid koduüli-
kooliga piir dudes kindlasti 
ilma jäänud?

Kasvab julgus midagi ette 
võtta ja paraneb võõrkeele-
oskus. 
Kindlasti teeb see tugevamaks 
ka inimesena, sest tahes-taht-
mata tuleb ette situatsioone 
ja probleeme, mida poleks 
suutnud aimatagi. Nende la-
hendamine ongi reaalne elu ja 
selliseid olukordi ei saa ühegi 
õppeaine raames klassiruumis 
tekitada.
Teise kultuuriruumi kogemi-
ne arendab inimesena niivõrd 
palju: paneb mõistma teisi 
inimesi, kasvatab empaati-
avõimet, avardab silmarin-
gi, annab ko gu eluolule uue 
vaatevinkli. Võime näha asju 
läbi teiste silmade. See oskus 
on arenenud just vahetusõ-
pingute, mitte koduülikoolis 
õppimisega. ■

VÄLISPILK

TALTECH JA FIDŽI?

Kui president Kersti Kaljulaid 
2018. aastal esimesele riigivi-
siidile Fidži Vabariiki jõudis, oli 
TalTech juba kohal ja koostöö 
Fidži Riikliku Ülikooliga alanud.
Eesti riiklik huvi Okeaania väi-
kese saareriigi vastu on kasva-
nud välja eelkõige koostööst 
ÜRO erinevates organites. Olu - 
list rolli on mänginud kiire 
areng diplomaatilistes suhetes 
ning mõlemapoolne huvi laien-
dada koostööd avalikust sekto-
rist kaugemale.
„Fidži ja Eesti suhete keskmes 
on teadmiste ja kogemuste va-
hetamine ning kontaktide aren-
damine“ – nii võtab kahe väikese 
riigi suhted kokku T.E. Deo Sa-
ran, Fidži Vabariigi suursaadik 
Brüsselis (vastutusalaga Eestis).
Kersti Eesmaa, Eesti Vabariigi  
suursaadik Canberras (vas tutus-

alaga Fidžil), hindab olu listeks nii 
Eesti panust Fidži digiühiskon-
na arendamisele koostöös E-riigi 
Akadeemiaga kui ka ühiseid hu-
visid kliimamuutuste teemadel.
Kevadel 2018 riigikogu juurde loo-
dud Eesti-Fidži parlamendirüh-
ma juhi Viktoria Ladõnskaja-Ku-
bitsa sõnul oli soov kaasa aidata 
Eesti ja Fidži suhete arendamise-
le. Eesmärk oli tuua üks Vaikse 
ookeani riik meie fookusesse ja 
saada osa Fidži kogemusest eel-
kõige kliimamuutuste teemadel, 
milles Fidžil on vaieldamatu kom-
petents ja millega terve planeedi 
huvides arvestada tuleks.
Sama aasta märtsis loodi Eestis-
se ka Fidži Vabariigi aukonsulaat, 
mille tegevuskohaks on Tallinna 
Tehnikaülikooli majandustea-
duskonna õigusinstituut ning au-
konsuliks ülikooli pikaajaline ja 

tudengite poolt tunnustatud 
õppejõud Vlad Alex Vernygora.
TalTechi ajalugu seoses Aasia 
ja Vaikse ookeani piirkonnaga 
ulatub ligi kümne aasta taha, 
mil majandusteaduskond hak-
kas pakkuma regiooniga seotud 
kursuseid nii rahvusvaheliste 
suhete, õiguse kui ka ärikorral-
duse tudengitele. 
2014. aastal kasvas juba loodud 
koostöösuhetest välja Aasia ja 
Vaikse ookeani piirkonna uurin- 
gute keskus (CAPS). Aja jooksul  
on CAPS toonud ülikooli hulga-
liselt kontakte, pakkunud võima - 
lust Eestil end piirkonnas tead-
vustada ning saada osa rahvus-
vaheliste ekspertide ja ühiskon-
nategelaste avalikest loengutest.
Erasmus+ õpirände programmi 
laienemine Euroopast globaal-
seks aitas aga alustada õpirän-
netega. ■

Reijo Karu, TalTechi rahvusvahelise koostöö juht

TALTECHI RAHVUSVAHELISE ÕPIRÄNDE VÕIMALUSTEGA SAAB  
TUTVUDA ÕPPEOSAKONNA MOBIILSUSKESKUSES: 
välisõppe juht KERLI ROOSIMAA, kerli.roosimaa@taltech.ee; 
töötajate ning globaalse õpirände koordinaator  
ANN NEUDORF, ann.neudorf@taltech.ee.
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Tallinna Tehnikaülikooli peahoone aulas toimub aastas 13–14 suure-
joonelist aktust, millest igaüks peab TalTechile omaselt olema eelmisest  
veelgi pidulikum ja kaasaegsem. Töö aktuste sisu ja vormi arendamisega 
ei saa muutuvas maailmas kunagi otsa ja võib väita, et aktuste ette valmistused 
ei jõua kunagi lõpule – lihtsalt ühel hetkel lõpeb ettevalmistus ja algab aktus. 

Sten Kalder  Fotod: TalTech

KUIDAS VALMIVAD 
AKTUSED TALLINNA 
TEHNIKAÜLIKOOLIS 

Nii vabariigi kui ka ülikooli aas-
tapäeva aktused toovad ülikooli 
aulasse teiste hulgas kokku üha 
rohkem üliõpilasi ja noori tead-
lasi, mistõttu tundub aktuste 
traditsioonil olevat lootustandev 
tulevik. Kuid millest koosneb ja 
kuidas korraldatakse üht Tal-
linna Tehnikaülikooli aktust? 
Kuigi aktuste korraldamise eest 
vastutab turundus- ja kommu-
nikatsioonitalitus, on erinevate 
aktuste puhul kaasatud väga 
palju ülikoolisiseseid ja -väliseid 
üksuseid, kes õnnestumisele 
kaasa aitavad. 
Iga aktus algab Eesti lipu lau-
luga, mida esitavad ülikooli 
kultuurikollektiivid. 
Lipulaulu saatel toovad lipu-
toimkonnad pidulikult sisse 
Eesti ja ülikooli lipu. Liputoim-
kond koosneb lipukandjast ja 
kahest saatjast, kes hoolitsevad 

selle eest, et lipp esinduslik välja 
näeks ja lipukangas ka keerulis-
tes oludes maad ei puudutaks. 
Lippude saabumisel tõuseb saal 
püsti ja pöördub näoga lippude 
poole. 

Avakõnel on väga suur roll kogu 
aktuse meeleolule, sõnumile ja 
rütmile. Aktuse avab üldjuhul 
ülikooli rektor, ent ta võib selle 
au anda ka kellelegi teisele. 
Kuna TalTech on väga rahvus-
vaheline ülikool, peame hoolit-
sema ka selle eest, et välismaa-
lastel oleks võimalus aktusest 
osa saada. Selleks on aktustel 
tõlgid, kes iga laval öeldud mõt-
te inglise keelde seavad. Laval asetatakse lipud lipu-

hoidjasse – Eesti lipp saali 
poolt vaadates vasakule, süda-
me poole. Liputoimkond jääb 
lavale lipuvalvesse ja võtab 
hümni laulmiseks tekli vasaku 
käe randmele, nokk suunatud 
väljapoole, nagu tekli statuut 
ette näeb. 
Edasi läheb aktus teadustaja 
taktikepi ja korduvalt läbimän-
gitud stsenaariumi järgi (cete-
ris paribus). Pildil juhatab Priit 
Strandberg sisse TalTechi 101. 
aastapäeva aktust.



Loe ka taltech.ee

39

AKTUS

Aktuse üks tähtsündmusi on 
aastapäevakõne, mille etteval-
mistamine on väga mahukas 
töö ja selle pidamine auasi. 
2019. aastal oli korraldusmees-
kond suure väljakutse ees: na-
pilt nädalapäevad enne aktuse 
toimumist selgus, et pere juur-
dekasvu tõttu on aastapäeva-
kõne pidaja aktusel osalemine 
väga ebatõenäoline. Ent inno-
vaatilisele tehnikaülikoolile 
ei käinud väljakutse üle jõu: 
aastapäevaaktusel seisis pro-
fessor Erkki Karo akadeemili-
se pere ees kolmemõõtmelise 
hologrammina ning mõtiskles 
sellest, kuhu TalTech 2035. 
aastaks jõuda võiks. Professor 
ise nautis samal ajal kvalitee-
taega pere seltsis.
Aktused on ka sündmused, kus 
tunnustatakse parimaid – näi-
teks vabariigi aastapäeval anti 
välja üle 30 autasu rohkem kui 
60 osalejale. Nimeliselt kutsu-
takse aktusele enam kui 200 
inimest, kõigi osalemine või 
mitteosalemine peab olema 
korraldajatele ette teada ning 
autasustatavad on paigutatud 
kindla istumissüsteemi järgi, 
et tagada mugav ja lühike tee 
lavale liikumiseks. 
Autasude üleandmisel ja vas-
tuvõtmisel on kindel protse-
duur: lavale tullakse vasak-
poolse trepi kaudu, rektor 
annab koos prorektorite või 
dekaanidega üle autasu, see-
järel kirjutab autasu saaja all-
kirja ülikooli auraamatusse, 
Kuljuse tantsijad õnnitlevad 

teda lilleõiega ja seejärel suun-
dutakse fotoseina juurde hetke 
jäädvustama. Kõik see peab 
toimuma väärikalt ja piduli-
kult, samas võrdlemisi kiiresti, 
et aktus venima ei läheks.  
Pildil on õppeprorektori abi 
Anne Toom enne aktust auta-
sude järjestust üle kontrolli-
mas. Selleks, et aktus pakuks emot-

sionaalset naudingut, tuleb val-
guskahuritega välja valgustada 
ainult laval toimuv. Kahureid, 
juhitakse aula rõdult. 
Alati võib tulla muutusi, ka 
viimasel hetkel: pildil aktuste 
peakorraldaja Sten Kalder tea-
dustaja teksti muutusi sisse 
viimas. Kui aktuse kavas tu-
leb muutusi, tuleb need kiirelt 
kooskõlastada ka foto- ja video-
graafidega. 

Ülikooli auraamatusse kirjutab 
esmalt kalligraaf aktuste peal-
kirjad ja inimeste nimed, seejärel 
lisanduvad vastavad allkirjad. 
Ülikooli auraamatu kalligraafi-
lisi sissekandeid on juba aastaid 
aidanud teha raamatukogu ku-
jundaja-küljendaja Tiia Eikholm. 

Ka lavalt lahkumise osas pole 
midagi jäetud juhuse hooleks. 
Aktuste kaaskorraldaja Mar-
tin Kriisemann aitab daamid 
järsust trepist alla. 

Selleks, et kõned ajaraamis pü-
siksid, võib aula tagaseinalt lei-
da taimeri. 

Aktustel esinevad ka Eesti  
tippartistid. TalTechi 101. aasta- 
päeva aktusel esitas sopran Elina  
Nechayeva koos Tallinna Tehnika- 
 ülikooli Puhkpillirokestriga Rai-
mond Valgre loo „Muinas  lugu 
muusikas“.
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Et saalis oleks hea kuulata nii 
ooperilauljat, koori kui ka kõ-
nepidajat, sätib helikõrgused 
ja rõhud paika saali tagaosas 
asuv helimees. Pildid multi-
meedialahenduste spetsialist 
Vello Saaremägi. 

Kvaliteetne otseülekanne vajab 
tehniliselt teistsugust heli, seda 
teeb aula teisel korrusel asuvas 
fonoruumis multimeediaspet-
sialist Virgo Vellend. 

Esinemiskohtadel pole piire: 
pildil ilmus tantsuansambel 
Kuljus vabariigi 102. aastapäe-
va aktusel üllatuslikult aula 
salapärasele vahekorrusele. 

Tehnikaülikoolile omaselt pea-
vad kõik meie sündmused ole-
ma jälgitavad ka distantsilt. 
Otseülekande eest vastutavad 
haridustehnoloogid Tanno Mee 
(kaameratöö) ja Joonas Hend-
rik Kokamägi (režii). 

edasi rektori vastuvõtule. Lipu-
saatjad hoolitsevad selle eest, 
et lipp ei puutuks maad. 

Meenete müügi spetsialist 
Merilin Vahersalu vastutab 
aktuste ajal selle eest, et õiged 
slaidid ja visuaalid ilmuksid ja 
kaoksid just õigel hetkel. 

Eesti Vabariigi 101. aastapäeval 
esinesid ühise kavaga tantsuan-
sambel Kuljus, puhkpilliorkes-
ter ja liivakunstnik Madli Luuk.
Iga aktus lõpeb „Gaudeamuse“ 
laulmisega, mille järel viivad li-
putoimkonnad lipud aulast väl-
ja Tudengimajja. Ülikooli juht-
kond järgneb lippudele ning 
suundub koos autasu saajatega 

Samal ajal, kui aulas on aktus 
jõudmas lõpusirgele, valmis-
tub TalTechi kammerorkester 
Tarmo Kivisilla juhendamisel 
Tudengimajas rektori vastuvõ-
tuks.

Kui aktus ja vastuvõtt on lõppe-
nud, on aeg hakata koristama, 
asju pakkima ja kokkuvõtteid 
tegema. Järgmiseks päevaks 
peavad dekoratsioonid olema 
maha võetud, aula koristatud 
ja taas standardpaigutuses.
Iga aktuse korraldamisega on 
ülikoolis vähemal või suure-
mal määral seotud sadakond 
inimest – kes kontseptsiooni 
paikapanekul, kes konkursside 
läbiviimisel, kes saali dekoree-
rimisel, kujunduste tegemisel 
või esineva kultuurikollektiivi 
koosseisus. Suur-suur aitäh 
kõigile, kes aktuste õnnestu-
misse panustavad ja loodan sii-
ralt, et ülikoolipere huvi aktus-
tel osalemise vastu püsib kõrge! 
Vivat academia! 
Vivant professores! 
Vivat membrum quodlibet 
Vivant membra quaelibet 
Semper sint in flore. ■
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Sten Kalder  Fotod: TalTech

KOROONAKEVADISED 
LÕPUAKTUSED KOLISID 
INTERNETTI 

2019/2020. õppeaasta oli täis ootamatusi, millest 
ei pääsenud ka lõpetajad ja lõpuaktused. Kui veel 
mai keskpaigas oli lootus korraldada väiksemas 
formaadis pidulikke lõpuaktusi ülikooli aulas, siis 
juuni alguses oli selge, et ülikool peab leidma digi-
taalse alternatiivi. Loetud päevadega sündis kont-
septsioon digiaktusest, mida lõpetajatel oli võima-
lik kas pereringis või näiteks kursusekaaslastega 
interneti vahendusel ohutult jälgida. 
Korralduslik ajaraam oli väga kitsas ning ühe 
nädalaga sündis digitaalne noor ja särtsakas 
konferansjee Digily, filmiti pea 40 pöördumist ja 
10 muusikavideot ülikooli amfiteatris Eesti tipp
artistidega. Uue videokontseptsiooni said nii Eesti 
hümn kui ka Gaudeamus. 

Aktuste digitaalne 
konferansjee  
Digily

si näiteks vilistlaskogu juhatuse liige Ergo Metsla 
ja Tallinna Sadama juht Valdo Kalm. 
Digiaktused võimaldasid tõsta ka ülekande kvali-
teeti: kui päris aktuse puhul on fookus alati saalis 
viibivatel lõpetajatel ja nende emotsioonidel, siis 
digi aktustel olid filmimeestel vabad käed ja kogu 
rõhk kaameratööl. Väga suur osa oli loomulikult ka 
monteerimistöödel ning viimane versioon valmis tih-
ti alles paarkümmend minutit enne eetriaja algust. 
Korraldusmeeskonna suurim mure oli see, kas loo-
dud formaat on lõpetajate jaoks vastuvõetav ning 
kas seda hakatakse välja kuulutatud ajal pereringis 
või sõpradega vaatama. Kui esimene aktus eetrisse 
läks, oli rõõm näha, et aktust jälgis korraga reaalajas 
üle 700 seadme – osa ilmselt üksinda nutitelefonist, 
teised pereringis, mitmed kursused korraldasid ka 
ühise lõpupeo ja jälgisid digiaktuseid üheskoos. 
Kindlasti ei saa digiaktused asendada emotsioone, 
mis tekivad ülikooli pidulikel lõpuaktustel ja tun-
net, mis valdab lõpetajat, kui ta saab lõpudiplomi 
kätte rektori ja dekaani käest ülikooli laval. Kuid 
digi aktustel oli ka palju plusse ja mis kõige tähtsam, 
neid saab alati järele vaadata! Kõik, kes digiaktusi 
veel vaadata pole jõudnud – soovitame seda teha! ■Uue kontseptsiooni elluviimisesse olid kõik osa-

pooled valmis panustama ning see andis võima-
luse teha asju, mis traditsioonilise lõpuaktuse 
formaati ei mahuks. Nii sai peensusteni lihvida 
nii dekaanide kui ka lõpetajate sõnavõtte ja pöör-
dumisi. Üliõpilasesinduse juhatus tegi lõpetajatele 
väga südamliku tervitusvideo, teaduskondade üli-
õpilaskogud said samuti omalt poolt veel viimaseid 
soove eluteele kaasa anda ja läbi huumoriprisma 
meenutada teaduskonnapõhiseid seiku. Digiaktus 
andis erakordse võimaluse anda sõna ka tööandja-
tele ja vilistlastele ning nõnda saatsid oma tervitu-

Suure tõenäosusega on tegemist esimese  
Nelijärvel läbi viidud ülikooli diplomi
tseremooniaga. Üliõpilased on leidlikud!

Hümni laulmiseks tõustakse püsti ka 
digiaktustel

Tanel Padar esitas amfiteatris Majandus teadus
konna lõpetajatele enda loo „Õnne valem“.

BIT.LY/DIGIAKTUSED

Bit.ly/digiaktused
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Veel sulab jää ja õide puhkeb raagus puu
Iga lõpp ei ole muud kui algus uus

On vaja ööd, et päev tooks valguse
Et uus saaks alguse, mis möödund, jäägu kaugele

Et uus saaks taas alguse

Silvia Soro

Mare Roosileht, direktor  Foto: Virumaa Kolledž

VIRUMAA KOLLEDŽ 20 – 
VALUD, VÕLUD JA  
(VIRTUAAL)REAALSUS

Uus algus
On aasta 2000 – sajandivahetus, mida kogu 
maailm suurejooneliselt tähistab. Riigikogu 
võtab vastu kaitseväeteenistuse seaduse, mis 
sätestab ajateenistuse pikkuseks 8–12 kuud. 
Samal aastal ilmub ÜRO inimarengu aruanne, 
mille järgi on Eesti maailma riikide seas 46. 
kohal, olles seega ametlikult jõudnud arenenud 
riikide hulka. Sydney olümpiamängudel osaleb 
33 Eesti sportlast ja Erki Nool toob ära kuldme-
dali. Meeldejäävaimateks kultuurisündmusteks 
saavad EestiSoome ühislaulupeo kontserdid.
Ja muidugi – 31. augustil allkirjastavad Haridus- 
ja Teadusministeerium ning Tallinna Tehnikaüli-
kool lepingu Kohtla-Järvel tegutsenud Virumaa 

Kõrgkooli ühinemiseks ülikooliga kolledži staatu-
ses. 1. septembril alustab oma teekonda Tallinna 
Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž. Rektorina va-
litseb prof Andres Keevallik, prorektoriks on prof 
Jakob Kübarsepp ja esimeseks direktoriks saab 
Ants Soon. See on pöördeline hetk IdaVirumaa 
ajaloos. Tõuke on saanud teine tehnilise kõrgha-
riduse laine: on loodud maakondlik ülikool, et 
koolitada järelkasvu piirkonna ettevõtetele.

Valud: 2000–2004
On unistused, ootused ja lootused – ning saabub 
argipäev 100 üliõpilase ja 18 töötajaga. 2001. 
aastal on tudengeid juba vaid 50 ja vastuvõtt 
toimub kahele erialale: tootmistehnika ja töös-
tusettevõtlus ning informaatika. 2004. aasta 

Esimesed Virumaa Kolledži lõpetajad.
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vastuvõtt on 65 õppurit. Vaatamata nappidele 
võimalustele arendatakse tänu Ants Soone pin-
gutustele laboribaasi ja leitakse erialaõppejõud 
piirkonna praktikute seast. Ants Soon märgib: 
„Kolledži firmamärgiks sai kõrge infotehnoloo-
giline tase, mis valmistas Tartust ja Tallinnast 
saabunud õppejõududele tõsise üllatuse.“
Õppejõud täiendavad end ning viie aastaga kaits-
takse kaks doktori ja kuus magistritööd ning ol-
lakse esimeste seas e-õppe juurutamisega õppe-
protsessi.
Vaatamata kõikidele pingutustele on kolledžil 
toetajaid napivõitu ja tulevik hämar. Direktor 
siirdub „uutele jahimaadele“.

Olla või mitte olla: 2005–2009
Kolledž vajab direktorit! See on mõte, mis vae-
vab nii kolledži töötajate kui ka peamaja juht-
konna päid. Esimese hooga jääbki valik tege-
mata, kuid 2005. aasta sügisel alustab oma 
tähelendu Viktor Andrejev. Kõik uus on unus-
tatud vana. Kolledž vajab sõpru ja partnereid, 
kes toetaksid nõu, jõu ja ressurssidega.
Kuigi kolledžil on unistus ja lootus uuele õppe-
hoonele Jõhvis, otsustatakse siiski kolida majja, 
kust aastal 1959 sai alguse tehniline kõrghari-
dus Kohtla-Järvel. Viktor Andrejevi juhtimisel 
ja Euroopa Liidu toetuste abil viiakse 2006–2008 
läbi ulatuslikud renoveerimistööd nii üliõpilas-
kodus kui ka õppehoonetes ning sisustatakse 
laboribaas, arvutiklassid, õpperuumid.
Hoogu annab ka Kohtla-Järve Polütehnikumi 
kõrghariduse osa ühendamine kolledžiga. Töö-
tajate arv kasvab 79ni.
Sõlmitakse koostöölepingud 25 asutuse ja ettevõt-
tega, kellest 14 pakuvad tudengitele ka stipendiu-
meid. Partnerid teevad ettepanekuid uute erialade 
ja kaugõppe avamiseks, pakuvad hulgaliselt prak-
tikakohti, osalevad õppekavade väljatöötamises. 
Aastal 2009 toimub kolledžis vastuvõtt juba kuuel 
erialal, kokku asub sügisel õppima 160 tudengit.
Alguse saab uus, tänaseni kestev traditsioon – 
põlev kivikonverents IdaVirumaal. Samal aastal 
allkirjastab 22 partnerit Põlevkivi Kompetentsi-
keskuse loomist toetava võrgustiku koostöölepingu.
Usk kolledži jätkusuutlikkusse on saavutatud, 
gaas on põhja vajutatud!

Võlud: 2010–2019
Algab kolledži saavutuste periood, pingutused 
hakkavad vilja kandma. Käivitatakse Põlevkivi 
Kompetentsikeskus, mille jaoks ehitatakse uus 
hoone, algatatakse teaduslaagrite programm ja 
üliõpilaskonverentsi traditsioon, arendatakse 

jõuliselt laboribaasi, käivitatakse esimene ma-
gistriõppekava. Need on vaid üksikud näited 
pikas algatuste ja ettevõtmiste reas.
Veelgi enam pööratakse tähelepanu õppekvali-
teedile, sh koostatakse kvaliteedimärgi väärili-
sed e-kursused, läbitakse edukalt õppekavade 
akrediteerimine, arendatakse õppekavasid. Sel 
perioodil õpib kolledžis 660 tudengit.
Virumaa Kolledžit, selle töötajaid ja nende panust 
märgatakse ja hinnatakse nii maakonnas kui ka 
üle Eesti: Haridus ja Teadusministeerium tunnus-
tab kolledžit teaduse populariseerimise eest, koo-
lile omistatakse IdaViru aasta ettevõtjate sõbra 
tiitel regiooni ettevõtete jaoks oluliste spetsialistide 
koolitamise ning ettevõtlikkuse arendamise eest 
tehnika, sh põlevkivi valdkonnas; aasta õpiteo tiitel 
ja IdaViru maavanema tänukiri elukestva õppe 
edendamise eest. Tähelepanuväärne on ka fakt, et 
kahte viimast kolledži direktorit on personaalselt 
tunnustatud tiitliga IdaVirumaa aasta tegija.
Põlevkivi Kompetentsikeskuse kütuste tehno-
loogia teadus ja katselaborit hinnatakse sertifi-
kaatidega „Sertificate of Excellence“ ja AS Eesti 
Energia tunnustab laborit panuse eest Jordaa-
nia esimese põlevkivielektrijaama rajamisel.
Tegus periood võmaldab töötajatel ja tudengitel 
uusi sihte seada ning panustada laiemalt enda, 
ühiskonna ja ettevõtluse arendamisse.

(Virtuaal)reaalsus: 2020–…
Aastal 2020, olles edukalt läbinud (esimese ja 
loodetavasti viimase) koroonaviiruse laine, on 
Virumaa Kolledž valmis vastu võtma uusi välja-
kutseid. Oleme veendunud, et saame hakkama nii 
reaalse kui ka virtuaalse töö ja õppekorraldusega.
Alguse on saanud uus periood kolledži ajaloos: 
väärikamad jagavad oma teadmisi ja tarkust 
noorematele, suund on võetud teadus- ja aren-
dustegevusele, vastuvõtt toimub kahel magistri-
kaval, saabumas on esimesed doktorandid.
Virumaa Kolledžil on ambitsioonikad eesmärgid 
ning vaatame koos sõprade ja partneritega julgelt 
aastasse 3000! Ehk on selleks ajaks juba olemas kol-
ledži filiaal Marsil või Paunveres. Meie tööpere on 
julgem ja optimistlikum kui kunagi varem, sest meil 
on suur, jahmatavalt julge eesmärk – olla Eesti Vi-
rumaa Ülikool, rahvusvaheliselt tunnustatud 
tehnoloogia-, teadus- ja kompetentsikeskus, 
kuhu õppima või tööle asumiseks on kõige 
kõvem konkurents maailmas. Elame, näeme!
Virumaa Kolledži tööpere tänab kõiki kolleege, 
sõpru ja partnereid, kes on 20 imelise aasta jook-
sul meiega ühte jalga astunud. Pikem rännak ja 
suurimad väljakutsed on aga veel ees. ■
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Natalja Maksimova, lektor; Avar Pentel, lektor; Anu Piirimaa, õppedirektor;  
Mare Roosileht, direktor  Fotod: Dmitry Matveev

Kolledž võttis 2019. aastal vastu esimesed kaheksa 
üliõpilast äriinfotehnoloogia magistri õppekavale, 
kuhu asusid õppima ka kaks kolledži töötajat. Õp-
peaine Rakenduslik masinõpe raames töötas kolled-
ži lektor Natalja Maksimova informaatika erialade 
tudengite väljalangevust ennustavate mudelitega, 
kasutades SAISist ja ÕISist pärit andmeid. Sõltu-
valt kasutatud tunnuste komplektidest oli võimalik 
väljalangevust ette ennustada kuni 96% täpsusega. 
Saadud tulemustest on koostöös kolleegidega ette-
valmistamisel teadusartikkel, mille sissejuhatuses 
kasutatavale taustainformatsioonile ongi järgnevas 
artiklis tuginetud.
Rakendusinfotehnoloogia õppekaval algas aas-
tatel 2012–2016 esimene semester keerukate ai-

Virumaa Kolledž on aastaid silmitsi seisnud väga suure esmakursuslaste 
väljalangevusega. Põhjuseid uurides jõudsime tõdemuseni, et tuleb muuta  
nii vastuvõtutingimusi, tudengite toetussüsteemi kui ka õppeainete järje
korda kursuste lõikes, jäädes seejuures nõudlikuks õppeprogrammide 
sisu ja õpetamise taseme suhtes.

VIRUMAA KOLLEDŽ ON 
MÄRKIMISVÄÄRSELT 
VÄHENDANUD TUDENGITE 
VÄLJALANGEVUST

VIRUMAA

Me võisime tulla erinevate laevadega, aga praegu oleme kõik ühes paadis. 
Martin Luther King

netega, nagu matemaatiline analüüs, füüsika, 
programmeerimise alused ja lineaar algebra. 
Samal ajal piisas Virumaa Kolledžisse sisseas-
tumiseks lõputunnistuse keskhindest vähemalt 
3,5. See vastuolu viiski väga suure (~ 47%) väl-
jalangevuseni esmakursuslaste hulgas.
Probleemi lahendamiseks otsustati uuel õppe-
kaval Telemaatika ja arukad süsteemid tõsta 
eelpool nimetatud keerukamad ained 2. ja 3. 
semestrile või integreerida osaliselt teistesse 
ainetesse. Samuti tõsteti sisseastumise lä-
vendit ja kõikidel kolledži erialadel viidi sisse 
kohustuslik sisseastumisvestlus. Need muu-
datused kergendasid tudengite sisseelamist 
ilma õppekvaliteedis järeleandmisi tegemata. 
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VIRUMAA

Huvitav tähelepanek on, et seoses õppekava 
uuendamisega langes sisseastujate keskmine 
vanus.
Analüüsiti ka teisi faktoreid, mille mõjul tu-
dengid oma õpinguid katkestavad. Selgus, et 
väljaspoolt IdaVirumaad kolledžisse õppi-
ma asunud on mõnevõrra rohkem õpingutele 
pühendunud ja kõrgema keskmise hindega. 
Sellest lähtuvalt oleme oluliselt suurendanud 
kommunikatsioonitegevusi just väljapoole Ida
Virumaad, leidmaks uusi tudengeid kõikidest 
Eesti piirkondadest. Alates 2018. aastast moo-
dustavad mujalt Eesti piirkondadest kolledžis-
se õppima asuvad tudengid ligi 35% õppuritest. 
Samas olid, on ja ilmselt ka jäävad meie üliõpi-
laste osakaalus domineerima ikkagi IdaVirust 
pärit õppurid.
Analüüsist selgus ka, et edasijõudmatuse tõttu 
katkestavad naistudengid õpinguid kaks kor-
da harvemini. Kuna aga noormehed moodus-
tavad kolledži üliõpilastest 68%, aitab välja-
langevust vähendada vaid tütarlaste osakaalu 
suurendamine. Samuti selgus, et tudengid va-
nuses 38 ja vanemad on õppimises edukamad 
ning enim katkestatakse õpingud vanuses 
28–33 aastat.
Kokkuvõtteks võib välja tuua, et vanalt õppe-
kavalt (2012–2016) on eksmatrikuleeritud kuue 
aasta jooksul 70% immatrikuleeritute arvust. 
Samas uuele õppekavale (2017–2019) sisseastu-
nud tudengitest on kolme aasta jooksul õpingud 
katkestanud 42%. Juba 2017–2019. õppeaastal 
oli esmakursuslaste väljalangevus vaid 38–39% 
ning sel õppeaastal jäi see juba alla 20%.

MENTORLUS FAKTIDES
 � Mentoriteks oli 33 (46%) kolledži töötajat (akadeemilised ja mitteakadeemilised).
 � Menteedeks ehk nõustatavateks oli 97 (100%) esmakursuslast ja 10 (100%) uut töötajat.
 � Tagasisidet andis 94% mentoritest ja 44% menteedest.
 � Kõige tõhusamaks peeti silmast silma suhtlust: 68% mentoritest ja 79% menteedest.
 � Mentorlusprogrammi olulisust hindasid väärtusega 8–10 (10 palli süsteemis) 67% mentoritest 

ja 80% menteedest.
 � Mentorluse tugevused:

 – kiire probleemide lahendamine, täpne suunamine, juhendamine
 – vaba suhtlusvorm, pingevaba õhkkond
 – kiire info liikumine seoses õppeprotsessi, töökorralduse jm
 – motiveerib töötama, õppima
 – esmakursuslase / uue töötaja kiire sisseelamine
 – meeskonnatunde suurendamine, tudengid ja töötajad on rohkem kaasatud
 – õppetöö jm tegevuste nägemine tudengi seisukohast
 – koostöö paranemine kolleegidega, parimate võtete jagamine

 � Mentorluse kitsaskohad:
 – ajapuudus (mentoritel/menteedel)
 – mentorlusteadmiste ja oskuste vähesus
 – usalduse, kontakti loomine on keeruline
 – vaadete ja väärtuste erinevus, suur vanusevahe, autoritaarne juhendamine

Mentorlus kui abikäsi
Tudengite väljalangevuse vähendamine on ol-
nud kolledži prioriteediks läbi aastate. 2019. 
aasta kevadel toimunud ajurünnaku käigus tek-
kis mõte, et üheks väljalangevust vähendavaks 
meetmeks võiks olla mentorlus. Kohe sai ka sel-
geks, et mentoreid vajavad lisaks tudengitele ka 
kolledžisse tööle asuvad uued õppejõud.
Kuna mentorluse mõiste ja tegutsemise põhimõt-
ted olid enamusele kolledži töötajatele uudsed, 
korraldasimegi kaks mentorkoolitust. Esimene 
toimus septembri alguses ja seal said selgeks 
mentorluse alused, teine kohtumine leidis aset 
novembris, kus oli võimalik juba arutada tekki-
nud probleeme ja neile ühiselt lahendusi otsida.
Mentorite leidmine toimus vabatahtlikkuse alu-
sel. Kõik mentorid, kelle tudengid aasta jooksul 
jätkavad oma õpinguid kolledžis, saavad ka väi-
kest motivatsioonitasu.
Tudengid said endale mentori valida kohe avaak-
tuse päeval. Valikul lähtuti valdkondadest, huvi-
dest, hobidest, emakeelest jms. Töötajate puhul 
püüdsime jälgida, et suhtlus toimuks inimeste 
vahel, kelle iseloom, valdkond jms oleksid sobi-
vad. Jõudsime järeldusele, et ka mentorid vajavad 
mentorit, kes koordineeriks ja nõustaks mentorlu-
sega alustajaid. Töötasime välja abistavad küsi-
mused, kuidas alustada kontakte nõustatavatega. 
Semestri jooksul toimusid kohtumised mentorite-
ga ja menteede ehk nõustatavatega, 2020. a jaa-
nuaris tagasisideküsitlus ja ajurünnak.
Oleme seadnud eesmärgiks vähendada väljalan-
gevust igal aastal 5% võrra. ■
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HEA NÕU

Kaire Viil, Tal Techi Virumaa Kolledži lektor, 7. taseme täiskasvanute koolitaja, coach

Ülikooli töötaja kulutab päeva jooksul palju 
vaimset energiat. Ka kohvi- ja liikumispauside 
ajal tulevad töökaaslased meiega kõnelema, ko-
gemusi jagama või isiklikumat laadi küsimust 
esitama. Et olla kogu päeva jooksul ärgas, peab 
ajule iga 45 minuti tagant puhkust andma. Kas 
see teadmustöötajal alati õnnestub? Üks võima-
lus on teha tööpäeva jooksul ärksameelsuse ehk 
mindfulness’i harjutusi. Nendega tasub pidevalt 
treenida, siis suudad varsti igal hetkel kesken-
duda, olla ärgas, optimistlik ja hinnanguvaba.
Ärksameelsust saab harjutada, kui keskendud 
alati ainult ühele tegevusele. James Clear kir-
jutab raamatus „Aatomharjumused“ sellest, et 
multitasking ehk rööprähklemine vähendab 
produktiivsust kuni 50%. Näiteks plaanitud ühe 
tunni asemel suudad mitut asja korraga tehes 
produktiivne olla vaid 30 minutit. Kui me pole 
täielikult keskendunud, on keeruline tegevust 
päriselt nautida. Edukaid süvatöötajaid iseloo-
mustab see, et nad suudavad keskenduda ega 
kuluta aega väheväärtuslikele tegevustele.
Ärksameelsust ja teadvelolekut saab treenida 
ka nii, et võtad aega enda ümber ja sinu kehas 
toimuva märkamiseks. Seda saab teha ka töö-
tamise ajal. Jälgi oma tegevusi, emotsioone ja 
seda, kuidas su füüsiline keha kõigele sellele 
reageerib. Millise kehaosaga sa hetkeemotsiooni 
kõige selgemalt tunned? Tunneta oma asukohta 
ja atmosfääri kõikide meeltega – kuula helisid, 
tunne lõhnu, jälgi ümbritsevat detailselt. Vahel 
aitab helide, lõhnade ja tekstuuride tajumisel 
kaasa, kui sulged mõneks minutiks silmad. Soo-
vitan sellist meditatiivset harjutust teha hom-
mikul enne tööpäevale häälestumist.
Leia iga päev aega mediteerimiseks. Leia ra-
hulik koht, mugav asend ning naudi rahulikult 
käesolevat hetke ja puhka aju. Ole nii, nagu 
sulle päriselt meeldib, alati pole tarvis toimida 
meditatsioonivideote järgi. Amy Brann kirjutab 
raamatus „Neuroscience for coaches“, et viis aas-
tat järjepidevalt mediteerinud inimeste aju on 
teistmoodi. Igal juhul on su elus teadveloleku 
hetki kogedes vähem stressi, inimsuhted on täis-
väärtuslikumad ja oled tervem.

KUIDAS SAAB TÖÖPÄEVAL 
TREENIDA ÄRKSAMEELSET 
EHK MINDFULNESS-OLEKUT?

Ärksameelsust saad harjutada ka pauside ajal. 
Tunneta enne söömist või joomist toitu või koh-
vi kõikide meeltega. Silmitse seda tavalisest 
kauem, katsu tekstuuri, nuusuta, kujuta esial-
gu maitset ette ja söö või joo aeglaselt, justkui 
see oleks maailma parim toit või väga eriline 
tassitäis kohvi. Tee proovi juba täna järgmise 
puhkepausi ajal näiteks kodukohvikus.
Tööpäeva lõppfaas on samuti ideaalne aeg ärk-
sameelsust harjutada. Pea näiteks tänulikkuse 
päevikut: kirjuta üles 3–5 asja, mille eest sa sel-
lele tööpäevale tänulik oled. Kui võimalik, too 
üliõpilastele ja kolleegidele ainult positiivseid 
näiteid. Optimistlik mõttelaad tagab hea tervise 
ja oled rohkem rahul ka enda füüsilise kehaga. 
Ole ka töölt koju minnes täielikult ärksameelne 
ehk mindful. Peata aeg ja auto ning jälgi ko-
duteel kümmekond minutit pigem elusloodust 
– taimi, loomade või väikeste laste toimetamisi; 
ole kohal ning kulge siin-ja-praegu-hetkes. 
Uue harjumuse omandamine võtab aega umbes 
kolm nädalat. Kui teed ärksameelsuse harjuta-
misega proovi juba täna, siis oled sügisel töö ja 
igapäevaelus keskendunum, rõõmsameelsem, 
tervem, hinnanguvabam. Milline võiks olla sinu 
lemmikviis teadveloleku treenimiseks? ■
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Mektorys on TalTechi tudengitele ja õppejõududele avatud virtuaal ja 
liitreaalsuse tehnoloogiatele spetsialiseerunud XR keskus. 

Andres Ääremaa, XR keskuse juhataja  Foto: Heiki Laan 

Mektory XR keskuses on võima-
lik saada ülevaade XR tehno-
loogiatest, kasutada tööks alati 
kõige uuemat riist- ja tarkvara 
(sh erinevaid valmisrakendusi) 
ning viia ellu mitmesuguseid 
projekte, mis hõlmavad nime-
tatud tehnoloogiaid.
Pakume ka konsultatsioone et-
tevõtetele ja aitame ellu viia eri-
nevaid XR lahendusi kasutavaid 
projekte, vajadusel oleme abiks 
väliste projektipartnerite leidmi-
sel nii Eestis kui ka väljaspool. 
Keskuses on võimalik läbi viia 
mitmesuguseid üritusi ning pa-
kume kursuseid ja töötubasid 
vastavalt klientide soovidele. 
Õppejõududele pakume lisaks või - 
malust kutsuda keskuse esinda-
jaid loengutesse rääkima XR teh 
noloogiatest ning tutvustama nen - 
de kasutusvõimalusi erinevatel 
erialadel. Pakume võimalust lõi-
mida virtuaal- ja liitreaalsuse tee-
mad õppetöösse ning viime läbi 
mitmeid töötubasid ja seminare.

Keskuses on huviliste käsutu-
ses neli tööala, avatud ühek-
sakohaline labor pikemateks 
projektideks ning 27 kohaga 
arvutiklass. Kõik ruumid on 
varustatud suure jõudlusega 
graafikakaartidega arvutitega. 

TULE TUTVUMA!
Ootame ettevõtteid, tudengeid ja õppejõudusid piiluma 
virtuaal ja liitreaalsuse põnevasse maailma. Võtke meiega 
ühendust xr@taltech.ee, telefonil +372 513 0992 või tulge 
läbi Mektory 0korruselt, Raja 15. 
Tudengitel palume keskuse külastamiseks tööala eelnevalt 
broneerida, kirjutades info@mektory.ee. 

Peaseadmetest on keskuses ka-
sutamiseks näiteks Microsoft 
Hololens2, Varjo VR-2, Valve 
Index jpm. Võimalik on kasuta-
da ja laenutada ka portatiivseid 
VR seadmeid (Oculus Quest) ja 
360°kaameraid. ■

MEKTORY

AVATUD ON UUS  
VIRTUAAL- JA LIITREAALSUSE 
TEHNOLOOGIATELE 
SPETSIALISEERUNUD KESKUS

Rahvusvaheliselt levinud katustermin XR hõlmab virtuaal
reaalsust, liitreaalsust ja segareaalsust (mixed reality).  
XR tehnoloogiad on viimastel aastatel väga kiiresti arenenud  
ja leidnud koha inseneerias, tootmises ja mitme suguste 
teenuste pakkumisel. Ühistöötamine ehitusmudelitega, 
3Dmodelleerimine, kontekstipõhiste juhiste ja lisakihtide 
kasutamine ning erinevad virtuaalsed simulatsioonid on 
ainult mõned näited XR tehnoloogia kasutusvõimalustest. 
Teiste hulgas on XR tehnoloogiatesse miljardeid inves
teerinud Facebook, Apple, Google ja Microsoft. 



Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

48

PROTOTRON

Leiutajad, need meie igapäevaelu võlurid, oskavad olemasolevate 
vahenditega kokku panna seadme, süsteemi või lähenevad probleemile 
täiesti uut moodi.  

Gaili Eding 

Eesti esimese nutikate ideede prototüüpimist ja 
arendamist toetava rahastu Prototron igasse taot-
lusvooru jõuavad meeskonnad, kes on oma leiuta-
tud lahenduse kasvatanud toimivaks ettevõtteks. 
Kõikide nende lugude taga on asutajate pühen-
dumus ja võime vaadata traditsioonilistest 

lahendustest kaugemale. Seistes silmitsi mõne 
probleemiga, lepib suurem osa meist paratama-
tusega ja proovib sellest üle olla. Ärksamad aga 
hakkavad otsima võimalusi, kuidas probleem 
iseenda jaoks ära lahendada. Nendest kasva-
vadki järgmised edulood. 

LEIUTA SINA KA!

THEMO LUGU
Aastal 2014 tegi Madis Uuemaa koos venna 
Märdiga Tallinna Tehnikaülikoolis mehhatroo-
nika magistriõppe lõputööd. Tekkis idee luua 
nutikas algoritm elektrituru börsihinna jälgi-
miseks, mille abil saaks kulusid kokku hoida. 
Teadustöö järeldus oli, et sellise lahendusega 
saab elektrikuludelt säästa ligi 20% võrra. See 
on arvestatav muutus ja viis mõtted ärile – 
milliseid lahendusi saaks pakkuda ettevõtetele, 
kes oma tootmises tarbivad palju elektrit, ning 
mida võiks pakkuda kodumajapidamistele?
Prototronilt saadud 8500 euroga ehitati 2014. 
aastal valmis prototüüp, mis läks testimiseks 
ühte Eesti hüdroelektrijaama. Prototroni 
järel tulid juba teised konkursid ja meediasse 
hakkasid jõudma sõnumid eestlaste loodud 
targast süsteemist, mis võimaldab elektrikulu-
sid kontrolli all hoida. Kui kaks esimest aastat 
tegeles meeskond suurte tööstusettevõtete ja 
hüdroelektrijaamadega, siis eratarbijate suur 
huvi sundis neid välja töötama ka kodudesse 
sobivat lahendust. 
Kui kõik suurettevõtetele pakutavad teenused 
on custom made ehk täpselt selle ettevõtte 
vajaduste järgi timmitud lahendused, siis 
kodutarbijate jaoks arendati välja seade, mis 
sobiks kõikidele ühtemoodi. Nutitermostaat 
Themo arvestab reaalajas börsihinda ja jälgib 
ilmaprognoosi ning valib nende kahe näitaja 
järgi kõige soodsamad hetked, millal küte tööle 
lülitada. See on kasulik ka elektrivõrgule, sest 
vähendab koormust tipptundide ajal. Täna 
juhib Themo umbes 1000 põrandakütet nii 
Eestis kui ka mujal maailmas ja annab kesk-
miseks kokkuhoiuks 32% kuus majapidamise 
kohta. Arendamisel on seade ka veeboileritele 
ja soojuspumpadele. 

Meeskonna ambitsioon on suur: muuta kauge-
mas tulevikus kõik elektrikütted keskkonnasõb-
ralikuks ja CO2-neutraalseks. Kui see on saavu-
tatud, võib uue lahenduse kallal tööle asuda. 

OLE NAGU THEMO!
 � Madis Uuemaal on kolm soovitust oma idee 

elluviimiseks.
1. Hakka tegutsema, alustades kõige liht-

samast asjast. Nii oled esimese sammu 
teinud ja saad hoo sisse. 

2. Leia endale meeskond, kes idee kallal töö-
tama hakkab. Üksi on keeruline.

3. Tee taotlus Prototroni, see annab sinu 
ideele hoogu juurde. 

 � Madis Uuemaa on jõudnud Forbesi 30 eduka 
alla 30-aastaste inimeste nimekirja.

Foto: Prototron
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TIMEY LUGU
TalTechi keemiatudengid Martin Möllits ja 
Laurent Läheb pidid ettevõtluse aluste ainekur-
susel välja mõtlema pseudoäriidee, millele tuli 
teha reaalne äriplaan. Nii sündis Timey – tark 
„parim enne“ indikaator, mis kleebitakse toidu 
pakendile ja mis värvub punaseks, kui toodet 
hoitakse valel temperatuuril. 
Tiim tegi esmalt põhjalikud intervjuud toidu-
tööstuse ettevõtetega, kus uurisid, milliseid 
lahendusi kasutavad suurtööstused täna. Sel-
gus, et tootjatel puudub nö lollikindel lahendus 
transpordiahelas temperatuuri kontrollimiseks. 
Seega, isegi kui tootmises on järgitud kõiki või-
malikke standardeid, siis lõpptarbijani jõudva 
kvaliteedi osas ei oma tootja mingit kontrolli, 
sest neil puudub vea ilmnedes võimalus tõesta-
da, milline transpordiahela etapp alt vedas. 
Timey on keemiliselt toimiv indikaator, mille 
saab seadistada üsna täpse temperatuuri-
vahemiku ulatuses ning kui temperatuur on 
kasvõi korraks erinenud etteantud vahemikust, 
värvub indikaator punaseks. Nii saab visuaal-
selt väga kiiresti selgeks, kas toodet on õigel 
temperatuuril käideldud. Kui esialgu oli Timey 
mõeldud piimatoodete käitlemise hindamiseks, 
siis nüüd on meeskond oma ideed müümas laie-
matele turgudele, näiteks kalatööstustele.

Prototronilt sai meeskond idee arendamiseks 
2018. aasta kevadel 5500 eurot, tänaseks on Ti-
meyl ette näidata ka Ajujahi võit. Koostööd tehak-
se mitmete ettevõtetega nii Eestis kui välismaal. 

OLE NAGU TIMEY!
 � Timey üks liikmetest, Martin Möllits: „Vahet 

ei ole, kui suur närv on lava peal olles. Kui 
sära on silmis ja meeskond tugev... siis on ka 
investor müüdud.“
– 30% toiduainetest rikneb ennetähtaegselt, 

kuna neid ei ole transporditud ettenähtud 
temperatuuril.

– Kogu maailma külmketiturg ulatub pea 
900 miljardi dollarini.

LUMEBOTI LUGU
Autonoomsed muruniidukid ja tolmuimejad ei 
ole enam mingi uudis, seega on lumekoristusro-
botid järgmine loogiline samm. Idee arendada 
autonoomset tänavakoristus- ja lumelükkami-
se masinat sai alguse 2018. aastal Cleveroni 
korraldatud võistlusel. 2019. aasta Prototroni 
kevadvoorust väljus meeskond 25 000 euroga ja 
tänaseks on kolm robotit valmis ehitatud. 
Robot sobib hästi kõnniteede, parkimisplatside, 
parkide ja hoonete ees olevate alade aasta-
ringseks puhastamiseks. Jalakäijate ja teiste 
liiklejate ohutuse tagamiseks on koristusrobotid 
varustatud kõrgtehnoloogiliste sensoritega.
Lumeboti koristusrobot võib töötada hooajast 
olenemata, see suudab tänavad puhastada nii 
mahakukkunud lehtedest, prügist kui ka lu-
mest. Masin saab töötada korraga ligi neli tundi, 
seejärel vajab see umbes tunnipikkust laadimist. 
Tänaseks on Lumebot valmis ehitanud kolm robotit 
ja kolmanda põlvkonna roboti saab endale tellida 
lund või lehti koristama. Ühtegi robotit ettevõte 

müügiks ei ehita, masinaid pakutakse rendiks. Kui-
gi roboteid Eestis alles katsetatakse, on meeskonnal 
plaan vallutada ka välisriigid. Esimesena on sihikul 
Soome, Rootsi ja Norra. Kui äri edeneb, võivad Ees-
tis toodetud robotid jõuda ka Põhja-Ameerikasse. 

OLE NAGU LUMEBOT!
 � Lumeboti kaasasutaja Kaspar Kikerpill: 

„Just tugev tiim, koostöövõime ning tulevi-
kuvisioon on selle eduloo aluseks.“
– Umbes 500 kilo kaaluv robot suudab ühe 

laadimiskorraga koristada kuni 5000 
ruutmeetrit või näiteks 12 kilomeetrit 
kõnniteid. ■

Prototroni 2020. aasta sügisvooru tähtaeg on 15. november 2020.  
Esita taotlus: WWW.PROTOTRON.EE.

Foto: Prototron

Foto autor: Arnaud Lafeuillade

www.prototron.ee
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Talvel ilmunud artiklis tutvustasime San Francisco seiklusi, avastusi 
ja võimalusi „kõikide võimaluste maal“. Kõigepealt meeldetuletuseks 
kevadise teksti algus, kellega ja millega oli tegemist, ja siis ootab meid 
teekond Los Angelesse. 

Krister Kalda  Fotod: reisiseltskond 
Järg Mente et Manu veebruarinumbris ilmunud reisiloole.

Idarannikut käisime valluta-
mas 2019. aasta aprillis ja seal 
saime aru, et meil TalTechis 
on, mida ameeriklastele pakku-
da. Seega oli loogiline jätk võtta 
ette ka läänerannik. Novembris 
2019 suundusime Ameerikasse 
10-päevasele ekspeditsioonile 
veelgi suurema esindatusega: 
energiamajast Tarmo Korõtko 
ja Merylin Pill, geoloogiamajast 
Veiko Karu, inseneeriast Raivo 
Sell, Vladimir Kuts ja Nicolae 
Spalatu ning ITst Mairo Leier. 
Tõsine logistiline ime, sest iga-
üks saabus ja lahkus ning osales 
programmi eri osades, nii et isegi 
meie hankemeeskond teatas, et 
nii keerulist reisihanget pole neil 
veel olnud! Seda kinnitas ka han-
ke võitja Estravel, kes kogu selle 
liikumise ja majutamise valemi 
pidi ära lahendama. Kuid kohale 
me jõudsime ja pärast koju tagasi 
ka… olgugi et osade pagas alles 
mõned päevad hiljem.
Kuna San Franciscos saime oma 
programmi sobivalt nädalavahe-
tuseks lõpetatud, ei valinud me 
sealt Los Angelesse kergemat 
teed, vaid kõige ilusama. Lau-
ludes ja lugudes on kuulsaks 

tehtud Route 66, aga tee num-
ber 1 – State Route 1, USA kõige 
läänepoolsem maantee – on see, 
mis tegelikult vääriks palju suu-
remat tähelepanu. Meie kuulsi-
me seda healt kolleegilt Innar 
Liivilt, ja tõesti – nägime Amee-
rikat hoopis uudse nurga alt, 
nii ilusat kui koledat. Viimast 
esindasid Kalifornia suurtest 
põlengutest maha jäänud mus-
ta värvi väljad, ent kõik muu 
oli isegi väga ilus. Suurem osa 
aega kulus mägede vahel tiiru-
tamisele ning iga järgmise kurvi 
taga peatudes ja autost väljudes 
hingematvalt imeilusate vaade-
te pildistamisele. State Route 1 
on teekond, mis vähemalt kord 
elus tuleb läbida!
Jõudsime Los Angelesse ööpi-
meduses. Meie peatumispaigas 
nimega Millennium Biltmore 
Hotel, downtown LA, on filmi-
tud nii mõnedki kinomaailma 
kassahitid, fotod nendest fil-
midest kaunistasid ka tubade 
seinu. Hotellis oli filmide jaoks 
isegi täiesti eraldi vastuvõtuala, 
mida ka agaralt kasutati. Ei tea-
gi nüüd, millisesse filmi hommi-
kusöögile minnes sattusime, aga 

prožektorid olid peal ja kaame-
rad käisid. Sellest inspireerituna 
sõitsime pühapäeval ühte kuul-
samasse Los Angelese eeslinna, 
et Hollywoodi staaride majade 
vahel ilmakuulus silt ära näha 
ning Hollywood Boulevardil oma 
käsi ja jalgu filmitähtede omade-
ga võrrelda.
Esimeseks töiseks kohtumi-
seks suundusime oma teisel 
Ameerika-nädalal University 
of Southern Californiasse 
(USC). USCs õpib 40 000 üli-
õpilast, mis teeb ülikoolist ühe 
suurema eraülikooli USAs. 
Töötajaid on seal 10 000. USC 
on USA ülikoolide edetabelis 2. 
kohal, mis puudutab uudiste 
edastamist ja PRi.
Sissejuhatuse sellesse ülikoo-
li tegi meie oma kaasmaalane 
– USC Assistant Professor of 
History Aro Velmet, kes seal-
mail juba pikemalt resideerub 
ja töötab. Tema andis meile 
kätte ka teeotsa kohtumiseks 
Price School of Public Policy 
METRANS projekti (big data 
transporditehnoloogia sektoris 
ja linna mobiilsus) linnaplanee-

TALTECH  
SAN FRANCISCOS JA 
LOS ANGELESES

MEKTORY
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2. Kosmoselaevade ehitustehas
3. Eesti stend Comotion LAs
4. USCs on Arnoldil oma tuba
5. Nasa töötajate naljad
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rimise ja linnaruumi analüüsi 
osakonna vedaja hr Marlon 
Boarnetiga. Metrans Transport 
Centeri põhiülesandeks on la-
hendada suurlinna transpor-
diprobleeme, selleks korralda-
vad nad interdistsiplinaarseid 
uuringuid: uuritakse käitumist 
ja valikuid reisimistel-liikumis-
tel, uuritakse ja arendatakse 
kaubavedusid linnapiirkonnas, 
luuakse poliitikat ning uuritak-
se seaduslikke seoseid valdkon-
nas ja aidatakse rakendada 
vajalikke muudatusi. Uurimis-
portfelli suurus on 30 miljonit 
dollarit – suurim osa sellest tu-
leb riigiga partnerlusest, kuid 
lisaks on näiteks Volvo loonud 
ülikooli juurde fondi teadus-
uuringute toetamiseks. Samas 
pole kogu teema tsentralisee-
ritud, mitmed valdkonnad on 
dekaanide all ja mitmed uuri-
misgrupid töötavad ka enda ra-
hastusega. Nad on väga valmis 
ka koostööks TalTechiga. Eriti 
huvitab neid koostöö targa lin-
na valdkonnas – autonoomsed 
sõidukid ning nutikas ja tur-
valine infrastruktuur. Kõige 
tihedam on koostöö ikkagi oma 
linnaga ja LA linnavalitsusest 
on üks inimene ka USC nõu-
kogus. Keskuse kodulehekülg 
annab kõige parema ülevaate 
käimasolevatest uurimispro-
jektidest ja seeläbi on ka liht-
sam mõista, millist koostööd ja 
millises valdkonnas nendega 
arendada.
Järgmine peatus oli USC kam-
puses Viterbi School of Engi-
neering, kus Integreeritud mee-
diasüsteemide keskuses võttis 
meid vastu arvutiteaduste pro-
fessor dr Seon Kim. Nimetatud 
keskus on praeguseks rohkem 
nagu suurandmete keskus: ne-
mad haldavad arhiiviandmete 
juhtimissüsteeme. Suures LAs 
on keskuse sensorid kõigil suu-
rematel maanteedel ja tänavatel 
ning kogutud sõidukite liiklus-
voolavuse infot töödeldakse just 
siin keskuses. Kuni aastani 2011 
tegeleti ainult info kogumise ja 

arhiveerimisega, alles siis lisan-
dus rahastamine info uurimise 
jaoks (3 miljonit dollarit igal 
aastal). Infovoog sisse toimub 
reaalajas, 30–60sekundilise 
intervalliga. Lisaks sõidukitele 
uuritakse ka mikrotolmu – kui 
kaugele see levib liiklusest. Üks 
olulisi teemasid on ka navigat-
sioonialgoritmide arendamine 
kiirabiteenustele. Tegemist pole 
avaandmetega, uurimistulemus-
test kirjutatakse artikleid, aga 
seda kooskõlas linnaga.
Sama üksuse teises majas tutvu-
sime USC Price School of Public 
Policy ja nende targa linna labo-
riga. USC Price loodi 1929, seal 
on 70 täiskohaga professorit ja 
üldse kokku 200 professorit. Nii 
rektori kui ka dekaanide konto-
rites kehtib „diversity reps“ põ-
himõte, et etniliselt, sugupoolte 
ja igas muus mõttes erinevate 
inimeste esindatus ja õigused 
oleksid tagatud.
USC Price doktorantuuris on 
kaks peamist õppesuunda: 
avalik haldus ja juhtimine ning 
linnaplaneerimine ja arendami-
ne. Targa linna labor teeb LA 
linnale uurimusi ja lahendusi 
ning on alati valmis koostööks 
uuringute ja arendustega. Eu-
roopas tehakse koostööd Milaa-
no Ülikooliga, mujal maailmas 
Hiina ja Argentiinaga; globaal-
selt on neil külalisteadlaste 
platvorm ja rahvusvaheline 
juhtide õppeprogramm.
Price teeb kõvasti tööd ka büro-
kraatia vähendamiseks. Koos-
töös Bocconi Ülikooliga valitak-
se igal aastal välja üks teema 
ja identifitseeritakse sellega 
seotud potentsiaalsed klien-
did, et luua 3–5 aastat kestev 
projekt tulemuste saavutami-
seks. Sama strateegiaga ollak-
se valmis ka TalTechiga koos-
tööd arendama. Näiteks Hiina 
riik võttis USCga ühendust, et 
teadlased töötaksid Hiina jaoks 
välja bürokraatia vähendamise 
poliitika. Price’i professor Eric 
Heikkila, kes võiks olla üks hea 

kontakt sellise koostöö arenda-
miseks ka Eestiga. 
Meie viimane ülikoolikülastus 
seekordsel reisil oli CalTech. 
Kuid enne seda sai meie dele-
gatsioon kogeda midagi vägagi 
erilist, mille jaoks tuli juba nä-
dalaid varem saata dokumente 
ja andmeid. Nimelt külastasime 
NASA kosmosejuhtimiskeskust!
Saime vaadata, kuidas ehitati 
uusimat marsikulgurit – loo-
mulikult turvalisest kaugusest 
ja akna tagant. Isegi töötajatel 
olid skafandrid seljas, et mitte 
viia Marsile kogemata soovima-
tuid „organisme“. Meie nähtud 
Mars Rover saadeti kosmosesse 
30. juulil. Saime näha ka ehtsat 
kuukivi; aerogeeli, mis on selli-
ne müstiline tahke ollus, millest 
tegelikult 99,8% on õhk.
Siinses Jet Propulsion labo-
ris ehitatakse ehtsaid kosmo-
selaevu ja seepärast oli eriti 
hämmastav, et ainus koht, 
kus fotosid ei lubatud teha, 
oli detailide ehitussaal. Ei ole 
neil mingeid saladusi, kuigi 
sisenemiseks tuli läbida kor-
ralik taustauuring ja kontroll. 
Giidiks oli meile Wayne NASA 
divisjonist, millel nimeks Pla-
neetide kaitseüksus!
Kosmosest maa peale ja tagasi 
CalTechi linnakusse jõudes oli-
me taas õnnega koos: tänu ko-
haliku EASi esindaja, TalTechi 
vilistlase Andrus Viirgi väga 
headele kontaktidele saime ka 
siin eestikeelsed teejuhid Cal-
Techis postdokki tegevad Al-
lan-Hermann Pooli (bioloogia ja 
bioloogia inseneeria) ja Joosep 
Pata (arvutiteadused).
Joosep tutvustas meile enda 
valdkonda selles ülikoolis – 
andmeteadus füüsikas. Osa-
keste füüsika uurib, millest 
universum on tehtud ja mis 
selle tööle paneb. Uuritakse ka 
universumi energiajaotust: 5% 
on normaalne mateeria, 26% 
tumeaine, 69% tumeenergia 
(dark energy). Me teame, et 
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on olemas tumeenergia, kuna 
planeedid meist kaugenevad, 
ehk et on olemas energia, mis 
neid meist eemale lükkab. Seda 
nähtust pole veel suudetud se-
letada. Ühtlasi tahetakse tea-
da, miks universum on lame.
Joosep tutvustas ka FPGAd 
– see on kiip, mille võid ise di-
sainida. TalTechi linnakus on 
ka üks start-up, Testonica, mis 
sellega tegeleb. Probleem on 
selles, et tänapäevastest arvu-
titest oleme maksimumi kätte 
saanud ja et need rohkemat 
suudaks, peaksime kogu arvu-
ti struktuuri täiesti ümber mõt-
lema. Masinõpe on üks, millele 
selles suunas praegu palju loo-
tust pannakse. Joosep teeb oma 
uurimistööd CERNis, kaasates 
ka mitmeid Eesti ettevõtteid ja 
inimesi. 
Allan-Hermann Pool tegeleb 
aju uurimise ja käitumistea-
dustega. Allan purustas iga-
suguse illusiooni inimhinge 
kohta, väites, et kõik see, mida 
hingeks peetakse, on meie 
ajude närvisüsteemis. Allani 
üks uurimisobjekte on geenid 
ja rakud. Kaardistades aju 
funktsioone on võimalik neid 
ka nö sisse ja välja lülitada, 
samuti eri meeleelundites när-
viimpulsse kontrollida. Ena-
mik neuroloogilisi haiguseid 
on tingitud häiretest kindla-

tes rakutüüpides. Värskeimad 
eesmärgid on epilepsia, kroo-
nilise valu, motoorikahäirete 
ja meeleoluhäirete uuringud ja 
ravi ning Allan väidab julgelt, 
et järgneva viie aasta jooksul 
lahendatakse näiteks epilepsia 
ravi. Ometi on palju ka arusaa-
matut: vähki on hiirtel ravitud 
tuhandeid kordi, aga sama ravi 
ei toimi inimestel.
Kaks viimast päeva Los Ange-
leses veetsime nutika trans-
pordi ja targa linna messil 
Comotion LA. Los Angelese 
kesklinnast viisid kollased 
kooli bussid otse expo alale. 
Lisaks asjalikele, kuid siiski 
peamiselt Los Angelese lin-
natranspordile keskendunud 
seminariettekannetele toimus 
õues mess. Väljas olid mitmed 
mootortõukerataste firmad, 
isejuhtivad bussid, elektriau-
tod, aga ka väiksemad agregaa-
did, näiteks inimesele ise järg-
nev ostukäru/kott. Meie soov 
oli tutvustada oma võimekust 
ja võimalusi ning leida huvita-
vaid tegijaid meie huvivaldkon-
dades. Näiteks Iseauto jaoks 
leidsime mitu koostööpartnerit 
ning kohal oli ka IAMTS (In-
ternational Alliance of Mobility 
Testing and Standardization), 
mille akadeemiliseks partne-
riks ja liikmeks TalTech sellel 
suvel vastu võeti.

Kirsina tordil avanes enne 
tagasi kodu suunas liikumist 
võimalus külastada Richard 
Bransoni Hyperloopi. Branson 
ise tegelikult jõuab vaid mõned 
korrad aastas Hyperloopi pea-
kontorisse LAs, aga huvi Tal-
Techi vastu oli seal juba täiesti 
olemas. Nimelt on ka nemad 
kuulnud kavandatavast Hel-
singi-Tallinna tunnelist ning 
neil on huvi selle lahenduse 
arendamisele kaasa lüüa. Tal-
Tech kui lähedalasuv teadus-
organisatsioon oleks heaks 
partneriks, et koostöös lahen-
dusi leida. Selline üleskutse 
esitati TalTechile otse ehk et 
kui me teemaga tegeleme ja 
tahame koostöös midagi aren-
dada, siis Hyperloopi uksed on 
meile lahti. Teeme!
Selliste avatud sõnumitega, 
targemana ja inspireerituna 
me sealt Ameerikamaalt koju 
naa simegi. Meist seal juba 
teatakse, vaja on veel enda 
initsiatiivi, tegutsemishimu ja 
midagi lauale panemiseks ning 
Ameerika on vaid kokkulepete 
sõlmimise käepigistuse kaugu-
sel.
Lõpetuseks aga hoopis üks 
sügavam mõte, mida kuulsin 
USAs ühest raadioreklaamist: 
„Talk is cheap. Music is price-
less!“ ■

Hyperloopis kogu meie reisibande
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UUED INIMESED JA POSITSIOONID

12 UUT POSITSIOONI
Viimane poolaasta on ülikooli võtmepositsioonidele toonud tööle uusi inimesi,  
lisaks on olulisi liikumisi toimunud ülikooli enda teadlaste ridades. Tutvustame 
allpool uusi otsustajaid ja tenuuri valitud professoreid, samuti kaht uut dekaani,  
kes küll ametis juba veebruarikuust, kuid ajakirja lugejatele tutvustamata. 
Lisaks alltoodutele on Tallinna Tehnikaülikoolil alates 1. septembrist uus teadus - 
prorektor – akadeemik Maarja Kruusmaa.

Mari Öö Sarv  Fotod: Karl-Kristjan Nigesen

ANDRUS SALUPERE: loodusteaduskonna dekaan alates 18. veebruarist
Tutvusta ennast, palun.
Lõpetasin 1976. aastal Jõgeva 
keskkooli ja läksin Tartu Üli-
kooli rakendusmatemaatikat 
õppima. Õpingute käigus tekkis 
sügavam huvi mehaanikatea-
duse vastu. See huvi viis mind 
teoreetilise mehaanika kateed-
risse, kus tegutsesin kuni 1986. 
aastani. Alates 1986. aasta det-
sembrist olen töötanud Tallinna 
Tehnikaülikoolis ja Kübernee-
tika Instituudis. 2002. aastast 
olen Tehnikaülikooli professor. 

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi  
dekaanikabinetti tood?
2009. aastal valiti mind Kü-
berneetika Instituudi direkto-
riks. Selle ametiga käis kaasas 

ülikooli nõukogu (praegune 
senat) liikmeks olemine ning 
töö nõukogu teaduskomisjonis 
ja majanduskomisjonis. See-
ga olen olnud seotud ülikooli 
juhtimisega üle kümne aasta. 
Õpetanud olen tehnikaülikoo-
lis alates 1986. aastast. Lisaks 
oman töökogemusi mitmetest 
ekspertkomisjonidest jms. 

Mida tahad oma uuel töö-
kohal korda saata?
Oluliselt suurendada tudengi-
te arvu loodusteaduskonnas, 
suurendada loodusteaduskon-
na nähtavust, luua sünergiat 
nii oma teaduskonnas kui läbi 
teaduskondadevahelise koos-
töö. Soovin ka, et teaduskonna 
rahaline seis aasta-aastalt pa-
raneks. Selleks peame töötama 

koos instituutide direktoritega 
ühtse meeskonnana. 

Üks üllatus, mis uuel töö-
kohal on olnud?
Põhiline üllatus on olnud ikka 
see, et midagi üllatavat pole 
juhtunud. ■

FJODOR SERGEJEV: inseneriteaduskonna dekaan alates 18. veebruarist
Tutvusta ennast, palun.
Tulen perest, kus Tallinna Teh-
nikaülikooli mehaanikainsene-
ride kutset on omandanud kahe 
põlvkonna esindajad. Olen kin-
del, et tänu sisemisele arengu-
himule ja innovaatilisele mõt-
lemisele, samuti igapäevasele 
pingsale tööle ja lähedaste toe-
tusele olen jõudnud sinna, kus 
ma täna olen. Olen avatud uu-
tele väljakutsetele, ma ei karda 
muutusi ise ja motiveerin ka 
teisi pidevaks enesearenguks. 

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi  
dekaanikabinetti tood?

Olen piisavalt kaua töötanud 
Tallinna Tehnikaülikoolis ning 
tean selle toimimise aluseid ja 
põhimõtteid. Oskan neid tead-
misi rakendada nii inseneri-
teaduskonna kui ka ülikooli 
arengute toetamiseks. 
Alati on abiks kuulamisos-
kus, et mõista teiste inimeste 
mõtteid ja muresid.  
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Mida tahad oma uuel töö
kohal korda saata?
Peamine eesmärk on teha in-
seneriharidus nähtavamaks 
ja ühiskonnas rohkem väär-
tustatuks. Struktuurireformi 
tulemusena moodustati ülikoo-
lis erakordselt laia profiiliga 
ja kõige interdistsiplinaarsem 
teaduskond Eestis – inseneri
teaduskond. Teaduskonna juht-
konnal on õnnestunud see suur 

struktuuriüksus toimima panna 
ja arengus edasi liikuda, kuid 
arenguruumi veel on. Järgmiste 
aastate võtmesõnadeks on digi-
taliseerimine ja kvaliteet. Siin-
kohal näen COVID19 pigem 
võimalusena, mitte ohuna. 

Üks üllatus, mis uuel töö
kohal on olnud?
Dekaani kohusetäitjana oli mul 
peaaegu üks kuu „praktikat“, 

enne kui 18. veebruaril sai mi-
nust inseneriteaduskonna de-
kaan. Dekaani tööelu on nii kii-
re ja intensiivne, et enda dekaani 
ametisse nimetamisest sain tea-
da koridoris vastu tulnud kol-
leegilt, kes mulle sel puhul õnne 
soovis. Positiivseks üllatuseks 
on olnud nii inseneriteaduskon-
na kui ka teiste teaduskondade 
kolleegidelt tulnud tugev toetus. 
Tänan teid selle eest! ■

KADRI KALLASTE: muuseumi juhataja alates 1. maist
Tutvusta ennast, palun.
Hariduse omandasin Eesti 
Kunstiakadeemias muinsus-
kaitse ja konserveerimise ning 
sisearhitektuuri erialadel, täien-
danud ja töötanud olen museo-
loogia ning pärandi rindel mit-
mel pool Euroopas. Haritlaste ja 
ettevõtjate perekonnast tulnuna 
olen ilmselt ka ise segu akadee-
mikust ja ettevõtjast. Olen alati 
olnud avatud uute teemadega 
tutvumisele ning usun, et head 
asjad sünnivad koostöös.  

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi  
ülikooli tood?
Minu haridus toetab kogude 
korrastamist ja haldamist, koge-
mus Saksa Tapeedi muuseumis 
andis teadmised ku reerimisest 
ja muuseumidevahelistest rah-
vusvahelistest suhetest, kogemus 
kultuurivald konna ettevõtluses 
on õpetanud erinevatele problee-
midele lahenduste leidmist. Pean 
oluliseks ka häid sotsiaalseid ja 

organisatoorseid oskuseid. Vast-
selt omandatud sisearhitektuuri 
eriala aitab mul mõista, milliste 
vahendite ja võtetega saab luua 
atraktiivseid näitusekeskkondi.  

Mida tahad oma uuel töö
kohal korda saata?
TalTechi muuseumi üks oluline 
roll on anda kontsentreeritud 
pilt sellest, millega ülikoolis te-
geletakse, see on kui üks ülikooli 
visiitkaarte, millega end laiemale 
vaatajaskonnale tutvustada.

Muuseumi juhatajana on mul-
le oluline, et tegeleksime oma 
füü silise kogu korrastamise ja 
täiendamisega, samas peame 
rohkem tähelepanu pöörama 
inimfakto ri olulisusele selles 
majas. Ka aas tatepikkuse tööga 
kujunenud teadmised ja tehnili-
sed lahendu sed on pärand ning 
selle kogumine on keerulisem 
kui objektidega tegelemine. Meil 
tuleb leida viis, kuidas seda efe-
meersemat liiki informatsiooni 
koguda ja talletada. 
Lähtudes praegusest olukor-
rast maailmas ja ka muuseu-
miruumide väiksusest peame 
enda tutvustamiseks rohkem 
panustama virtuaal- ja ränd-
näitustesse. 

Üks üllatus, mis uuel töö
kohal on olnud?
TalTechi meeskonna operatiiv-
sus, sõbralikkus ja initsiatii-
vikus. See on minu senise töö 
väga meeldivaks ja ettevõtmised 
ladusaks teinud. ■

HELE-RIIN PIHEL: e-kanalite juht alates 1. juulist 
Tutvusta ennast, palun.
Kirjanik/stsenarist, nohik, ema, 
jõusaalifänn, go-getter. 

Mida tahad oma uuel töö
kohal korda saata?
Olen omandanud baka lau-
reuse kraadi TÜ geenitehno-
loogias, täiendanud teadmisi 
kommunikatsiooni- ja füsio-
teraapiaõpingutega ning lõ-
petasin 2019. aastal TalTec-

hi Digimuutused ettevõttes 
magistrieriala cum laude. 
Töötanud olen spordi, mee-
dia, reklaami ja turunduse 
valdkondades, planeerinud, 
loonud ja juhtinud. Viima-
sed viis aastat olen veetnud 
Google’i toodetega, sh ehita-
sin TV3s üles Google’i rek-
laamteenuse. Tavaelu kõrval 
elan edukat alternatiivelu, 
kus mu nimeks on Birk Ro-
helend.  
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Mida tahad oma uuel töö
kohal korda saata?
Missioon on suur – ekanalite ju-
hina soovin luua meeldivat, üht-
last ja sujuvat digikogemust kõi-
gile kasutajatele. See eeldab väga 
mahukat koostööd ja lennukat 
visiooni, samuti kiiret tegutse-
mist muutuvas maailmas. Päike 
peab silmapiiril särama, aga pikk 

tee on minna. Väga hea meelega 
ootan ka tagasisidet välis- või si-
seveebi, sotsiaalmeediakanalite, 
Google’i kohta. Üks pea on ainult 
üks pea, kahjuks pole mul isegi 
kaheksat silma nagu ämblikul. 

Üks üllatus, mis uuel töö
kohal on olnud?
Olles õppinud nii Tartu Ülikoolis, 
Balti Meedia ja Filmikoolis kui ka 

Eesti Kunstiakadeemias pean 
tunnistama, et minu südame 
kool on Tallinna Tehnikaülikool. 
Mulle tohutult meeldib see uu-
riv ja analüüsiv vaim, mis siin 
valitseb. Seega ehk polegi ülla-
tus, et on lihtsalt vaimustav töö-
tada niivõrd säravate inimeste 
kõrval. Olen iga päev tänulik, 
et mu isiklik maailm on veelgi 
avardunud. ■

KÜLLE TÄRNOV: targa linna tippkeskuse innovatsioonijuht alates 24. augustist
Tutvusta ennast, palun.
Olen tegus, ettevõtlik inimene, 
kes lähtub oma tegemistes alati 
suurest pildist ja ühiselt seatud 
eesmärkidest. Minu käes valmib 
kõik kiirelt ning efektiivselt. Väl-
jakutsetes näen alati võimalusi 
ja uute initsiatiivide käimalük-
kamine paneb mul silma sära-
ma. Innustun teiste ideedest, 
aga pakun ka ise välja uusi la-
hendusi ja metoodikaid. Oluli-
simad väärtused minu jaoks on 
avatus, positiivsus ja südikus.  

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi  
ülikooli tood?
Üle kümne aasta olen töötanud 
tehnoloogiaettevõtetega tea-
duspargis Tehnopol, töötasin 
tihedalt ka start-up-ettevõtete-
ga ning vajaduspõhise innovat-
siooniprotsessi eestvedamisega. 
Mul on lai rahvusvaheline võr-
gustik, eelkõige teadusparkide, 
tervisetehnoloogiaettevõtete ja 

-organisatsioonide, investorite 
ja muude valdkondade tehno-
loogiaettevõtete seas.
Juhtimiskogemus on mul Esto-
nian Business Schooli õppeosa-
konnast, Tehnopoli äriarendus-
osakonnast ning ITettevõtte 
EKTACO nõukogust ja juhatu-
sest. Olen kirjutanud ja juhtinud 
suuri Euroopa Liidu rahastatud 
projekte. Meeskondade, koostöö 
ja pideva arenduse eestvedami-
ne ja modereerimine tuleb mul 
väga hästi välja, panustan hea 

meelega ka strateegia koosta-
misse. 

Mida tahad oma uuel töö
kohal korda saata?
Tahan hea seista selle eest, et 
meie targa linna tippkeskus 
areneks tugevaks kompetent-
sikeskuseks ja me arendaksime 
tihedas koostöös mitme osapoo-
lega välja vajalikke lahendusi, 
mis päriselt teevad elukesk-
konda mugavamaks ja säästli-
kumaks. Loodan väga, et selle 
tegevuse tulemusel tekib ka 
uusi ja vingeid ettevõtteid. 

Üks üllatus, mis uuel töö
kohal on olnud?
Kõik toimib väga kiiresti. Ma 
eeldasin, et riigiülikool on suur 
ja aeglane masinavärk, kus 
kõik võtab aega nädalaid. Olen 
positiivselt üllatunud, kui kii-
resti toimus lepingu sõlmimine, 
info saamine, info liigub suju-
valt jne. ■

MAIA-LIISA ANTON: teadusosakonna juhataja alates 1. septembrist
Tutvusta ennast, palun.
Olen lapsepõlvest alates olnud 
maailmaparandaja ja õigluse 
eest seisja. Geenitehnoloogia 
õpingute ajal omandatud tea-
duslikku lähenemist kasutan 
igapäevases tööelus problee-
mide lahendamisel. Exceli ta-
belitega toimetamine on mulle 
alati meeldinud, kuid endalegi 
üllatuseks saan hästi hakka-
ma ka Euroopa Liidu õigus-
aktide lugemisega. Vabal ajal 
naudin looduses viibimist ja 
raamatute lugemist.  

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi  
ülikooli tood?
Pea kogu minu tööelu on olnud 
seotud teaduse ja teaduskor-
raldusega. Oma elu esimesel 
töökohal ühe instituudi teadus-
projektide haldamise süsteemi 
üles ehitades õppisin tundma 
ülikooli kui väga eripärase or-
ganisatsiooni toimimist. Kolm 
aastat Brüsselis Eesti teaduse 
huvide esindamist andis koge-
muse, et ka väga väiksel riigil 
on võimalik mõjutada Euroopa 

Liidu otsuseid, kui olla sisukas, 
konstruktiivne ja koostööaldis.  
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Mida tahad oma uuel töö
kohal korda saata?
Teadusosakonna põhiline üles-
anne on pakkuda teadlasele 
vajalikku nõu ja toetust uute 
rahastamisvõimaluste leidmisel 
ning projektide elluviimisel. Tei-
seks on vaja paremini koondada 
ülikooli võimekust olla stratee-
giline partner nii Eesti kui ka 

Euroopa teaduspoliitika kujun-
damisel ning ülikooli pikaajalis-
te huvide esindamisel. Nii nagu 
ettevõtted, peab ka ülikool ja 
teadusosakond tööprotsesse di-
gitaliseerima, et tegutseda tule-
muslikumalt ja läbipaistvamalt. 
Oluline on julgustada teadlasi 
rohkem üksteisega teadmisi 
ja kogemusi jagama, et ülikool 
saaks üheskoos paremaks. 

Üks üllatus, mis uuel töö
kohal on olnud?
Sain teisel tööpäeval aru, et ai-
nuke võimalus vajaliku inten-
siivsusega töötades ellujäämi-
seks on rattaga tööl käimine. 
See annab igal hommikul ja 
õhtul 25 minutit aega ümber 
lülitamiseks ja mõtete puhas-
tamiseks. ■

IVAR ANNUS: ehituse ja arhitektuuri instituut, linna veesüsteemide professor,
                                      tenuuriprofessor alates 1. juunist

Tutvusta ennast, palun.
Olen Tallinna Tehnikaülikoo-
lis töötanud alates 2006. aas-
tast. Minu isiklikud väärtused 
kattuvad ülikooli väärtustega. 
Leian, et akadeemiline töö-
taja peab olema oma ala pro-
fessionaal, kes hindab kõrgelt 
teadmispõhisust ning tunneb 
vastutust valdkonna ja ülikoo-
li õppe ja teadustöö arengu 
eest. Olen avatud koostööks 
nii teiste teadusasutuste kui 
ka avalikkusega laiemalt, olen 
algatusvõimeline ja ettevõtlik, 
mida ilmestab loodud võrgustik 
Eestis ja välisriikides. Teadus-
töös keskendun innovaatiliste-
le lahendustele linnakeskkon-
na veevõrkudes, et rakendada 
targa linna kontseptsiooni ka 
keskkonnainseneerias.  

Millistest varasema töö ja 
teadlaselu kogemustest ja 
teadmistest tenuuris kasu on?

Mul on õnnestunud ülikoolis töö-
tada assistendi, vanemteaduri, 
laborijuhataja, õppetooli hoidja, 
programmijuhi ja õppeprodekaa-
nina. Lisaks olen olnud kaasatud 
ja juhtinud Eestisiseseid ning 
rahvusvahelisi teadus- ja arendus-
projekte. See on andnud mulle hea 
ülevaate ja arusaama ülikooli kui 
terviku toimimisest. Kõige suurem 
väärtus on aga inimestevahelised 
kontaktid, mida on kaasa võtta nii 
ülikoolist kui ka väljastpoolt. 

Mida tahad tenuuri
professorina korda saata?
Olen koos oma meeskonnaga 
sõnastanud, et 2–3 aasta pers-
pektiivis on eesmärgiks luua 
uurimisgrupi juurde linna vee-
süsteemide kompetentsikeskus, 
mille spetsiifiline fookus on 
suunatud tarkade (sademe)vee 
süsteemide alase kompetentsi 
väljaarendamisele ja edasikand-
misele Eestis ja lähiregioonis. 

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Võib-olla see, milline positiivne 
kuvand professorist on mu 3- ja 
5aastase lapse silmis. Iga kord 
autoga ülikoolist koos mööda 
sõites kilkavad nad elevusest, 
et isa on nüüd ülikooli direktor. 
Ja iga kord pean ma neile mõ-
ningast pettumust valmistama 
tõdedes, et ülikooli juhib ikka 
rektor, mitte professor. ■

TÕNIS KANGER: keemia ja biotehnoloogia instituut, orgaanilise sünteesi 
                                               professor, tenuuriprofessor alates 1. septembrist

Tutvusta ennast, palun.
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli 
1982. aastal ja alates sellest ajast 
töötanud keemikuna. Mind suu-
nati tööle tollasesse ENSV TA 
Keemia Instituuti, kus kaitsesin 
1990. aastal keemiakandidaa-
di kraadi. Olulise panuse minu 
kui teadlase kujunemisele andis 
töötamine järeldoktorandina 
Pariisis P. et M. Curie’ Ülikoolis. 
Pärast TA Keemia Instituudi lii-
tumist Tehnikaülikooliga aastal 
1997 olen ülikooli töötaja. Õp-

pejõuna olen nõudlik ja eeldan 
tudengitelt tõsist tööd. 

Millistest varasema töö ja 
teadlaselu kogemustest ja 
teadmistest tenuuris kasu on?
Olen töötanud teadlasena 
alates ülikooli lõpetamisest, 
Tehnikaülikooli professorina 
viimased 15 aastat ja olnud 
samal ajal 10 aastat (mate-
maatika-)loodusteaduskonna 
dekaan. Nii teadustöö läbivii-
misel, tudengite õpetamisel 
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kui ka suhtlemisel kolleegide-
ga omandatud kogemused on 
kõik olulised.  

Mida tahad tenuuri
professorina korda saata?
Ühiskonnas on laialt levinud 
arusaam, et keemikud (eriti 
orgaanikud) on kõige suuremad 
keskkonna saastajad. Ometi 

on just keemikutel oskused 
ja teadmised saaste vähen-
damiseks. Tahan tudengitele 
õpetada ja laiemaltki teadvus-
tada, et ka juba üle saja aasta 
tuntud reaktsioone saab teha 
oluliselt vähem saastavamal 
moel, kasutades katalüsaato-
reid, uusi tehnoloogiaid, nagu 
reaktsioonid läbivoolureaktoris 

või tahkes faasis, fotokeemiline 
ergastus jt. Tahan koos kollee-
gidega inseneriteaduskonnast 
panustada ka ringmajanduse 
projektidesse. 

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Esimene töönädal uuel ameti-
kohal üllatusi ei pakkunud. ■

TANEL KERIKMÄE: õiguse instituut, euroopa õiguspoliitika ja tehnoloogia-  
                                                    õiguse professor, tenuuriprofessor alates 1. juunist 

Tutvusta ennast, palun.
Olen püüdnud läbi elu astuda 
sirgema seljaga kui olud on 
ehk vahel nõudnud. Samas 
olen juristina professionaalne 
kohaneja. Toetan avatud ja 
reeglitel põhinevat diskussioo-
ni ja armastan liikumist, seda 
nii vaimses kui ka füüsilises 
võtmes. Usun siiralt, et arengu 
planeerimisel on Exceli tabeli-
test märksa olulisem intuit-
sioon, mis toetub kogemustele, 
kaasteeliste ootustele ja püü-
dele mõista muutusi. Kardan, 
et mind teatakse ka kannata-
matu hingena – püüan enam 
õppida kuulama nii aega kui 
ka inimesi.  

Millistest varasema töö ja 
teadlaselu kogemustest ja 
teadmistest tenuuris kasu on?
Olen üsna hästi võrgustunud 
tippülikoolidega Euroopas ja 
Aasias. Oluline teadmistepa-
gas on tekkinud aastatepik-
kusest õpetamisest ja juhen-
damistest mitmetes keeltes nii 
kodu- kui ka välisülikoolides. 
Eksperditöö Eesti valitsusele 
(nt hiljuti tehisintellekti õigus-

lik strateegia), erasektorile ja 
rahvusvahelistele organisat-
sioonidele (UNESCO, Euroopa 
Parlament, Euroopa Komis-
jon) on teinud mind süsteem-
semaks mõtlejaks. Oluliseks 
kapitaliks on kindlasti hea 
koostöö oma uurimisrühmaga, 
kolleegidega, kellega koos olen 
õigusteadusele leidnud meie 
alma mater’ile kohase fookuse 
ja perspektiivi. 

Mida tahad tenuuri
professorina korda saata?
Tahan suurendada meie uuri-
misgrupi globaalset mõju ja 

nähtavust ning teostada uuri-
musi ELi ja Eesti jaoks prio-
riteetsetel teemadel. Oleme 
küll konkurentidega võrreldes 
teadustöötaja kohta edukad 
1.1. artiklite publitseerimisel 
ja teadusrahastuse taotlemi-
sel, aga püüdleme kõrgema 
mõjufaktoriga kirjutiste ja 
jätkusuutlikumate uuringute 
suunas. Interdistsiplinaarsuse 
kõrval (koostöö IT, tervishoiu, 
avaliku halduse, inseneride, 
energeetikute, majandustead-
lastega) peame õppima oma te-
gevusi/saavutusi ühiskonnale 
kommunikeerima, et tehnoloo-
giaõigus raamistuks teaduspo-
tentsiaalse ja riske maandava 
valdkonnana. 

Üks üllatus, mis uuel  
positsioonil on olnud?
Olen üllatunud, et kuigi pla-
neeritud üritused ja olulised 
välissõidud muutusid CO-
VID19 põhjustatud olukorra 
tõttu võimatuks, kohanesid 
minu kolleegid, doktorandid ja 
ka välispartnerid olukorraga 
sujuvalt ning teadustöö on ol-
nud isegi produktiivsem. ■

SVEN ILLING: ettevõtlusprorektor alates 1. septembrist 
Tutvusta ennast, palun.
Olen inimeste kokkuviija. Hobi-
deks on sport, mäed, reisimine. 
Olen teinud nii suusa-, jalgrat-
ta- kui ka jooksumaratone ja 
mäed tõmbavad mind juba lap-
sepõlvest. Tänaseks olen jõud-
nud kahe seitsmetuhandelise 

mäe tippu, seljakotiga reisides 
kõigile kontinentidele ja 60 rii-
ki, olen elanud viies riigis, seal-
hulgas Tšiilis.  

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi  
ülikooli tood?

Olen tehnoloogiafirmade nõus-
taja ja investor, ärikiirendite 
GameFounders ja Buildit üks 
käivitaja ning varasemalt 
Tartu Teaduspargi arendus-
direktor, Tartu linnavalitsuses 
ettevõtluse abilinnapea ja tu-
dengina tarkvarafirma kaas-
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tumisel ning keerukamate too-
dete ja teenuste arendamisel. 
Väga oluliseks pean ettevõt-
lusõppe tugevdamist ülikoolis 
läbivalt. Üks praktilise õppe 
toetamise idee on üliõpilaste 
mikroriskikapitalifondi loo-
mine. 

Üks üllatus, mis uuel töö
kohal on olnud?
Olen meeldivalt üllatunud soo-
jast vastuvõtust ülikoolipere 
poolt. Mulle kirjutatakse, tul-
lakse juurde ja tutvustatakse 
end. Aitäh! Loodan, et teeme 
TalTechi koos veel ettevõtliku-
maks ülikooliks. ■

AIVAR UUTAR: haldusdirektor alates 14. septembrist 
Tutvusta ennast, palun.
Tehnikaülikooli vilistlane, 
lõpetasin 1999 ehituse õppe-
suuna kütte- ja ventilatsiooni 
erialal ja olen olnud ülikooli-
ga tihedalt seotud nii külalis-
lektorina kui ka õppekavade 
kaasa aitajana.
Hingelt noor ja ettevõtlik, va-
hel veidi kärsitu, mõnikord 
heidetakse mulle ette ideede 
rohkust ja nende liiga vähest 
filtreerimist enne teistega ja-
gamist. Pean ennast heaks 
kaasamõtlejaks ja arutlejaks, 
kuna proovin alati leida mit-
mesuguseid seoseid.
Perekondlikus ja isiklikus plaa-
nis täitsa tavaline eesti mees: 
abielus, kolm poega, hobideks 
golf ja jalgrattasõit ning reisi-
mine ja uute kohtade avasta-
mine.  

Milliseid varasema tööelu 
kogemusi ja teadmisi  
ülikooli tood?
Kogu oma tööelu olen olnud 
seotud hoonete ehitamise või 
renoveerimisega, viimased 
kümmekond aastat on olnud 
fookus energiatõhususel. Ette
võtlusest tulnuna arvan aru 
saavat, kust raha tuleb ja 
milleks see kulub ning tean, 
et raha on alati puudu. Pean 

ennast julgeks otsustajaks, 
aga seda vaid adekvaatse info 
olemasolul – mingitel juhtudel 
võin küsida lõputult, ma tahan 
asjadest aru saada. Varasema 
tööelu mitmed mentorid on 
kaasa andnud häid mõtteteri, 
näiteks: „Asjad saavad siis teh-
tud, kui need ära teha“ või „Ka 
halb plaan on parem kui plaani 
puudumine, sest siis on, mida 
korrigeerida“.
Mulle väga meeldib inimesi 
usaldada, anda neile võimalus. 
Usalduse kuritarvitamise osas 
on nulltolerants. 

Mida tahad oma uuel töö
kohal korda saata?
Ülikooli füüsiline keskkond 
peab olema sobiv kõigeks, 

mida siin tehakse, ja võimal-
dama ka neid tegevusi, mida 
täna veel ei tehta, aga mis 
homme on tavalised. Selli-
seid väljakutseid saadavad 
alati piirangud ja huvigrup-
pide üksteisele vastu käivad 
soovid. Peame koos leidma 
parima viisi, kuidas muuta 
linnak veelgi atraktiivsemaks 
ja keskkonnasõbralikuks ning 
rohelisemaks. Kindlasti saa-
vad tudengid anda head si-
sendit nii õpikeskkonna kui 
ka linnaku arendamise ja re-
noveerimise osas. Pea on plaa-
nidest ja ideest juba pungil, 
aga hoian ennast teadlikult 
tagasi, et mitte anda katteta 
veksleid. Kliimaneutraalne 
ülikoolilinnak 20xx – kuidas 
kõlab? 

Üks üllatus, mis uuel töö
kohal on olnud?
Selle kirjatüki kirjutamise 
ajaks olen saanud kolleegide 
poolt väga positiivse vastuvõtu 
osaliseks. Ma ei ole nii suures 
kollektiivis varem töötanud. 
Loodan väga, et eri teemades-
se süvenedes ja uute kollee-
gidega tööd murdma hakates 
tabab mind üks positiivne 
üllatus teise järel. Proovin en-
nast nendeks valmis seada. ■

asutaja. Ülikooliteed alusta-
sin TÜs, magistrikraadi tegin 
Manchesteri ülikoolis teaduse, 
tehnoloogia ja innovatsiooni 
juhtimises. Täiendanud olen 
end veel Londoni majandus-
koolis ja Bocconi ülikoolis 
Itaalias.  

Mida tahad oma uuel töö
kohal korda saata?
Soovin kaasa aidata teadustu-
lemuste majanduses rakenda-
misele ja ettevõtlikkuse toeta-
misele teadlaste ja üliõpilaste 
seas. Eesmärk on suurendada 
TalTechi tuge Eesti ettevõtete 
kõrgtehnoloogilisemaks muu-
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Epp Joala  Fotod: KarlKristjan Nigesen 
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TalTechi vilistlane Risto Mäeots juhib Eestis üsna ainulaadse valdkonna 
ettevõtet – lennukite hooldus- ja tootmisettevõtet Magnetic MRO. Käisime 
Tallinna Lennuväljal tegutseva Magneticu angaarides ja uurisime, kuidas 
on Mäeots viinud 50 aastat kohaliku vana ettevõtte loetud aastatega 
globaalseks äriks ja jõudnud Eesti parimate ettevõtete hulka.

Lõpetasid 2010. aastal TalTechis toote-
arenduse ja tootmistehnika eriala.  
Kuidas jõudsid lennundusvaldkonda?
Kosmose- ja lennundustööstus köitsid mind 
juba lapsena. Eestis kosmosetehnoloogiaid 
minu unistuste vormis ei õpetatud, kõige 
ligilähedasemaks oli Lennuakadeemia lennun-
dustehnika ja õhusõiduki hoolduse õppekava. 
2007. aastal alustasin tööd Magnetic MROs 
lennundustehnikuna, sealt jõudsin tegevjuhi 
tasemele.
Täna moodustab Magneticu käibest 99% 
lennukite hooldus. Kuigi see on väga vajalik 
ja vastutusrikas, on see siiski olemasoleva 
ja kellegi teise toodetu korrashoidmine. Nii 
enda kui ka ettevõtte tuleviku vaates on mul 
alati olnud soov ja visioon teha ära mida-
gi suuremat – tahan siseneda lennunduse 
tootmise sektorisse. Tootmisega saab midagi 
muuta, teha asju paremini ja efektiivsemaks 
ning konservatiivset sektorit, nagu lennun-
dus praegu on, natuke ka raputada. Just sel 
põhjusel otsustasin, et harin end ka tootmise 
poole pealt. Nii jõudsin õpingutega Tallinna 
Tehnikaülikooli. Täna olemegi ettevõttes 
astunud juba konkreetseid samme tootmise 
suunas.

Magnetic MRO sai hiljuti parima praktika-
koha tunnustuse. Mida noortele pakute?
Praktikabaasina kasvada ja areneda on olnud 
meie teadlik samm ja tegutseme selle nimel, et 
praktikandil oleks siin põnev ja et teda kohel-
daks hästi. Kahjuks jääb talentide meelitami-
ne lennundusse Eestis tihti valdkonna kehva 
maine taha. Tegelikult on lennundus ülimalt 
atraktiivne ja nii isiklikus kui ka maailma 
mastaabis kõrget lisandväärtust andev töös-
tusharu.
Magneticust sirgunud noored insenerid moti-
veerivad ka mind. Näha, kuidas meie noored 
spetsialistid lendavad iga päev piltlikult öeldes 
ümber maailma ja teevad mitmemiljonilisi 
otsuseid, on äärmiselt rahuldustpakkuv.
Magneticu grupis töötab täna ligi 600 inimest 
ja igapäevaselt toimetab meie juures umbes 40 
praktikanti Eesti, Läti, Soome ja Rootsi ülikoo-

lidest. Seni on valdav osa praktikante len-
nundusega seotud kavadelt, kuid üha rohkem 
oleme neid valdkondi laiendanud ja vabalt 
võiks TalTech olla meile oluliseks partneriks, 
kellega rohkem koostööd teha. 

2017. aastal aastal saite nii aasta  
ette võtte kui ka aasta eksportööri tiitli. 
Millega need enda hinnangul  
ära teenisite?
Enamasti kolivad Eesti suurettevõtete pea-
kontorid koos omanikuvahetusega siit ära. 
Magnetic on selles osas ainulaadne – meie 
peakontor asub endiselt Eestis, seda ka peale 
Hiina ettevõttele müümist paar aastat tagasi. 
Samuti on meil võimalik ise otsustada, millis-
tesse riikidesse siseneda, milline peaks olema 
meie bränd jpm.
Tiitli võitmise hetkel oli meil koostöö rohkem 
kui 50 riigiga üle maailma ja ma ei tea ühtegi 
teist Eesti ettevõtet, kes nii julgelt oma haa-
ret laiendaks. Näiteks, kui nägime, et Aasia 
turg on jõudsalt kasvamas, otsustasime avada 
kontori Malaisias. Kolm kuud hiljem oli see 
tehtud. Meil polnud selleks vaja kellegi koos-
kõlastust ega kinnitust. Sama lugu oli Aafri-
kaga.
Eesti mõttes on meie haare suur, maailma 
lennundussektoris oleme aga piisavalt väike-
sed, et ka ühe telefonikõnega tehing ära teha. 
Traditsioonilises äris on see üsna erakordne, 
keerasime selle pea peale.

Mil moel koroona põhjustatud majandus-
kriis teieni jõudis ja mida ette võtsite, et 
sellega toime tulla?
Kui märtsi teises pooles hakkasid riigid oma 
piire kinni panema, oli selge, et meie vald-
konnas hakkavad asjad muutuma. Siin pean 
tänama Saksamaa valitsust, kes andis oma 
riigi ettevõtetele juba varakult infot ja suuni-
seid tegutsemiseks. Meieni jõudis see info meie 
Hollandi haru kaudu.
Olime valmis, et lennukid jäävad septembrini 
seisma, ning võtsime kohe väga agressiivse 
positsiooni. Märtsi lõpus vähendasin tagasiula-
tuvalt juhatuse liikmete palkasid, kuu hiljem 
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kärpisime töötajate palkasid. Koondasime 
umbes 20% töötajatest. See andis meile tuge-
va positsiooni ning täna ei pea me mõtlema, 
kuidas ellu jääda, vaid kuidas kriisist võitjana 
välja tulla.

Ometi ei ole teie angaarid tühjad,  
töö käib täie hooga.
See on hea tähelepanek, kuid ei tasu end lasta 
sellest vaatepildist petta. Tõsi on, et jaanua-
ri-veebruarini on meie angaarid broneeritud. 
Praegu tegeleme väga palju liisingufirmade 
lennukitega, et neid ette valmistada uutele 
omanikele üleandmiseks. Samas moodustab 
lennukihooldus meie tegevusest ainult 22%. 
Varuosade müük on aga täielikult seiskunud. 
Tuleb leida uusi võimalusi ja kohti, millega 
ettevõtet tegevuses hoida. 
Lennuhooldussektor on väga reguleeritud ning 
seal midagi katsetada ja muuta eriti ei saa. 
Kuid palju innovaatilist lähenemist saab sisse 
tuua teistes valdkondades – lennukite disain, 
tootmine jne. See on suunamuutus, mida 
oleme teinud ja proovime Magneticus ka üha 
rohkem uuenduslikke võimalusi rakendada.

Kuidas hindate lennundusvaldkonna  
paari järgmise aasta arenguid?  
Kas ja mis muutub?
Muutus on juba toimunud. Lennundushool-
dusturu käive on kukkunud 78 miljardit 50-le, 
seega ligi 36% lihtsalt haihtus. Heade prog-
nooside järgi taastub detsembriks käive 80% 
ulatuses ja kriisieelsele tasemele jõuame 2022. 
aastaks.
Magnetic MRO jaoks on selles olukorras mee-
letuid võimalusi, sest võrreldes teiste sama 
valdkonna ettevõtetega oleme üsna väikesed ja 
väljavaated suuna muutmiseks on lihtsamad. 
Suurtootjad tegelevad praegu riskide maan-
damise ja tarneahelate hajutamise võimaluste 
otsimisega, otsitakse uusi tootjaid. Ajal kui 
suurtootjad on hädas, saame meie pakkuda 
alternatiive. Võime olla uhked, et meil on Air-
busiga leping juba alla kirjutatud.

Rääkisid, et keerasid traditsioonilise äri 
pea peale. Millised on Sinu juhtimis-
põhimõtted?
Kuigi ma olen noor, olen siiski tohutu distsip-
liiniarmastaja. Maailma edukaimad ettevõtted 
ei ole täna enam sellised, kus töötajaid helli-
tatakse tasuta toidu, joogi, sohvade ja mängu-
konsoolidega. Maailma väärtuslikeim ettevõte 
Amazon kombineerib distsipliini tänapäevaste 
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väärtuste ja tõekspidamistega, nagu less is 
more printsiip, võimalus avaldada oma arva-
must, kaasa rääkida protsesside ja toodete pa-
rendamiseks jne. Amazoni asutaja Jeff Bezos 
on öelnud, et inimesel peab jääma tunne, et 
oma primaarsete vajaduste eest peab ta ise 
võitlema. Magneticus proovin samu printsiipe 
rakendada. Oleme noortele selgeks teinud, et 
see on koht, kus me töötame, aga meil on ka 
lõbus, ning see on koht, kust sa saad ilmselt 
parima CV.

Mida endaga kaasa võtsid õpingutest 
TalTechis? Kas ülikool valmistas sind ka 
ettevõtte juhtimiseks ette?
Ülikool andis mulle meeletult palju. Olen arva-
musel, et koolis pead olema justkui svamm, 
saadud teadmised enda sisse imama ja võtma 
ülikoolist maksimumi. TalTechist sain need 
teadmised, mida mul on vaja klientidega suht-
lemisel. Ei ole ju mõeldav, et räägin kliendiga 
tootmisest ega tea sellest ise midagi. 

Aga sain TalTechist ka väga praktilisi, ra-
kendatavaid ja innovaatilisi teadmisi. Heaks 
näiteks on 3D-printimine. Nägin seda koolis ja 
olime üks esimesi hooldusettevõtteid, kes selle 
kasutusele võttis. Nüüd, kui lennukil on mõni 
plastikdetail katki, saame selle kohapeal 3D-
printida, ilma et peaksime varuosa mitu kuud 
tarnijalt ootama. Töö on kiirem ja efektiivsem, 
seejuures kvaliteeti langetamata.
Samamoodi 3D-prillid ja liitreaalsus: koolis 
nägin ja võtsime kohe töösse. Selle abil saame 
klientidele näidata, milline võiks olla üks või 
teine disainilahendus.

Millist nõu annaksid ülikooli esimesel 
kursusel õppivale iseendale?
Neela alla oma ego. See saab olema sinu suu-
rim takistus. Väga oluline on ümbritseda end 
tarkade inimestega ning sellega kompenseeri-
da enda teadmiste puudujäägid. Oma arva-
mus peab olema, aga tuleb lasta ka teistel 
rääkida. ■
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TalTechi üliõpilaskond tähistab sel sügisel 100. sünnipäeva. See on tähtis, 
sest üliõpilased on ju ülikooli väga oluline liikmeskond. 2020. aastal 
elavad TalTechi üliõpilased väga mitmekesist ja võimalusterohket elu: 
meil on kümneid tudengiorganisatsioone ja iga üliõpilane, kes TalTechi 
astub, leiab siit vähemalt ühe ühingu, kui mitte rohkem, millega liituda  
ning seeläbi muuta oma üliõpilaselu mitmekesisemaks ja saada 
väärtuslikke kogemusi. 

Robert Hein  Fotod: Mattias Kitsing, Marko Vilberg, erakogu, Laura Taal

TALTECHI ÜLIÕPILASKOND 
SAAB SAJA-AASTASEKS. 
KUIDAS TA ELAB?

Hea meel on tõdeda, et meie üliõpilastel on suur 
tahe tegutseda ja ülikooli arengusse panustada. 
Tänu sellele räägivad üliõpilaskonna esindajad 
kaasa nii TalTechi senatis kui ka teistes otsustus-
kogudes. Ülikool ootab pidevalt tudengite sisendit 
ja arvamust nendega seotud teemadel ning meie 
üliõpilased on väga aktiivsed seda ka andma. Meie 
tudengite arvamus on lisaks ülikooli tasandile ar-
vestatav ka riikliku kõrghariduse arendamisel.

TalTechi aktiivne tudengielu laseb üliõpilastel 
ennast arendada ka väljaspool õppetööd ja see 
on aidanud meie värsketel vilistlastel enda kar-
jääri suurtel kiirustel käima tõmmata. TalTechi 
vilistlaste saavutusi on näha igal pool.
Kui pöörame pilgud tulevikku, siis näeme, et 
üliõpilaste roll oluliste otsuste tegemisel kind-
lasti ei vähene. Oleme veendunud, et TalTechi 
üliõpilaskond muutub üha aktiivsemaks. 
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TALTECHI ÜLIÕPILASKONNA  
JUHATUSE ESIMEES STEN ÄRM
TALTECHI ÜLIÕPILASKONNA  
JUHATUSE LIIGE HARIDUSVALD KONNAS  
LENNE-LIISA HEIN OJA (vasakul)
TALTECHI ÜLIÕPILASKONNA  
JUHATUSE LIIGE TUDENGIELU VALD-
KONNAS ENGEL-MARI MÖLDER

Soovime, et tänavusel sajandal sünnipäeval tun-
neksid kõik TalTechi tudengid uhkust oma tu-
dengistaatuse üle. Kindlasti tasub aasta jooksul 
tähelepanu pöörata üliõpilasesinduse korraldata-
vatele üritustele, kust kumab ikka ja jälle läbi, 
et tähistame, tähistame, tähistame oma sajandat 
sünnipäeva. Loodame, et sellest saab osa iga Tal-
Techi tudeng. Tegu on ju meie kõigi sünnipäevaga, 
tähistagem seda ühtse rõõmu, vaimu ja uhkusega!
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Oma üliõpilasaktivismi aegu meenutavad hea sõnaga kaks üliõpilas-
esinduse endist liiget, Triin Siim ja Martin Malm. Küsis ja pani kirja  
Robert Hein.

juba töös ning pidin loov olema. Sain lõpuks 
kokkuleppele TalTechi Filmiklubiga, kes ka-
sutas redelit rokkooperi live-ülekande tege-
miseks puu otsast. Diil oli, et kohe, kui ooper 
lõpeb, saan võtta redeli. Ajakavas oli ooperi ja 
ristimise vahel üsna lühike paus, seega pidin 
kiirustama. Vaatasin ajaliselt, et peaks olema 
õige hetk redelit tooma minna, helistasin veel 
ette ka, et lähen ja võtan, öeldi: „Jah, davai!“ 
Saime redeli kätte ja toimetasime staadionil 
ettevalmistustega, kui üks hetk mu telefon he-
lises. Võtsin vastu, teisel pool toru oli filmiklu-
bi esimees: „Triin, kus meie redel on?! Meil on 
inimene ikka veel puu otsas!“ Õnneks said kõik 
vajalikud tegemised tehtud ja ka filmiklubiline 
puu otsast alla.
MARTIN: Mulle meenub kaks suuremat prot-
sessi. Esiteks, sporditegevuse reformide käivita-
mine spordikeskuses, mis on tänaseks kardinaa-
lselt edasi arenenud, ning teiseks, rektor Jaak 
Aaviksoo valimised, mille meediakajastust võis 
võrrelda presidendivalimistega. Mõlemad jäid 
meelde eelkõige seetõttu, et üliõpilasesindusel 
oli neis kanda väga suur roll. Vastu võetud otsu-
sed olid kaalukad, huvigruppe palju ning üliõpi-

1. Mis aastatel ja millisel positsioonil olid 
üliõpilasesinduses tegevliige?

TRIIN: Üliõpilasesinduses olin tegev kaks aas-
tat, 2017–2019. Tegutsesin ürituste koordinaatori 
positsioonil ehk vastutasin mitmete tudengieluga 
seotud ürituste eest, nagu Avalöögi orienteerumi-
ne, tipikate marss Toompeale, tudengkonna sünni-
päev, mitmed tudengiesindajate väljasõidud jpm. 
Lisaks kuulusin ühe aasta ka esinduskogusse.
MARTIN: Mina olin tegev 2014–2017, olin 
spordi valdkonna koordinaator ja kuulusin ka 
esinduskogusse.

2. Millised on sinu eredaimad mälestused 
seoses üliõpilaskonnaga?

TRIIN: Mälestusi ja lugusid on päris palju. 
Üks, mida ma ilmselt kunagi ei unusta, on lugu 
redeliga. Toimus 2018. aasta rebaste ristimine 
ja samaaegselt ka Tehnikaülikooli 100. sünni-
päeva tähistav linnakupidu. Kuna paralleelselt 
leidis aset hästi palju tegevusi, siis päev oli tihe 
ja tegemist palju. Traditsiooniliselt on ühisris-
timisel olnud kasutuses kultuuriklubi tuden-
gibuss, mille katusel tehakse rebastele väike 
etteaste ja loetakse rebasevannet. Selleks oli 
meil tarvis redelit, kuid kõik redelid olid kuskil 

Triin Siim

Martin Malm
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laste eelistuste kallutamiseks oli tunda pidevat 
mõjutustegevust.

3. Mida oled kaasa võtnud või milliseid 
kogemusi on sulle andnud töö  
üliõpilasesinduses?

TRIIN: Töö üliõpilasesinduses andis mulle to-
hutult enesekindlust. Ma muutusin julgemaks, 
õppisin paremini aega planeerima ja sain tut-
tavaks väga ägedate inimestega. Mitmeid kordi 
tuli ette, kus pidin kiiresti reageerima ja mõtle-
ma välja lahenduse mõnele olukorrale. Näiteks 
ükskord ei hakanud elektrigeneraator korrali-
kult tööle ja pidin jooksma mööda kampust, et 
leida XLR kaablit. 
Julgen väita, et üliõpilasesindusest saadud 
kogemused ja oskused olid ka üsna suureks 
mõjutajaks, mis aitasid mul jõuda praegusele 
töökohale.
MARTIN: Esiteks, olen saanud palju tuttavaid, 
kellega muidu poleks kohtunud, mitmetega 
neist suhtlen siiani. Teiseks, võimalus ise mida-
gi üliõpilaskonna heaks ära teha, missioonitun-
de rahuldamine. Kolmandaks, palju kogemusi 
eri tasanditelt, olgu siis suhtlemine, läbirääki-
mine, mõjustamine vms. Neljandaks, laiemad 
teadmised oma valdkonnast (minu puhul sport) 
ning sellega samuti rohkelt uusi tuttavaid ja 
kogemusi.

4. Miks soovitad tänastel tudengitel  
ühineda üliõpilasesindusega?

TRIIN: Üliõpilasesindus on kogemus, mis tu-
leb kasuks igas eluvaldkonnas, millega tegelema 

hakkad. Üks väga oluline osa elust on tutvused 
ja ÜE on see koht, kust on võimalik leida tutvu-
seid igast valdkonnast. Sul on võimalik tutvuda 
kõikide TalTechi organisatsioonide esindajatega 
ja seeläbi laiendada oma silmaringi.
MARTIN: Ülikoolis on rohkelt mitmesuguseid 
organisatsioone, kus ennast arendada ja välja-
kutseid leida. Üliõpilasesindust soovitaksin ees-
kätt neile, kes soovivad panustada ühiskondlik-
kesse tegevustesse, mis on enam seotud avaliku 
sektori perspektiividega.

5. Mida soovid üliõpilaskonnale  
sajandaks sünnipäevaks?

TRIIN: Üliõpilaskonnale soovin kindlat meelt 
ja veelgi teguderohkemat tulevast sadat aastat! 
Hoidkem tipikate lippu ja vaimu kõrgel!
MARTIN: Mõjususe kasvu, et suunata soovi-
tud protsesse. Üliõpilasesinduse rolli ja üliõpi-
lasaktivismi kasv tulevikus on möödapääsmatu. 
Õpingute kõrvale pakutavad erialased võima-
lused teadmiste reaaleluliseks rakendamiseks 
omandavad järjest suuremat tähtsust haridu-
se kogupaketis. Mul on väga hea meel näha, et 
erialaste kõrvaltegevuste võimalused on aasta-
aastalt kasvanud. Kuna Tartu on saanud endale 
uue Delta maja, siis varem või hiljem oleks ka 
TalTechil uut kaasaegset hoonet vaja. Loogili-
ne valik võiks olla näiteks, et innovatsiooni- ja 
ette võtluskeskus Mektory saaks uue pinna ning 
Mektory vana maja antakse üliõpilaskonnale, 
mis lahendaks ruumipuuduse probleemi ja 
avaks rohkelt uusi võimalusi. See saaks ühtla-
si olema järgmine suurem verstapost TalTechi 
üliõpilaskonna arengus. ■

Üliõpilasesinduse väljasõit 2019
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TALTECHI TÖÖTAJAD 
NÄITASID SPORTLIKE 
ELUVIISIDE ARENDAMISEL  
EESKUJU 

Kõik muutus augustis 2020, kui 
Tehnikaülikool otsustas saata 
oma aegade esimese delegatsioo-
ni, isegi võiks öelda ekspeditsioo-
ni, Käärikule, et testida pinnast, 
vaadelda ja teha kokkuvõtteid 
teistest Eesti sportlikest asutus-
test ning ettevõtetest. Nii asuski 
14. augustil teele TalTechi spor-
diarmastajatest uurimisrühm: 
teadlased ja töötajad Gregor 
Arbet, Raido Ringmets, Elena 
Kirt, Risto Jamnes, Madis Koit, 
Raul Hanson, Viivika Pulk, Siim 
Raudla, Kati Muldma, Maarja 
Kask, Marko Mett, Anu Green, 
Lilian Valge, Sten Kalder, Rait 
Käbin, Maali Pruul, Ivar Kiitam, 
Janis Sirelpuu ja allakirjutanu.

Tom Erik Luoma-Aho  Fotod: Kaimo Puniste, Ardo Saks, Tarmo Haud 

Sihtkohaks oli Otepää lähedal 
asuv Kääriku, kus toimus täna-
vune Suvespartakiaad. See on 
nagu Üliõpilaste Suvemängud, 
aga veidi pisem ja keskmine va-
nus 15 aasta võrra kõrgem.

Vaevalt olime looduskaunis 
Kääriku Spordibaasis bussi 
pealt maha astunud ning oma 
mõõteriistad ja muud tea-
duslikuks tööks vajaminevad 
aparaadid üles seadnud, kui 
spartakiaadi korraldajad lük-
kasid meid kergejõustiku staa-
dionile, kus pidime 25 ettevõt-
te-asutusega mõõtu võtma 400 
m jooksus. Oleks see siis vaid 
lihtsalt 400 m jooks olnud, ei 

TalTechi tudengid on Eesti kõige sportlaslikum üliõpilaskond, aga mitte ainult: 
Tehnikaülikool koos oma juht- ja töötajaskonnaga on alati andnud endast kõik,  
et võimaldada tudengitele ja töötajatele parimaid sportimistingimusi. Kuigi 
Tehnikaülikooli ligi 2000 töötaja seas on suur hulk spordiarmastajaid, pidime 
2020. aasta juulis tõdema, et seda sportlikku kollektiivi pole TalTech suutnud 
ära kasutada ega ka tõestada teistele, et meie seas on tõsiseid tegijaid.

– samal ajal pidime sooritama 
kuulitõuke, ületama tõkkeid 
ja veel tagatippu kaugust ka 
hüppama. Nagu arvate võite, 
olid pärast esimest spordiala 
enamikul meist mahlad väljas 
ning saime aru, et Suvesparta-
kiaad pole mingi naljategemise 
koht. Saatsime oma 20-liikme-
lise uurimisrühma siiski 29 
alal võistlema – ilmselgelt tegid 
kõik TalTechi ekspeditsiooni 
liikmed kaasa rohkem kui ühel 
spordialal.
Esimene võistluspäev oli kuju-
nemas meile tõeliselt edukaks: 
korvpallis tegi puhta töö meie 
võistkond koosseisus Rait Kä-
bin, Raido Ringmets, Siim Raud-
la, Gregor Arbet ja Madis Koit. 
Praktiliselt 90-kraadise nurga 
all oleva Seinamäe jooksu võitis 
sõna otseses mõttes roomates 
Sten Kalder. Lilian Valge kor-
raldas naiste crossfiti eelvooru-
des hirmuvalitsust.
Päeva üheks raskeimaks alaks, 
vähemalt meie jaoks, oli auto 
lükkamine. Eelvoorudes 100 m 
mäkke lükatud auto tagas aga 
meie mõlemale meeskonnale 
kindlalt kohad finaalis. Tund-
sime, et sellelt võistluselt võime 

TUDENGID OLID EESKUJUKS
Tallinna Tehnikaülikooli tudengid on läbi aastate olnud 
ühed sportlikumad kujud Eesti kõrgharidusmaastikul, 
seda hoolimata asjaolust, et Tehnikaülikoolil puuduvad 
sporditeaduste õppealad. Lisaks „tavapärastele kahtlus-
alustele“ nagu korvpall ja võrkpall on TalTechi tudengeid 
saatnud suur edu ka kergejõustikus, ujumises, purjetami ses,  
tõstmises ja vibuspordis ning Eesti tudengkonnas ülipopu-
laarsete Üliõpilaste Suve- ja Talimängude üldarvestuses 
on Tallinna Tehnikaülikooli sportlikud noored kokku 
võitnud tervelt 9 korda (6 korda Suvemängud, 3 korda 
Talimängud), mis on ka rekord kõikide kõrgkoolide seas.



69

SPORT

koju viia lausa kaks TOP 3 koh-
ta, aga meie suureks õnnetuseks 
toimusid autolükkamise 
kohe pärast eelvoore ja eelvoo-
rude viimasteks lükka jateks 
olid justnimelt meie enda poi-
sid. Nii pidi meie esimene auto-
lükkamise meeskond krampis 

-
ses meeskonnas olnud TalTechi 
võrkpallimeeskonna peatreener 

-
lideks taastuda ning kumbki 
TalTechi meeskond ei saanudki 

autolükkajad kohtadele 9 ja 10. 
Päeva lõpetasime siiski tantsu ja 
tralliga Kääriku järve ääres. 
Teiseks päevaks olime eelmi-
se õhtu raskused unustanud 
ja hommikuselt Kääriku jär-
vejooksult noppis auväärse 7. 
koha Sten Kalder, kes kuul-
davasti oli viimati nii pikka 
distantsi jooksnud kaitseväe 
NATO-testidel. Oma sisemise 
toidutehnoloogi manasid välja 
Marko Mett, Anu Green ja Sten 
Kalder, kes grillimisvõistlusel 
oma salajase kastme ning osa-
va jutuga kolmanda koha välja 
võlusid. Spordimaailmale andis 
endast teada Ivar Siitam, kes 
võitles maastikurattasõidus 
välja kuldmedali, Raul Hanson 
hõivas samal alal poodiumi kol-
manda koha. Peale teist päeva 
suundusid kõik võistlejad jällegi 
Kääriku järve äärde, et veel üks 
retropidu maha pidada. 
Kolmandal päeval näitas Siitam 
klassi rogainis (see on peenema 
nimega orienteerumine), saavu-
tades teise koha. Spartakiaadi 
kõige sinikaterohkemaks võist-
lusalaks oli tänavahoki – 100 
km/h lendavaid plastikpalle 
peatasid mängijad oma erineva-
te kehaosadega nii taotuslikult 
kui ka paljudel juhtudel koge-
mata. TalTechi nimel läksid end 
ohverdama Raul Hanson, Madis 
Koit, Siim Raudla, Lilian Valge, 
Gregor Arbet, Kati Muldma ja 
Maarja Kask, kes läbi valu kol-
manda koha koju tõid. Kas mä-

letate eespool mainitud Lilian 
Valget, kes i eelvoorudes 
raudse rusikaga hirmuvalitse-
jannat mängis? Ka finaalis ei 
jätnud ta oma vastastele tunne-
li lõpus mitte valguskumagi, lii-
kudes kindlalt kirka kuldmeda-
lini. Peale võistlust küsiti Liliani 
käest intervjuud, mille peale üt-
les preili Valge vaid: „2EZ4ME“, 
mida iganes see ka ei tähendaks. 
Kogu TalTechi võistkond jäi ka 
autasustamist ootama – eelkõige 
selleks, et näha neid asutusi ning 
ettevõtteid, kellele me järgmisel 
aastal kollektiivselt kriipsu peale 
tõmbame. TalTech platseerus 25 

konkurendi seas auväärsele seits-
mendale kohale, mis on vägagi 
muljet avaldav tulemus, arvesta-
des, et seekordne võistlus oli meie 
uurimisrühma jaoks alles mater-
jalidega tutvumine. Need kuus 
asutust ja ettevõtet, kes lõppjär-
jestuses meie ees seisid, peaksid 
kiiremas korras oma treening-
koormust suurendama, sest me 
tuleme veel ja tuleme massiga. 
Kui kuulud TalTechi töötajas-
konda ja seda artiklit lugedes 
tuli tahtmine oma kolleegidega 
midagi suurt ja ägedat teha, siis 
anna endast teada. Lihasvalu 
on ajutine, mälestused jäävad. ■

 

  Tom Erik Luoma-Aho tõkkejooksu 
filigraanne tehnika

Lilian Valge 
skalpe võtmas

Ivar ja Raul teatejooksus mehetegusid 
tegemas

Madis Koit (#6) korvpallimängu ajal 
katuse paigaldamise hinnapakkumist 
küsimas

Üliõpilaste Suvemängude 
„Kääriku Järvelendur“
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TalTechi puhkpilliorkester 
koondab suurt hulka pühen-
dunud inimesi. Orkestri kont-
serdikava on tihe, igal hooajal 
on proovilepanekuid ning oma 
inimesi hinnatakse ja hoitakse. 
70 aastat on väärikalt pikk aeg, 
mille jooksul on orkester saanud 
uued harjutamise tingimused 
Tõnismäel ning liikmete sõnul 
viimastel aastatel ka uue hinga-
mise. Hinnatakse, et repertuaar 
on kokkuvõtmist nõudev ja 
kõrgetasemeline, esinetakse ja 
osaletakse konkurssidel. Viima-
sed on orkestri taseme tõstnud 
lausa võrdväärseks kutseliste 
koosseisudega. Muusikud ise 
hindavad pidevalt uuenevat re-
pertuaari, millest osa on esma-
ettekanded – tellitud välismaalt 
või arranžeeritud Eesti heliloo-
jate poolt just sellele koosseisule.
Alles eelmisel hooajal orkestri-
ga liitunud tromboonimängija 
Andreas Saluste meenutab, et 
kuigi lavanärvi tal ammu enam 
ei ole, siis ometi pelgas ta esi-
messe proovi minnes, kuidas 
teda vastu võetakse. Kartus oli 
muidugi asjata. 
Programmiga Erasmus Tallin-
nasse tulnud hispaanlane Belén 
Muñoz López võttis oma fagoti 
kaasa, uskudes, et nõnda tutvub 
ta paremini nii kohalike inimeste 
kui ka kultuuriga. Juhuse tahtel 

Merli Antsmaa  Fotod: Sten-Ander Ojakallas

jõudis ta samuti puhkpilliorkest-
risse ja on kogemuse eest väga 
tänulik: „Orkestris on väga hea 
atmosfäär, mis meenutab minu 
orkestrikogemust Hispaanias, 
kus üheskoos käivad nii lapse-
vanemad kui ka nende lapsed. 
Vanus on küll erinev, kuid kõik 
naudivad koos musitseerimist.“ 
Tänu sellisele lisategevusele 
õpingute kõrvalt on Belén palju 
rohkem kursis Eestis toimuva-
ga, oskab eestikeelseid (ilmselt 
peamiselt orkestrimuusikaga 
seotud) sõnu ja teab, et talvel 
vahetatakse siin proovi ajaks 
saapad susside vastu.
Kauaaegne klarnetimängija 
Priit Vinkel hindab seda, et ühi-
sed pingutused liidavad tuumik-
mängijaid ja motiveerivad veel 
rohkem endast andma: „Väga 
suure panuse on kindlasti and-
nud ka dirigendi Tarmo Kivisilla 
järjekindel surve püüelda nõudli-
kemate ja suuremat väljakutset 
pakkuvate lugude juurde. Keva-
dine viiruselaine ja eriolukord ta-
bas meid kunstilises tipus. Olime 
kuid ja kuid harjutanud ning lih-
vinud repertuaari kaheks (!) kon-
kursiks, kuid kõik jäid järjest ära. 
Nii me jäimegi äkki hoopis koju, 
ehkki ise n-ö stardipakkudel.“ 
Andreas meenutab hea sõnaga 
ka viimast proovi enne eriolu-
korra algust: „See oli neljapäev ja 

Uskumatu, aga nii see on – Tehnikaülikooli Puhkpilliorkester tähistab oma 
70. tegutsemisaastat. Alustanud lihtsast asjaarmastajate kokkusaamisest, 
on orkester nüüdseks Eesti hobiorkestrite hulgas üks parimaist.

kõik me teadsime, et uuest näda-
last on kogu elu teistmoodi. Proov 
toimus ja kohale tulid suurimad 
huvilised. Kui proovi jõudsin, oli 
naispere asunud pirukaid küp-
setama, saime niisama suhelda 
ja mängisime oma lõbuks hoo-
pis muid lugusid. See oli kõige 
stressivabam ja nauditavam 
mängukogemus, mis mul senise 
karjääri jooksul on olnud. See oli 
kinnitus, et selles kollektiivis on 
väärt inimesed.“
Saksofonimängija Getter Mat-
tole läksid hinge eriolukorra 
ajal dirigendi saadetud kirjad, 
mis tuju rõõmsamaks tegid. 
„Kontsertidest on minu hinge 
puudutanud talvised jõulu- või 
klassika kontserdid, sest seal on 
olnud tehnilised lood, mille har-
jutamine võtab aega, kuid tule-
mus on muljet avaldav ja külma-
värinaid tekitav,“ lisab Getter. 
Orkestrandid hindavad ka põ-
nevates kohtades esinemist. 
Näiteks oli orkester Kurgjal Carl 
Robert Jakobsoni vesiveski ka-
hele korrusele laiali paigutatud 
ja nauditi paiga suurepärast 
akustikat. Kontserdisaalidest 
peab Priit eriliseks Estonia 
kontserdisaali, mis on ikka ja 
jälle koosseisu jaoks edukaks 
osutunud. Ta meenutab paari 
aasta tagust Eesti puhkpillior-
kestrite turniiri tulemuste oota-

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI 
PUHKPILLIORKESTER: 70 AASTAT  
KOOSOLEMISE RÕÕMU 
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mise ärevust: „Kõrgeima grupi 
esikoha saavutamine pani nagu 
paisu tagant rõkkama kogu Es-
tonia saali. Kõik elasid nii tore-
dasti kaasa, ka teised orkestrid!“
Kuigi orkestriliikmete vanus 
ja kogemus on erinev, peetakse 
seda suureks tugevuseks. Mõni 
muusik on oma elu jooksul män-
ginud mitmeid instrumente ja 
saab vastavalt vajadusele eri-
nevaid positsioone täita. Teistel 
on pagasis lugusid mitmekümne 
aasta tagustest väljasõitudest. 
Orkestri kõige staažikam liige, 
klarnetimängija Ülo Uder mee-
nutab, et muusikatee alguses 
1950. aastatel sai ta üsna pea 
aru, et orkestrites ja koorides 
oli õhustik vabam kui tollases 
tavaelus, ilma orkestrita jää-
nuks nägemata paljud huvita-
vad sündmused, osa võtmata 
laulupidudest ja reisidest. Üks 
traditsioone oli osalemine üli-
õpilaste laulupeol Gaudeamus, 
milles Ülo on kaasa löönud lausa 
16 korral. „Ületamatu oli küm-
nes pidu Vilniuses 1988. aastal. 
Vahetult enne seda tunnistas 
ülemnõukogu Eesti rahvuslipu-
na sinimustvalget ja leedukad 
jälgisid vaimustusega meid sel-
lega liikumas. See ilmselt inspi-
reeris neidki, sest varsti nähti 
ka üksikuid Leedu Vabariigi 
lippe, mida miilitsad jahtima 
asusid. Lippe murti pooleks ja 

tambiti jalge alla. Reedesel päe-
val toimus kontsert, mille ajal 
hakkasid nagu maa alt ilmuma 
suuremõõdulised Leedu lipud. 
Muidugi prooviti seda takista-
da, kuid rahvamass tihenes lipu 
ümber – nähti, et ligi ei pääseta 
ja kontserti ka segada ei tohi. 
Kõik see toimus kontserdi ajal 
ja rahvas jälgis seda rohkem kui 
kontserti ennast, kuid esinejad ei 
näinud selles probleemi,“ meenu-
tab Ülo ning lisab, et praegusel 
ajal on Gaudeamused muutu-
nud palju tagasihoidlikumaks ja 
kestvuselt lühemaks. 
Andreasele meenuvad vanema-
te mängijate lood, kus keegi pidi 
enda pillile ise huuliku treima 
või määrima pillide liikuvaid osi 
juukselaki, kahurimäärde või 

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI PUHKPILLIORKESTER 70
Tallinna Tehnikaülikooli Puhkpilliorkester asutati 1950. aasta sügisel ja leidis esialgu  
rakendust paraadidel esinedes, nüüdseks on orkester jõudnud kontserttegevuse ja  
mitmesuguste konkurssideni.
Kontsertkoosseisus mängib orkestris 50 liiget üliõpilastest õppejõududeni. Orkestrit on ae-
gade jooksul eest vedanud legendaarne eesti flöödikoolkonna rajaja Elmar Peäske, tulihin-
geline puhkpillientusiast Andres Avarand ja pikaaegne puhkpillidirigentide õppe- 
jõud Reet Brauer. Alates 2014. aasta sügisest on orkestri peadirigent Tarmo Kivisilla ja  
2016. aastast dirigent Diana Mäeväli.
2016. aastal esitati orkester Eesti Kooriühingu aastapreemia kandidaadiks Aasta puhkpilli-
orkester kategoorias. 
Pidevalt tegutsedes on orkester marssinud nii laulupeo rongkäikudes kui ka esinenud 
Tallinna Tehnikaülikooli üritustel ning teinud huvitavaid koostööprojekte mitmete solistide, 
näitlejate ja kooridega. 
Orkestri eesmärk on pakkuda pillimängijatele heas seltskonnas musitseerimise rõõmu ja 
võimalust sellest ka kuulajatel osa saada.

 � Juubelikontsert toimub 17. oktoobril kell 17.00 Vaba Lava saalis.
 � Rohkem infot leiab orkestri kodulehelt (https://orkester.ee).

muude asjadega. See paneb teda 
mõtlema, kui lihtne on praegu – 
kõik on poes olemas ja kui seal-
ne ei sobi, siis tuleb vajalik kaup 
nädalaga Saksamaalt kohale.
Mis on aga need salanipid ja 
-retseptid, mis panevad TTÜ 
Puhkpilliorkestrit kõiki män-
gijaid kokku liitma?
Nagu ühest suust võiksid nad 
vastata, et need on inimesed 
ja uued tutvused, sinna juurde 
värsked kogemused, kõrge tase 
ja selle poole püüdlemine. Hin-
natakse põnevat ja mitmekesist 
repertuaari, mis paneb iga män-
gija enda partiid ja pilli harju-
tama. Erineva tausta, ameti ja 
hobidega inimesi ühendab suur 
armastus puhkpillimängu ja 
-muusika vastu. ■

https://orkester.ee
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DOKTORITÖÖD
APRILL – AUGUST 2020

OLGA MIKHEEVA
Governance of Innovation and Development 
Financing: Policies, Strategic Functions and 
Bureaucracies. Innovatsiooni ja arengu finant-
seerimise valitsemine: poliitikad, strateegilised 
funktsioonid ja bürokraatia.
ISBN 9789949835386 (publication). 
ISBN 9789949835393 (pdf). 278 lk. Kaitses 29.04.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3be91a47-f703-
44cb-87ce-d6db62f8cdab
HAKAN BERBER
Accelerated Carbonation Treatment of Industrial 
Wastes: Physicochemical, Environmental and 
Economic Aspects. Tööstusjäätmete töötlemine 
kiirendatud karboniseerimismeetodil: füüsikalis-
keemilised, keskkonnaalased ja majanduslikud 
aspektid.
ISBN 9789949835423 (publication). 
ISBN 9789949835430 (pdf). 122 lk. Kaitses 30.04.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e6d57289-35ba-
46fc-9c05-c9ac6f982bf0
AHTO TRUU
Hash-Based Server-Assisted Digital Signature 
Solutions. Räsifunktsioonidel põhinevad serveri 
toega digitaalse signeerimise lahendused. 
ISBN 9789949835461 (publication). ISBN 
9789949835478 (pdf). 128 lk. Kaitses 28.05.2020. 
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a972cc4b-53ec-
4c82-8de0-b3e941cce345
KEEGAN MCBRIDE
Open Government Data Co-Created Public Services.  
Avaliku sektori avaandmete põhjal koosloodud 
avalikud teenused.
ISBN 9789949835447 (publication). 
ISBN 9789949835454 (pdf). 186 lk. Kaitses 09.06.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e75082ae-9115-
48c0-9526-09466e8a6698
KAI LAURI
Elimination of Uremic Toxins during Dialysis 
assessed with the Optical and Analytical Methods. 

Ureemiliste toksiinide elimineerimise hindamine 
dialüüsravil optiliste ja analüütiliste meetoditega.
ISBN 9789949835553 (publication). 
ISBN 9789949835560 (pdf). 76 lk. Kaitses 15.06.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/85965453-b6b4-
4a1c-bdb6-8ebb28420fe9
PEEP PIHELO
Hygrothermal Performance of Prefabricated Timber  
Frame Insulation Elements for Deep Energy 
Renovation of Apartment Buildings. Puitkarkass-
lisasoojustuselementide niiskustehniline toimivus 
suurpaneelelamute tervikrenoveerimisel.
ISBN 9789949835485 (publication). 
ISBN 9789949835492 (pdf). 196 lk. Kaitses 16.06.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d748fbdf-83e0-
4377-a8d3-5e7e327e102e
MARINA TERAS
Melanoma Markers and New Treatment Perspectives. 
Melanoomi markerid ja uued raviperspektiivid.
ISBN 9789949835669 (publication). 
ISBN 9789949835676 (pdf). 148 lk. Kaitses 19.06.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2f47c955-8e96-
4848-86e6-356deff7869c
MONIKA STOLJAROVA
Massively Parallel Sequencing of Human Mito-
chondrial Genome for Forensic Analysis. Inimese 
mitokondriaalse genoomi massiivselt paralleelne 
sekveneerimine forensiliseks analüüsiks. 
ISBN 9789949835522 (publication). 
ISBN 9789949835539 (pdf). 106 lk. Kaitses 22.06.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/980af58a-f034-
43a6-83da-c404205bbd91
HENDRIK MAARAND
Operational Semantics of Weak Sequential 
Composition. Nõrga jadakompositsiooni operat-
sioonsemantika.
ISBN 9789949835607 (publication). 
ISBN 9789949835614 (pdf). 146 lk. Kaitses 26.06.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/40485316-9724-
464b-9428-5686ad3814eb

TEATED

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3be91a47-f703-44cb-87ce-d6db62f8cdab
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e6d57289-35ba-46fc-9c05-c9ac6f982bf0
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e75082ae-9115-48c0-9526-09466e8a6698
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/40485316-9724-464b-9428-5686ad3814eb
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/980af58a-f034-43a6-83da-c404205bbd91
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2f47c955-8e96-4848-86e6-356deff7869c
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d748fbdf-83e0-4377-a8d3-5e7e327e102e
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/85965453-b6b4-4a1c-bdb6-8ebb28420fe9
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ANASTASSIA TAIVOSALO
Comprehensive Study of Proteolysis During 
Cheese Ripening. Proteolüüsi detailne iseloomus-
tamine juustu valmimise käigus.
ISBN 9789949835621 (publication). 
ISBN 9789949835638 (pdf). 130 lk. Kaitses 29.06.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/baa0efb7-99a7-
47b4-a051-3046973593cc
GERT KANTER
Model-Based Testing Framework for Autonomous 
Multi-Robot Systems. Mudelipõhine testimisraa-
mistik autonoomsetele multirobotsüsteemidele. 
ISBN 9789949835584 (publication). 
ISBN 9789949835591 (pdf). 148 lk. Kaitses 03.07.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/575133f2-f94a-
49d4-a7c9-0615b54ae139
MORTEN MEYERHOFF NIELSEN
The Demise of eGovernment Maturity Models: 
Framework and Case Studies. E-valitsemise 
küpsusmudelite ammendumine: raamistik ja 
juhtumianalüüsid. 
ISBN 9789949835508 (publication). 
ISBN 9789949835515 (pdf). 302 lk. Kaitses 15.07.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4340ac52-0457-
40fc-aa7f-2112d107cc8b
JOHAN VIIROK
The Study of Magnetoelectric Effect in Multifer-
roics Using THz Spectroscopy. Magnetelektrilise 
nähtuse uurimine multiferroidides THz spektro-
skoopiaga. 
ISBN 9789949835683 (publication). 
ISBN 9789949835690 (pdf). 112 lk. Kaitses 16.07.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6742e380-e1c5-
4f1e-ae2a-8623a8261393
BALPREET KAUR
Development of Photo-Induced Persulfate-Based  
Processes for Efficient Application in Water 
Treatment. Foto-indutseeritud persulfaadi-põhiste  
protsesside väljatöötamine efektiivseks rakenda-
miseks vee puhastamisel. 
ISBN 9789949835768 (publication). 
ISBN 9789949835775 (pdf). 116 lk. Kaitses 18.08.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f681dc13-dc11-
4ad6-b728-aa232dfd8c59
ROHIT BHADORIA
Design of Heterobivalent Molecules and their 
Applications in Chemical Biology and Materials 
Science. Heterobivalentsete molekulide disain 
ning nende rakendused keemilises bioloogias ja 
materjaliteaduses. 
ISBN 9789949835867 (publication). 
ISBN 9789949835874 (pdf). 122 lk. Kaitses 18.08.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1b7c1e2b-17e6-
472e-a643-1e5cb9ea3929
JAANUS KAUGERAND
Mediated Interactions for Collection and Exchange  
of Situational Information in Smart Environments.  
Vahendatud interaktsioonid olukorrateadlikkuse  
informatsiooni kogumiseks ja vahetamiseks aru-
kates keskkondades. 
ISBN 9789949835829 (publication).  
ISBN 9789949835836 (pdf). 256 lk. Kaitses 18.08.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0832f0a1-3b6a-
4822-bb6f-0bf31efa0336

ABAYOMI TITILOPE OLUWABI
High-κ Metal Oxide Thin Film by Chemical Spray 
Pyrolysis: From Optimization of Material Properties 
to Application in Thin Film Transistor.  
Metallioksiidi õhukesed kiled keemilise pihustus-
pürolüüsi meetodil: materjali omaduste optimeerimi-
ne ja rakendamine õhukesekilelistes transistorides. 
ISBN 9789949835782 (publication). 
ISBN 9789949835799 (pdf). 124 lk. Kaitses 19.08.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4b6d9afd-74d2-
40ac-9c12-335d2f608474
SIGNE ROSENBERG
Essays on Housing, Monetary Policy and Consump-
tion. Uurimused kinnisvarast, rahapoliitikast ja 
tarbimisest. 
ISBN 9789949835805 (publication). 
ISBN 9789949835812 (pdf). 96 lk. Kaitses 19.08.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aee844df-40af-
4b37-af7e-e72c45e769d8
MIRKO MUSTONEN
Natural and Anthropogenic Underwater Ambient  
Sound in the Baltic Sea. Läänemere looduslik ja 
inimtekkeline veealune ümbrusheli. 
ISBN 9789949835843 (publication). 
ISBN 9789949835850 (pdf). 142 lk. Kaitses 24.08.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/80dbd67a-e5fe-
49ce-8b2e-45307b64f2b4
ADEBOYE STEPHEN OYENIRAN
High-Level Implementation-Independent Software- 
Based Self-Test for RISC Type Microprocessors. 
Mikroprotsessorite tarkvarapõhine implementat-
sioonist mittesõltuv funktsionaalne enesekontroll. 
ISBN 9789949835881 (publication). 
ISBN 9789949835898 (pdf). 196 lk. Kaitses 24.08.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08a75fbb-3f71-
4fe4-b3d0-3f37a9a5f36d
RAMIN RAHMANI AHRANJANI
Combination of SLM-SPS Approaches for Tribological, 
Antibacterial and Biomaterial Applications. Kombi-
neeritud SLM-SPS meetod triboloogiliste, antibakte-
riaalsete ja biosobivate materjalide valmistamiseks. 
ISBN 9789949835706 (publication). 
ISBN 9789949835713 (pdf). 136 lk. Kaitses 26.08.2020. 
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4cd6a755-29d9-4168-
a281-a21edca6c729
MIHKEL HÄRM
Energy Transition Impact Assessment Methodology 
for Fossil Fuel Based Energy Systems. Fossiilsetel 
kütustel põhinevate energiamajanduste ümber-
korraldamise mõjude hindamise metoodika. 
ISBN 9789949835645 (publication). 
ISBN 9789949835652 (pdf). 90 lk. Kaitses 26.08.2020. 
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3087bc85-dafc-
4489-98bb-0ee9dbd26b27
GÁBOR ZOLTÁN ELEK
Oxidative Ring-Cleavage Reactions of Cyclopropa-
nols and their Application for the Synthesis of Bio-
active Cyclopeptides. Tsüklo propanoolide oksüdee-
rivad tsükliavamis reaktsioonid ja nende rakendus 
bioaktiivsete tsüklopeptiidide sünteesil. 
ISBN 9789949835720 (publication). 
ISBN 9789949835737 (pdf). 100 lk. Kaitses 28.08.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/969fcbc0-1eb5-
491e-9f23-5d6040090e0b

TEATED

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/baa0efb7-99a7-47b4-a051-3046973593cc
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/575133f2-f94a-49d4-a7c9-0615b54ae139
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4340ac52-0457-40fc-aa7f-2112d107cc8b
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6742e380-e1c5-4f1e-ae2a-8623a8261393
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f681dc13-dc11-4ad6-b728-aa232dfd8c59
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1b7c1e2b-17e6-472e-a643-1e5cb9ea3929
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0832f0a1-3b6a-4822-bb6f-0bf31efa0336
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/969fcbc0-1eb5-491e-9f23-5d6040090e0b
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3087bc85-dafc-4489-98bb-0ee9dbd26b27
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4cd6a755-29d9-4168-a281-a21edca6c729
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08a75fbb-3f71-4fe4-b3d0-3f37a9a5f36d
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/80dbd67a-e5fe-49ce-8b2e-45307b64f2b4
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aee844df-40af-4b37-af7e-e72c45e769d8
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4b6d9afd-74d2-40ac-9c12-335d2f608474


Lo
e 

ka
 ta

lte
ch

.e
e

74

IN ENGLISH

READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:

The issue of Mente et Manu you are holding right now 
is focused on the new era in TalTech: rector Tiit Land 
has held his inauguration speech 
PAGE 6  
and put together his team for the “ride” for the next 
five years. In the main interview Tiit Land talks 
about his plans and priorities and changes he has in 
mind to make TalTech a better university. 
PAGE 16

As told, TalTech has not only the new rector, a number of new people hold key positions at the university. Vice-
rector for research is academician Maarja Kruusmaa; vice-rector for entrepreneurship is a brand new job held by 
Sven Illing and director for facilities will be Aivar Uutar. Those and several other new staff are introduced from
PAGE 54

MAARJA KRUUSMAA SVEN ILLING AIVAR UUTAR
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IN ENGLISH

IF YOU ARE INTERESTED IN THE TOPICS, ASK  
YOUR ESTONIAN SPEAKING COLLEAGUE FOR ASSISTANCE  

WITH THE FULL ARTICLES IN THE MAGAZINE.

How did we do when coronavirus brought the whole 
academic affairs from auditoriums to homes, from 
persons to screens? IT department writes about their 
lessons and practices, innovations and feedback from 
the spring. Are we ready for the next episode? Are you? 

PAGE 26

Grete Arro and Kati Aus are the specialists in educational psychology and didactics. They have the answer 
to an eternal question: whether the trick of students disappearing from the auditorium is an evidence based 
problem or inevitability? Or, in other words, how to be a better teacher to avoid it because research say that 
the most powerful motivation management tools are in the hands of the teacher. But be aware, these tools can 
be used to do both good and bad – even the motivation of a student who has become very aware of the need to 
learn can be skillfully killed by the teacher. In the article Arro and Aus introduce you those tools.

PAGE 30

TalTech’s ceremony hall holds 13–14 spectacular cere-
monies every year. What happens behind the curtains 
and which bits and pieces do those events contain 
shows a photographic article by TalTech’s events or-
ganizer Sten Kalder.

PAGE 41
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