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T a l l i n n a

T e h n i k a ü l i k o o l i

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) valis aasta
tudengisõbraks Rein Raua, kes on tugevalt
väljendanud ja kaitsnud üliõpilasliikumise
jaoks olulisi seisukohti nagu akadeemiline
vabadus, tasuta õpe ja tudengite sotsiaal
sed garantiid.
Tudengielu aasta toetajaks valisid
üliõpilased ettevõtluskonkursi Ajujaht, mis
edendab noorte ettevõtlikkust ja aitab kaasa
uuenduslike ja teaduspõhiste ettevõtete
loomisele.
Aasta ettevõtteks valisid üliõpilased
Microsofti, kes on üliõpilastele pakkunud
ISIC-kaardi alusel mitmeid tarkvaraprog
ramme tasuta või väga soodsa hinna eest.
Aasta sündmus 2011. aasta kõrgha
riduspoliitikas on tudengite hinnangul
kõrgharidusreformi debati käivitumine.
„Samas on reform jäänud venima ja
lõppeva aastaga ei suutnud Riigikogu tu
dengisõbraliku reformi käivitamises kokku
leppida,” kommenteeris EÜLi esimees
Eimar Veldre.
Aasta sündmus tudengielus on üliõpi
laste hinnangul TTÜ Tudengimaja avamine.
Aasta partneriks valisid üliõpilased
Rektorite Nõukogu ja Eesti Õpilasesinduste
Liidu, kes on toetanud tudengisõbraliku
kõrgharidusreformi seisukohti.
Tunnustused omistas EÜLi tunnusta
mise komisjon, kuhu kuulusid EÜLi vilistlas
kogu juhatuse, EÜLi juhatuse ja volikogu
esindajad ning staažikaim EÜLi töötaja.

13. detsembril täitus energeeti
kamaja suur auditoorium rahvast.
TTÜ üks legendaarsemaid profes
soreid Karl Õiger kutsus korraga
kahe oma raamatu esitlusele.
Õpiku „Ehitiste renoveerimine“
kõrval esitles ta ka elulooraa
matut „Ma tulin tagasi“, mis on
elamuslik tagasivaade pikale ja
sündmusterohkele elule alates
lapsepõlve- ja Teise maailmasõja
eelsetest iseseisvusaastatest,
aga ka nõukogude võimu aasta
kümnete ränkadest katsumustest,
küüditamisest Siberisse ning poi
siohtu noormehena sealt tagasi
kodumaale põgenemisest. Loo
mulikult on raamatu lehekülgedele
mahtunud ka sõjajärgne õppimine,
töö praktilisel ehitusalal ja Eesti
arvestatavaimaks ehitusteadlaseks
kujunemine. Palju tähelepanu on
raamatus pühendatud tema kui
innuka reisimehe muljetele, mis
tihtilugu keskenduvad just ehitis
tele kogu maailmast.
Omaette peatüki selles raama
tus moodustab põnev lugu kohtu

EÜL

Geoloogia Instituudil
uus direktor
Alates 1. jaanuarist 2012 on TTÜ rektori
käskkirjaga kinnitatud Tallinna Tehnikaüli
kooli Geoloogia Instituudi uueks direktoriks
Atko Heinsalu.

Rektor Andres Keevallik õnnitleb
uut direktorit Atko Heinsalu

TTÜ liitus Brandenburgi
arhitektuuriõppe konsortsiumiga
Aasta esimestel päevadel kirjutas Tallinna
Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik alla
lepingu Brandenburgi arhitektuuriõppe
konsortsiumiga „Architektur. Studium.
Generale”, sidudes seeläbi sügisel algava
TTÜ arhitektuuri magistriõppe Euroopa
parimate praktikatega.
TTÜ peab vajalikuks arhitektiõppe
taasavamist, ka Eesti Ehitusettevõtjate
Liit on korduvalt juhtinud tähelepanu
probleemidele Eesti arhitektide koolituses.
Eelmisel aastal arhitektuuri- ning urbanis
tikaprofessori ametikohtade loomisega
astuti taas üks oluline samm taasalusta
maks Tehnikaülikoolis arhitektiõpet.
Tehnikaülikooli magistriõppekava „Ar
hitektuur ja linnakeskkond“ juhi professor
Irina Raua sõnul liidab tunnustatud Euroopa
konsortsium kaheksat Euroopa ülikooli.
Arhitektuuri magistriõppe raames viibivad
üliõpilased kuus nädalat igas kaheksas
liitunud ülikoolis. Magistrikraad kaitstakse
Brandenburgi Tehnikaülikoolis, üks juhenda
jatest on mõnest teisest partnerülikoolist.
Brandenburgi konsortsium „Architektur.
Studium.Generale“ loodi aastal 2010, täna
on seal õppimas kokku kuus eesti üliõpilast.
Sügisel tulevad programmi magistrandid
kuueks nädalaks TTÜsse vastavatud arhitek
tuuri magistriõppesse. Sel sügisel avatakse
maastikuarhitektuuri õpe ka TTÜ Tallinna
Kolledžis.

Ilmub üle nädala

Ühe sõpruse lugu

Kroonika
Tudengisõber on Rein Raud ja
tudengielu sündmus
TTÜ Tudengimaja

a j a l e h t

Kaius Niemi

misest Kaius Niemiga, lähem tut
vumine ja tänaseni kestnud sõprus.
Esitlusel ütles Kaius, tänane Soome
ühe suurima ajalehe Ilta-Sanomat
peatoimetaja, palju häid sõnu
professor Õigeri kohta, kes vanu
se poolest võiks talle olla isaks.
Nende tutvus sai alguse sellest,
kui Soome Rahvusteatris esitati
1987. aastal Mati Undi lavastuses
Rein Saluri näidendit „Minek“. Selle
lavateose tegelaste prototüüpideks
on kirjanik ise ning Karl Õiger
ning kujutatakse ka nende ühist
põgenemist Siberist. Lavastuses
kehastas Ants Kaske ehk siis
Karli järgi loodud tegelaskuju
nooruke Kaius Niemi. Pärast
etendust viis professor Õiger
talle lavale lilli ja ütles seejärel
lava taga, et noormees kehas
tas just tema elusaatust.
Sellest kohtumisest
alanud sõprus on
aastatega vaid
tugevnenud.

Alustuseks küsisin, kuidas need
kaks üsna eri vanuses meest
omavahel sobivad, kuidas iseloomustaks Kaius Karli inimesena?
Kaius: „Karl kuulub sellesse suurepä
rasesse inimrühma, kelle puhul pole
vanusevahel mingit tähtsust. Isegi
siis, kui olin alles 13-14aastane, sai
me omavahel kenasti hakkama ning
Karl avas meile, soomlastele täiesti
uue maailma. 1980. aastate lõpul
teati Soomes Eestist üsna vähe. Kar
lil on suurepärane
huumoritaju, ta
on suurepära
ne jutustaja,
soe isiksus,
kellega suht
lemisel pole
olnud tunda
mingit vanuse
vahet.“

Intervjuu
Kaius Niemiga
Esitluse järel
palusin lühi
intervjuu
Ilta-Sa
nom at
peatoi
metaja
Nie
milt,
k e d a
t u n 
takse ka
tegevajakir
janikuna kui
maailma suur
sündmuste ja
pingekolletes
toimuva ka
jastajat.

Karl niisiis avas Kaiuse silmad
nägemaks Eestit märksa
reljeefsemalt, aga kas ta on ka
sütitanud ajakirjanikul huvi
ehituskunsti vastu?
Kaius: „Kahtlemata on tutvus tema
ga suurendanud mu huvi ehitamise
vastu ning andnud palju huvitavat
teavet ehitistest, nagu näiteks
Tartu laululava või nüüd Tallinna
Lennusadama angaarid. Karl on
avanud minu ees tööstusehitiste
rikka ajaloo ja nende ehitusmä
lestiste väärtuslikkuse tänapäeva
inimestele nii Eestis kui ka Soomes,
näiteks ka Tampere tehasehoonete
puhul. Kuidas neid säilitades ja re
noveerides võib anda neile uue elu.
1980ndate aastate lõpul and
sin talle VHS-kassetile salvestatud
teadussaate „Prisma“, kus käsitleti
mõjuvalt seda, missugune vastutus
on ehitajatel püstitades suuri ehi
tisi ja rajatisi nagu näiteks sildu,
mille kvaliteedist sõltub paljude
inimeste elu ja tervis. Ta oli
sellest saatest väga huvitatud
ning näitas seda Eestis ka oma
tudengeile.“
Kas Karli elu ja saatus
võiks jõuda ka Soome
väljaannetesse?
Kaius: „Karli raamat vää
riks kahtlemata tõlkimist
soome keelde, kuid veel
parem oleks see, kui kas
Eestis või Soomes võtaks
keegi käsile filmi loomise
tema eluteest. Kui tema
noorus on jõudnud juba lavale,
miks sellise väärt inimese saatus
ei võiks siis jõuda ka ekraanile.“
Küsitles
Mart Ummelas

TTÜ lõpetajaid detsembris
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Juhtkiri

Tehnikaülikoolis oli
talvine vastuvõtt

Uuel aastal ikka olulisest

Arvamus

Head uut aastat kõigile meie lugejatele! Mente et
Manu ehk siis Tehnikaülikooli ajaleht alustab oma
järjekordset ilmumisaastat. Tegu on vanima üli
koolilehega, oleme ilmunud aastast 1949. Jah, see
pole eksitus, sest kolleegid Tartu Ülikooli ajalehest
läksid juba mõni aeg tagasi üle ajakirja formaadile.
Lisaks peab Mente et Manu täna konkureerima hul
ga internetiportaalidega, sealhulgas meie oma iga
nädalase, märksa operatiivsema uudiskirjaga ning
küllap peagi üha uute uudiste- ja teadusportaali
dega. Pahatihti võib kuulda meiegi majas arutlusi
selle üle, kas paberlehel on enam selles kasvavas
meediavoos mingit kohta, kui juba päevalehed on
kolinud e-lugeritesse ning varjunud värvikirevate ja
vilkuvate tuledega uudisteportaalide taha. Lugejaid
püütakse juba ka nutitelefonide kaudu.
Koos ajakirjanduse siirdumisega virtuaalmaail
ma kaasneb aga paratamatult selle kommertslikku
se kasv, pilgupüüdmine kergekaaluliste teemade ja
küsimuseasetustega. Lugejaid püütakse, langedes
nende keskmisest märksa madalamale tasemele,
mitte ei nähta vaeva lugejate teadmuse tõstmise
ga objektiivse, sh teadusliku tõe ja tasakaalusta
tud arvamuste mõistmiseni. Muidugi ei tee paber
iseenesest sellel trükitut kuidagi kaalukamaks või
tõepärasemaks, kuid paberlehel on üks asendamatu
eelis – ta on kontrollitav, püsiva sisuga, valmis aja
loodokument. Pidevalt muutuvaist portaalidest jää
vad küll kuskile pilvesse jäljed, kuid müriaadidena
kasvavast infomahust on sellega üha raskem teri
sõkaldest eristada. Seepärast võiksid ja peaksid
paberlehed siiski säilima, et tagada mälu järjepide
vus.
Sel nädalal otsustasid Eesti tudengid võtta enda
kätte initsiatiivi uue kõrghariduse seadusandluse
ellukutsumiseks, ja seda tudengkonnale vastu
võetavatel tingimustel. Mindi Toompeale, suheldi
riigikogulastega. Soovime tudengeile selles ette
võtmises tarmukust ja meelekindlust oma eesmär
kide saavutamiseks! Teie päralt on tulevik ka aastal
2012.
Mart Ummelas
tegevtoimetaja

Raimund-Johannes Ubar
esitles 70. sünnipäeval
mälestusteraamatut
16. detsembril tähistas akadeemik
Raimund-Johannes Ubar oma 70. sün
nipäeva mälestusteraamatu “Teaduse
mees” esitlusega, millel osalesid TTÜ
juhtkond ja suur hulk ülikooli kolleege.
Raimund Ubar sündis 16. detsemb
ril 1941 Tallinnas. Lõpetas Tallinna
Polütehnilise Instituudi 1965 auto
maatika ja telemehaanika erialal.
Aastatel 1968-1971 oli aspirantuuris
N. E. Baumani nim Moskva Riiklikus
Tehnikaülikoolis, 1971 sai tehnika
teaduste kandidaadiks, jätkas 19741975 järeldoktorantuuris Dresdeni
Tehnikaülikoolis, tehnikadoktori kraadi
pälvis 1986.
Teenistust alustas tehases Puna
ne RET raadioelektroonika konstruee
rimisbüroo insenerina 1965. Tallinna
Tehnikaülikoolis töötab 1971. aas
tast, alustas elektronarvutite kateedri
assistendina, praegu on arvutitehnika
instituudi arvutitehnika ja -diagnos

tika professor ja õppetooli juhataja.
Professoriks ja kateedrijuhatajaks sai
aastal 1987, juhtis digitaalsüsteemse
projekteerimise ja diagnostika laborit
1987-92, elektroonika kompetent
suskeskuse rajaja ja juhataja oli
1993-97. Aastast 2008 Eesti Tea
dustippkeskuse CEBE juht. 1993 valiti
Eesti TA akadeemikuks (arvutiteh
nika). 1999 omistati Eesti Vabariigi
teaduspreemia. Aastatel 2003-2005
töötas Eesti TA uurija-professorina.
Raimund Ubar on paljude rahvusva
heliste teadusorganisatsioonide liige,
korraldanud erialakonverentse, olnud
külalislektor enam kui 30s ülikoolis
või teadusasutuses, avaldanud üle
400 teaduspublikatsiooni (sh 6 mo
nograafiat), juhendanud järelkasvuna
doktorante ja magistrante.
Kuni 8. jaanuarini oli TTÜ pea
hoone fuajees avatud näitus “Aka
deemik Raimund-Johannes Ubar 70.

Poleemika

Järelmõtteid ühe doktoritöö kaitsmisele
Hiljuti (16.12.2011) kaitses TTÜ
majandusteaduskonnas oma dok
toritööd tuntud ja kogenud polii
tik, nüüd Inimõiguste Instituudi
juhatuse esimees Mart Nutt. Töö
teema oli „Eesti parlamendi päde
vuse kujunemine ja rakendamine
välissuhtlemises“. Juhendaja prof
Peeter Müürsepp, kaasjuhendaja
prof Kaarel Kilvits. Oponendid:
dots Kari Alenius Oulu Ülikoolist
ja allakirjutanu. Kuueliikmelise
kaitsmiskomisjoni eesotsas oli prof
Maksim Saat.
Antud lugu ajendas kirja pane
ma väitekirja kaitsmise protsessi
olemus ja tähendus tööle lõpliku
hinnangu andmisel. Võrdleksin seda
avaliku kohtuistungiga, kus lahen
datakse “kohtualuse” saatus. See
on suure ja vaevarikka teadustöö
viimane etapp. Mitte ilmaaegu ei
nimetata niisugust teadusliku uu
rimise tööd väitekirjaks (dissertat
sioon). Selles sisaldub nii väiteid
kui väitlust (vaidlust). Dissertant
on kaitsmisel iseendale parim
advokaat. Tagasihoidlikuks abiks

juhendaja(d). Kaitse eeldab rünnet.
Ründajad (otsekui prokurörid) on
oponendid (retsensendid). Nende
ülesanne on esile tuua väitekirja
puudused ja nõrgemad kohad, eita
mata seejuures tunnustust väärivat
positiivset. Nad annavad tööle oma
sõltumatu arvamuse/hinnangu.
Auväärne komisjon (kohus) teeb
lõpliku otsuse osapoolte võistlevuse
põhimõtte alusel. See ei tohi mingil
juhtumil olla kokkuleppeline paita
mine “kummitemplina” tegutseva
parlamendi stiilis.
Väitekirja kaitsmine on viimane
ja otsustav etapp raske ja pingelise
uurimistöö finišis.
Harjugem sellega, et siin on
teravust, väitlust ja võitlust, samas
ka vastastikust austust, mõistmist
ning omajagu diplomaatiat. See
on tõsine konkurents/kokkupõrge
vaimsuse tasandil. Just selles pei
tubki teaduse ilu, võlu ja vabadus.
Raske võit on alati palju magusam
kui lihtlabane ja kerge läbi- või
ülesõit. Tõsimeelne teadus on
objektiivse faktoloogia ja teooria

oskuslik ja omanäoline süntees, kus
pole eriti oluline, mida teised sellest
arvavad (erinevalt poliitikast). Täh
tis on, et autor on oma järeldustes
sügavalt veendunud ning oskab neid
piisava selgusega argumenteerida.
Öeldu taustal väärib igati tun
nustust see, kui suurte kogemuste
ga poliitik tahab ja julgeb pürgida
teadusse. Seda esineb üliharva.
Samas varitseb siin oht olla ikkagi
seotud oma erakonna poliitiliste
huvide ja distsipliiniga, kammitse
tud poliitiliste raamidega. Paraku
on see objektiivne tegur, kuigi iga
konkreetne subjekt võib seda tajuda
ning lahendada erinevalt.
Mis puutub Mart Nuti doktori
töösse, siis selle teoreetiline osa ei
ole šedööver. Ka mitmed sisulised
probleemid (preambula lisamine
Eesti-Vene piirilepingule ning Eesti
võimalik suhtumine Euroopa Liidu
muutumisse föderaalriigiks) teki
tasid dissertandi ja minu kui opo
nendi vahel päris terava dispuudi.
Just siinkohal tahangi rõhutada
kõige olulisemat: oma pooletunni

se ettekande vaba, konkreetne ja
selgesti loogiline esitamine, julge
ning samas igati korrektne, kohati
ka diplomaatiline väitlus oponen
tidega, asjatundlikud vastused
komisjoni liikmete ja teiste kuula
jate küsimustele – see kõik tõstab
dissertandi teaduslikku väärtust
ning aitab korvata nii mõnegi lünga
kogu töö muus osas. Erimeelsused
on alati teretulnud. Igal juhul on see
parem kui vaikiv (pahatihti näiline)
üksmeel. Vaidlustes sünnib tõde.
Seetõttu – ärgem peljakem teravat
väitlust ka dissertatsioonide kaits
misel, ärgem alahinnakem selle
etapi olulist tähendust tööle lõpliku
hinnangu andmisel.
Komisjoni otsus Mart Nutile
filosoofiadoktori kraadi andmisel
oli üksmeelne. See oli igati õpetlik
kaitsmine. Nõnda arvasid tagant
järele ka paljud asjaosalised ja
kuulajad.
Lugupidavalt
Gabriel Hazak
Oponent, TTÜ emeriitdotsent

4.-12. jaanuarini toimus talvine vastu
võtt Tallinna Tehnikaülikooli. TTÜ ootas
uusi tudengeid kaugõppe ärinduse, rah
vusvaheliste suhete, õigusteaduse ja väi
keettevõtluse erialadele. Väikeettevõtlust
saab õppida TTÜ Kuressaare Kolledžis.
Magistriõppesse olid tudengid oodatud
energeetika-, IT, keemia- ja materjaliteh
noloogia, mehaanika- ning matemaatikaloodusteaduskonna erialadele. Dokumente
sai esitada internetis ning TTÜs kohapeal.
TULE programmi täiendav vastuvõtt
kestis samuti 4.-12. jaanuarini. Eesti riigi
ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud prog
ramm on mõeldud 2003/04 – 2008/09 õp
peaastatel õpingud katkestanud üliõpilas
tele uuesti õppima asumise toetamiseks.
Kandidaate oodati kõigis kaheksas TTÜ
teaduskonnas. Enim õppekohti on loodusja täppisteaduste ning tehnika, tootmise ja
ehituse valdkonna magistriõppe erialadel.
Kandideerida said inimesed, kes on
katkestanud kõrgharidustaseme I või II
astme õppe (rakenduskõrgharidus-, baka
laureuse-, magistri- või bakalaureuse- ja
magistri õppekavadel põhineva integ
reeritud õppe). Oodatud olid nii endised
riigieelarvelisel kohal kui ka tasulises õppes
õppinud tudengid. Programmis õpingute
jätkamise võimalus on üliõpilasel vaid ühel
korral ja õppimine on tudengile tasuta.
TTÜ õppeprorektor Kalle Tammemäe
rõhutas vastuvõtu eel, et Tallinna Tehni
kaülikool teeb valitud erialadele talvist
vastuvõttu rikastamaks kõrghariduse
omandamise võimalusi aasta algul, mis on
juba traditsiooniliselt enesearengu jaoks
uute alguste ning võimaluste aeg. „Neid,
kellel kõrgkooli astumine või lõpetamine
välistel põhjustel pooleli on jäänud, on
märkimisväärselt palju ning senine praktika
talvise võimaluse loomisel on ennast TTÜs
õigustanud,“ lisab prorektor Tammemäe.
Suvise tavavastuvõtuga sai TTÜ
juurde 2425 esimese astme tudengit.
Eelmise TULE vastuvõtuga asus TTÜs oma
õpinguid jätkama 60 tudengit.
Krõõt Nõges

Tunnustus
Aasta tehnikaüliõpilane on
Toomas Vaimann
9. detsembril 2011 valis Eesti Inseneride
Liit oma pidulikul aastakoosolekul „Aasta
tehnikaüliõpilaseks 2011“ TTÜ elektriala
doktorandi Toomas Vaimanni.
Ajakiri Inseneeria tegi sel puhul vastse
aasta tehnikaüliõpilasega intervjuu, kus
muuhulgas küsiti temalt ka, kas inseneriks
õppimine on teatud määral missioon või
nagu ikka elukutse omandamine, mis annab
tööd ja leiba?
Toomas Vaimann: “Eks mõlemad on õi
ged. Kindlasti on inseneriharidus tee töö ja
leiva juurde. Teisalt võib inseneri vaadelda
kui loojat. Enamus tänasest maailmast, ma
mõtlen inimkätega tehtut, on ju inseneride
vaimu- ja kätetöö. Kui on mõni keeruline
probleem või vaja uut lahendust, siis on
ikka insenerid need, kes püüavad mingi
mõistliku ja kasuliku tulemuseni jõuda.
Nii et sellest vaatevinklist võib inseneriks
õppimist ka missiooniks lugeda”.

Näitus
Üliõpilastööde näitus
9.-31. jaanuarini on TTÜ Raamatukogu ja
energeetikahoone vahelises galeriis näitus
„Visuaalne kommunikatsioon 2“.
Näitusel on eksponeeritud TTÜ ehi
tusteaduskonna üliõpilaste tööd, mis on
valminud õppeaines „Visuaalne kommu
nikatsioon 2“.
Meie igapäevase elu osa – valgus –
võimaldab näha ruumi ja vormi. „Visuaalne
kommunikatsioon 2“ on disainiaine, mis
tegeleb ruumi, vormi ja mahtude esteeti
kaga, annab teadmisi ja kogemusi, kuidas
luua kooslusi. Õpetab nägema ja hindama
meid ümbritsevat keskkonda ja selle mõju
inimpsühholoogiale.
Filosoofia ja teooria, mis on aluseks
loomeprotsessile, ei ole ainult nõuete
keskne, vaid jätab väljendusvabadust ja
loomeruumi ka enamaks, sest tõeline
looming sünnib väljaspool reegleid! Seega
võib olla iga ülesanne reeglite järgi kõigile
üks, aga iga tudeng lahendab individuaal
selt “oma” ülesannet ja tulemuseks on
erinevad personaalsed lahendused. Ainus
piirang, kohustus või nõue on komposit
siooni olemasolu igas loodud moodulis ja
töös tervikuna.
Näituse koostasid dotsendid Ilme Rät
sep ja Felix Sarv TTÜ ehitusteaduskonna in
senerigraafika keskuse disaini lektoraadist.
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Kolledž asub betoonist „pentago
nis“ (vt foto 1), milles on palju akendeta
tööruume. Ühes niisuguses töötasin ka
mina. Ülikooli töökorralduse osas vää
rib märkimist, et loengute arv on TTÜ
omast tunduvalt väiksem, aga rohkem
on töötubasid ja harjutustunde. Järjest
enam on interdistsiplinaarsust nii õppe
kavades kui ka teadustöö rahastamisel.
Näiteks on USC inseneri- ja arvutitea
duse kolledžis juba ligi 10 aastat meie
äriinfotehnoloogia õppekavale vastav
õppekava (Computer Information
Systems), mille kohta päikese all seal
kellelgi ei tule mõttessegi küsimuse
alla seada. Samuti võiks meie lonkav
teaduse rahastamise süsteem palju
õppust võtta USA Rahvuslikult Teadus
fondilt (NSF), kuidas lõhkuda veekind
laid vaheseinu erinevate teadusalade
vahel. Omamoodi kadedust tekitas
administratiivtöötajate suur arv ja töö
tõhusus, mille tulemusena õppejõud
saavad keskenduda oma põhitööle.
Lõuna omapärast
Elu-olu USA lõunaosas erineb mär
gatavalt riigi põhjapoolsetest osarii

kidest, mis on Eesti meedias tavaliselt
kõne all, kui juttu tuleb USAst. Osa
erinevusi tuleneb ajaloolisest ja kul
tuurilisest taustast. Näiteks on 11st
osariigist koosnenud konföderatsioon,
mis teatavasti kaotas USA Kodusõja
(1861-1865), lõunas endiselt au sees.
Seda väljendab kõige paremini asjaolu,
et konföderatsiooni lipp lehvis palju
aastaid USA tähelipu ja osariigi lipu
all Lõuna-Carolina parlamendihoone
tipus. Viimased kümme aastat seisab
see lipp eraldi lipuvardas parlamendi
hoone ees (vt foto 2). Ohtralt kohtab
osariigis ka konföderatsiooni kange
lastele pühendatud monumente ja
mälestustahvleid.
Loomulikult erinevad põhjast väga
palju kliima ja loodus. Lõuna-Carolinas
õitseb igal aastaajal mingi puu või taim.
Väga ilus on näiteks magnooliapuude
õitsemine. Asalead, mida meil tuntakse
toataimedena, kasvavad seal pea igal
pool ja on ligi meetrikõrgused. Osariik
on ka USA kõige suurem virsikute
kasvataja. Lõuna-Carolina on väga
soine ja niiske. Seda on väga hästi
näha Congaree Rahvuspargis Columbia

Tudengid tervitasid
Toompeal poliitikuid
Tudengiesindajad otsustasid 6. jaanuari
kriisikoosolekul, et nad asuvad tudengisõb
raliku kõrgharidusreformi käivitamiseks
selle nädala hommikuti Toompeal poliitikuid
tervitama ja tuletama neile meelde oma
seisukohti valmiva reformi suhtes.
Üliõpilased jätkavad laiapõhjalisi te
gevusi kuni reformieelnõu lõpphääletuseni.
„Teeme seda selleks, et saadikud ei unustaks,
et ootame oma tuleviku suhtes otsuseid.
Tahame, et neis otsustes arvestataks ka
tudengite soovidega,” sõnas Eesti Üliõpilas
kondade Liidu esimees Eimar Veldre.
Tudengid ootasid Riigikogus esinda
tud erakondadelt selgeid seisukohti enne
neljapäevast kultuurikomisjoni istungit.
„See oleks eeldus dialoogiks ja võimalikeks
kokkulepeteks. Hetkel meie seisukohtadega
arvestatud ei ole,” tõdes Veldre. „Kuid kellele
seda reformi siis õigupoolest tehakse?”
Üliõpilasesindajad asuvad Riigikogu
liikmetega ka isiklikult suhtlema, et kõrghari
dusreformi teema jõuaks iga rahvasaadikuni
ja et tudengite seisukohad ja ootused olek
sid Riigikogule tervikuna selged.
Riigikogu kultuurikomisjon arutas kõrg
haridusreformi eelnõud 12. jaanuaril, seejärel
läheb see Riigikogu suurde saali hääletusele.
„Poliitikutel on veel aega kuulata neid,
kellele reformi tehakse. Praegune kava ei ole
küll see tasuta kõrgharidus, mida valimistel
lubati,” tõdes Veldre.
EÜL

Raamatukogu
Raamatukogu aasta
kolleeg

Foto 1

Foto 2

Traditsioonili
selt valis TTÜ
Raamatukogu
kollektiiv lõp
penud aasta
parima kolleegi.
Salajase hää
letuse tulemusena osutus tiitliga “Kolleeg
2011” pärjatuks Katri Mägi.
Tiia Eikholm
TTÜ Raamatukogu

Sport
TTÜ korvpallivõistkond
alustas aastat võidukalt

Foto 3

lähistel. Fotol kujutatud jões elavad
kilpkonnad ja alligaatorid. Kliima on
meie jaoks harjumatult palav ja niiske.
Juba maikuus tõusis päevane õhutem
peratuur Columbias üle 30 kraadi, mis
jätkus ainult väikeste kõikumistega
augustikuu lõpuni. Väga vaatemänguli
sed, aga ka hirmutavad olid troopilised

Foto 4

äikesetormid, mida suvekuudel oli mitu
igal nädalal. Äikesetormid aga ei too
nud suuremat leevendust palavusse,
vähendades õhutemperatuuri ainult
mõne kraadi võrra. Columbia lähistel
on mitmeid järvi, aga enamik neist on
tehisjärved. Kõige suurem on Murray
järv, mille pindala on tervelt 200 ruut

kilomeetrit (vt foto 3). Järv rajati aastal
1930 hüdroelektrijaama paisuna.
Põnev Charleston
Minu ja pere jaoks kõige huvitavam koht
Lõuna-Carolinas oli Charleston, mis asu
tati ja nimetati Inglismaa kuninga Char
les II auks aastal 1670. Selles ajaloolises

15. detsembril õnnitlesid kolleegid TTÜ
Raamatukogu fuajees vastseid Eesti Tea
duste Akadeemia akadeemikuid Jakob
Kübarseppa ja Margus Loppi

linnas on väga hästi säilinud istanduste
omanike linnaresidentsid Kodusõjaeelsest perioodist. Mõnesse neist (nagu
fotol 4 kujutatud Edmonston-Allstoni
majja) pääseb ka sisse tutvuma 19.
sajandi elu-oluga Charlestonis. Nagu
fotolt näha, on niisugustele hoonetele
iseloomulikud suured merepoolsed nur
garõdud, mis on ehitatud vastu võtmaks
ja majja edasi juhtimaks pärastlõunati
puhuvat meretuult. Seega on tegemist
omamoodi konditsioneeriga. Ühel teisel
sama ajastu majal üllatas meid Eesti tri
koloor. Nagu hiljem selgus, oli just samal
päeval seal avatud Eesti aukonsulaat.
Charleston oli see sadam, mille kaudu
toodi USAsse üle 90% mustanahalistest
orjadest. Linn on tuntud ka oma paljude
kirikute ja koguduste poolest, mille seas
on hugenottide kirik ja esimesed juudi
sünagoogid USAs. Charlestonis tulistati
USA Kodusõja esimesed paugud, kui
konföderatsiooni väed vallutasid põh
jaosariiklastelt Fort Sumteri kindluse.
Oma USA-perioodi jooksul pidasin
Fulbrighti stipendiaadina külalisloenguid
ja -seminare ka mitmes teises USA
ülikoolis, mis andis mulle ja perele või
maluse tutvuda selle suure riigi muude
Järg lk 4

7. jaanuaril pidas TTÜ korvpallimees
kond oma uue aasta esimese kohtumise
meistriliigas Valga meeskonnaga ja võitis
tulemusega 89:63.
TTÜ tehnikatudengid ei jätnud seekord
midagi saatuse hooleks ega mängulõpu
õnne virrvarrile, nagu juhtus paraku korvpal
lihooaja esimeses mängus sama meeskon
naga, kui lõpptulemuseks oli ühepunktiline
kaotus. Seekord tehti vahe juba mängu
algfaasist sisse ning seda hoiti lõpuni.
Siinkohal ühe korvpallisõbra netikommen
taar: „TTÜ mängis Valga lihtsalt toore jõuga
üle, Valgal polnud tõesti väiksematki võimalust.
TTÜ mängijad olid lihtsalt kiiremad, osava
mad, täpsemad, tugevamad ja tundus, et ka
mänguks vaimselt hästi valmistunud“.
TTÜ meeskonna nädalalõpu võistlus
reis ja mängud BBL sarjas viisid Leetu,
kus kohtuti esmalt Panevėžyse linna mees
konnaga 13. jaanuaril ning päev hiljem
Vilniuse meeskonnaga „Sakalai“. Järgmine
kodumäng toimub 18. jaanuaril kell 18.30
TTÜ spordihoones, vastaseks Tartu Ülikool.
Kõiki oodatakse mängu jälgima.
Eesti G4S meistriliigas on TTÜ korvpal
liklubi praegu viiendal kohal. 16st mängust
on saadud 7 võitu ja 9 kaotust, punkte on 23.
Balti BBL Challenge sarja B-grupis
on TTÜ 3 võidu, 5 kaotuse ja 11 punktiga
neljandal kohal.

Varia

Mis on USC
Lõuna-Carolina Ülikool (USC) on asu
tatud aastal 1801. Ülikooli Columbia
kampuses õpib 29 300 tudengit ja töö
tab 1560 õppejõudu. Kampus koosneb
14st kolledžist ehk teaduskonnast,
mis pakuvad 324 kraadiprogrammi,
kus aastas omistatakse 6500 kraadi.
Loomulikult ei ole haridus osariigile
kuuluvas ülikoolis tasuta – õppemaks

on 26 000 dollarit, osariigi elanikule
aga 10 000 dollarit aastas. Hea hari
duse eelduseks olevat õppemaksu aga
tasandavad mitmesugused stipendiu
mid, mille eriti mitmekesisele valikule
võivad kandideerida osariigi elanikud,
aga mitmesuguseid stipendiume pa
kutakse ka väljastpoolt osariiki tuli
jatele. Kokkuvõttes saab 80% USC
bakalaureusetudengitest ühte või teist
liiki finantsabi õpingute jaoks.
Töötasin USC inseneri- ja arvuti
teaduse kolledžis (College of Enginee
ring and Computing), mille profiil on
väga sarnane TTÜ-le. Kolledž pakub
kraadiprogramme keemia, ehituse,
arvutite ja arvutiteaduse, biomeditsii
ni, energeetika (kaasa arvatud tuu
maenergeetika) ja mehaanika alal.
Seal õpib 2200 üliõpilast, neist 1700
bakalaureuse- ja 200 magistritasemel
ning 300 doktoranti. Siinkohal tuleb
märkida, et USA ülikoolides kestavad
bakalaureuseõpingud reeglina neli
aastat ja lähevad märksa sügavamale,
kui meie bakalaureuseõpingud, mida
kõige paremini iseloomustab märksõ
na „lõpetamata kõrgharidus“.

E-post: ajaleht@ttu.ee, www.ttu.ee/ajaleht

Aasta tagasi saabusin perega USA
Lõuna-Carolina osariigi pealinna Co
lumbiasse lootusega mitte näha enam
tükil ajal lund. Tegelikult aga sai lumi
meid kätte juba mõne päeva pärast,
kui Columbias sadas seda maha paari
sentimeetri jagu, mis täielikult halvas
elu kogu linnas. Koolid, ülikool ning
enamik poode ja kontoreid olid sule
tud, taksod, bussid ja muu ühistrans
port ei töötanud ning tänavatel liikusid
ainult üksikud autod ja jalakäijad. Nii
algas minu kaheksa kuud kestnud
eluperiood Fulbrighti stipendiaadina
Lõuna-Carolina Ülikoolis, mille eest
olen tänulik USA välisministeeriumile
ja Tallinna Tehnikaülikoolile.

Tudengielu

Mente et Manu, 13. jaanuar 2011

Fulbrighti stipendiaadina USA Lõunas
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Mente et Manu, 13. jaanuar 2011

TTÜ akadeemilise personali ametikohtade konkurss
Dokumentide esitamise tähtaeg on 15.01.2012
Energeetikateaduskonnas
Instituut/keskus
elektroenergeetika instituut

Õppetool

Ametikoht

Hõive

Valimisperiood

energiasüsteemide õppetool

energeetikapoliitika professor

1,0

01.02.2012-31.01.2017

Dokumentide esitamise tähtaeg on 31.01.2012

Varia

Mehaanikateaduskonnas
Õppetool

Ametikoht

Hõive

Valimisperiood

masinaehituse instituut

Instituut/keskus

tootmistehnika õppetool

1,0

01.03.2012-31.05.2015

mehhatroonikainstituut

masinaelementide ja peenmehaanika õppetool

keevitusprotsesside professor
mehhanosüsteemide
komponentide professor

1,0

01.03.2012-31.05.2015

Konkursil osalemiseks esitada personaliosakonda (personal@ttu.ee) järgmised dokumendid:

●● avaldus rektori / asutuse direktori nimele;
●● esmakordsel kandideerimisel antud ametikohale haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi ärakirjad;
●● Curriculum vitae koos publikatsioonidega täidetakse ja avalikustatakse üldjuhul ETISes. Juhul, kui kandideeritakse esmakordselt ning kandideerijal ei ole ETISe
kasutajakontot, siis saata kasutajakonto avamiseks elektronkiri oma nime ja sünniajaga, selgituseks „TTÜsse kandideerimiseks kasutajakonto loomine”,
aadressile etis@archimedes.ee.
●● Professori, dotsendi või lektori ametikohale esmakordselt kandideerijalt nõutakse enne ametikohale valimist avaliku loengu – venia legendi – pidamist.
Ametikohale kandideeriv TTÜ õppejõud või teadustöötaja esitab täiendavalt õppetegevuse aruande eelneva tööperioodi kohta (info on võimalik esitada ka ETISe lisainfo väljal).

Postiaadress:
		

TTÜ personaliosakond
Ehitajate tee 5, I-142-143, Tallinn 19086

Täpsem info:		
				

telefon 620 2056
www.personal.ttu.ee

Nüüd on aeg tulla Tipilasse!
TTÜ Tipila mängutuba soovib head
uut aastat ning selleks, et aasta
2012 oleks veelgi mugavam, ootab
mängutuba jaanuaris kõiki lapsi
Tipilasse mängurõõmu avastama.
Just nüüd on õige aeg tulla,
sest ajavahemikus 9.-27. jaanuarini
ootab Tipila tasuta proovipäevale
kõiki huvilisi. Täpsem info on üleval
kodulehel www.ttu.ee/mangutuba.
Samuti pakub Tipila lisaks las
tehoiuteenusele uusi võimalusi.
Toimuvad inglise keele tunnid ning
laste sünnipäevade või mänguüri
tuste korraldamiseks on võimalus
ruume rentida. Tipila poolt paku
tavate võimalustega saab tutvuda
kodulehel.

Ülikooli teaduskonkursid 2011
TTÜ 2011. aasta edukaim teadlane

TTÜ Tipilasse on lapsed män
gima oodatud esmaspäevast ree
deni, koht on võimalik broneerida
kodulehel www.ttu.ee/mangutuba,

TTÜ rektori Andres Keev
alliku jõuluvastuvõtt professuurile ja emeriitidele
toimus 20. detsembril TTÜ
I õppehoone sööklas

telefonil 620 3626 või e-maili teel
tipila@tipikas.ee.
Kohtumiseni Tipilas!

Fulbrighti
stipendiaadina
USA Lõunas
Algus lk 3

osadega. Eriti meeldejäävateks kujune
sid reisid Los Angelesse ja USA pealinna
Washingtoni. Mulle endale jättis vast
kõige suurema mulje Ronald Reagani
raamatukogu ja muuseum Los Angelese
lähistel Simi Valleys. Seal on väga üle
vaatlik väljapanek selle suure riigimehe
tegevusest, kellele peame olema tänu
likud Nõukogude Liidu ja kommunismi
kokkuvarisemise eest. Eksponeeritud on
ka Air Force One lennuk, mida kasutas
Ronald Reagan.
Kokkuvõttes oli minu aeg LõunaCarolinas üks väga huvitav eluperiood,
mille jooksul sai teha rahulikult teadus
tööd ja omandada kogemusi erinevast
kultuurikeskkonnast ning tutvuda mõne
nurgakesega USAst. Ka minu perele oli
see väga meeldejääv aeg, mis pakkus
võimaluse leida uusi sõpru ja arendada
keeleoskust. Julgustan kõiki kolleege või
maluse korral kandideerima Fulbrighti
stipendiumile.
Kuldar Taveter
informaatikainstituudi
professor

Tallinna Tehnikaülikooli ajaleht

Mente et Manu
Ilmub aastast 1949

19086 Tallinn, Ehitajate tee 5 (I-129)
Tel 620 3615, faks 620 3591
E-post: ajaleht@ttu.ee
www.ttu.ee/ajaleht

Kandidaat peab olema väljapaistev teadlane oma valdkonnas, kelle
uurimistulemused on leidnud laialdast tunnustust. Konkursil osalemiseks
tuleb hiljemalt 3. veebruariks 2012 TTÜ teadusosakonnale esitada:
• motiveeritud esildis;
• lisamaterjalid kandidaadi ülesseadja äranägemisel.
Kandidaadi CV peab olema kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS)
avalikus portaalis!
Ettepaneku aasta teadlase kandidaadi ülesseadmiseks võib teha teadlane ise, tema struktuuriüksuse juht või vähemalt kaks TTÜ liikmeskonna
esindajat ühisavaldusega.
Eelkõige arvestatakse kandidaadi panust teadus- ja arendustegevusse
just viimasel aastal, kuid ka tagasiulatuvalt kuni 3 aastat. TTÜ aasta
teadlase valimistulemused kinnitab rektor.

TTÜ aasta teadusartikli konkurss
Konkursiga selgitakse välja TTÜ parimad teadusartiklid kolmes teadusvaldkonnas:
• tehnika ja tehnoloogia;
• loodus-, täppis- ja terviseteadused;
• sotsiaalteadused (majandus, äri- ja haldusjuhtimine).
Konkursil osalemise tingimused:
Konkursile võib esitada TTÜ liikmeskonna 2011. ja/või 2010. aastal
ilmunud teadusartikleid.
Ettepaneku aasta teadusartikli konkursile esitamiseks teeb TTÜ teaduskond või asutus. Igal teaduskonnal/asutusel on lubatud konkursile esitada
igas valdkonnas maksimaalselt 2 teadusartiklit.
Konkursil osalemiseks tuleb vajalikud materjalid esitada TTÜ teadus- ja
arendusosakonnale hiljemalt 16. jaanuariks 2012.

TTÜ 2011. aasta edukaim noorteadlane
Konkursil osalemise tingimused:
TTÜ aasta parima noorteadlase konkursil saavad osaleda kõik TTÜ
doktorikraadiga õppejõud või teadlased, kelle vanus 31. detsembril 2011
oli 35 aastat või alla selle.
Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 3. veebruariks 2012 TTÜ teadus
osakonnale esitada:
• motiveeritud esildis;
• lisamaterjalid kandidaadi ülesseadja äranägemisel.
Kandidaadi CV peab olema kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS)
avalikus portaalis!
Ettepaneku aasta noorteadlase kandidaadi ülesseadmiseks võib teha
noorteadlane ise, tema doktoritöö juhendaja, struktuuriüksuse juht või
vähemalt kaks TTÜ liikmeskonna esindajat ühisavaldusega.
Lähemalt konkursside tingimustest lugege TTÜ veebist.

Tegevtoimetaja Mart Ummelas
Info- ja keeletoimetaja Kersti Vähi
Makett ja küljendus Anu Teder
Fotod Jelena Pljonkina
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