Rahvusvaheline
keskkonna-alane
konverents

B io m e d its iin ite h n ik a k e sk u se p r o fe s 
sorid H iie H in rikus j a K alju M eigas v ii
b isid h ilju ti A m ste r d a m is IF M B E A d
h o c k o m ite e B M E in E u ro p e liik m e i
na jä r je k o r d s e l a ru telu l, m ille o m a 
m o o d i lo g o k s on P ie te r B re u g h e l V a n e m a
tu n tu d m aal “P a a b e li to r n ” .
Miks just Paabeli torn? Paabeli
torni lugu on ere näide sellest,
kui oluline on üksteisemõist
mine ja koostöö. Miks just Eu
roopa bioinfotehnoloogia (B iomedical Engineering, B M E ) pu
hul!? Sest just BME aluseks on
kõige erinevamate teadus- ja
tehnikavaldkondade koostöö.
See keerulise ja osalt aru
saamatu nimega komitee esin
dab ülemaailmse Meditsiini ja
Bioloogia Insenerinduse Föde
ratsiooni (IF M B E ) Euroopas,
liikmed on Austriast, Belgiast,
Hispaaniast, Hollandist, Itaa
liast, K reek ast, P rantsu s
maalt, Rootsist, Saksamaalt,
Soom est, S u u rb ritan n iast,
Ungarist ja - Eestist. Töökohtum istel on alati osalenud ka
IF M B E president Dov Jaron
U S A s t ja E uroopa K o m is 
jonide liikm eid. Eesm ärk on
koondada ühe m ü tsi alla
in tellektu aalsed jõud ja erialaü hingud, kes te g e le v a d
van a s m aailm as biom editsiini-insenerindusega erin e
va te lt positsioonidelt ja vaa
tenurkadest lähtudes.
Töö kulgeb kahes pealiinis:
esiteks uued suunad teaduses
ja teiseks erialase hariduse ja
kutse ühtsete nõuete ja
süsteemi ettevalmistamine Eu
roopas. M õlem as liin is on

loomisel koostöövörgud-projektid, mis ühendavad ligi 15 Eu
roopa riigi BME asjatundjaid.
Eeskujuks on USA, kus BME
positsioon tead u steh n ilisel
maastikul on selgunud umbes
10 aastat tagasi, kui moo
dustati Ameerika Meditsiini-ja
Bioloogiainsenerinduse Insti
tuut ja alustati komplekssete
riik lik u lt fin a n ts e e rita v a te
program midega, m illele eral
d atak se kokku um bes 300
m ilja r d it d o lla r it aastas.
N ä ite k s k irju ta s p re s id e n t
B ill C lin to n eelm is e aasta
detsembris alla uue instituu
di - N a tion a l Institute fo r Biomedical Im a gin g and Bioengin e e rin g - asu ta m ise sea
dusele, k in n ita d e s ü h tla si
eelarve 2001 aastaks 4,6 m il
ja rd it - ajutiselt “nii väikese”,
kuna r iig i aasta e e la rv e oli
juba jaotatud. B M E on USAs
geenitööstuse järel teine kõige
kiirem ini arenev tööstusharu.

M õista, kaitsta ja
luua aju
Jaapanis on B M E esim este
kõige kõrgemalt finantseerita
vate tegevusvaldkondade hul
gas. Ainuüksi 20aastase süvauuringute projekti vedava
Brain Science Institute’i eelarve

REKTORI VASTUVÕTUL: Taani su u rsaa d ik u v õ ttis
v a s tu ka TTÜ re k to r A n d res K e e v a llik .

on 20 m iljardit dollarit aastas
pluss 40% kaasfinantseerimist
tööstuse poolt. Projekti deviis
on “M õista, k aitsta ja luua
aju” . Projekt kujutab endast
aju ka teisest aspektist - ja a 
panlased on kogu m aailm ast
p rojekti jaoks “üles ostnud”
teadlaste ajusid. M ille k s see
kõik? K u i silmas pidada kas
või ainult seda, et ühe nn bio
loogilise “k iib i” oskused infor
m atsiooni töödelda erin evad
te h is k iip id e om ast um bes
sama m itu korda, kui suur on
n u m b rites p ro je k ti m ak su 
mus aastas, võib ette ku juta
da, mis tähendaks p rojektis
püstitatud ülesannete lah en
dam ine k ogu in fo te h n o lo o 
giale. Kas inimesed suudavad
m õista, k u id as tö öta b L o o 
duse p o o lt v ä lja tö ö ta tu d
superarvuti?
Euroopa killustatu s k am 
mitseb BM E šansse ja võimalu
si V an as M aailm as. S e lle 
pärast ka see komisjon, tead
laste in its ia tiiv , m is püüab
kasutada uue m aailm a koge
must ja m ille eesm ärgiks on
ületada Paabeli torni efekt.
E sim eseks
linn ukeseks
võiks lugeda Euroopa Kom is
joni Infoühiskonna Tehnoloo
giate F E T osas “Elu-sarnase
taju süsteeme”, m ida Brüsseli
asjam ehed ise nim etavad ka
bioinfo tehnoloogiaks.
vaata lk 3

Teisip äeval, 3. aprillil oli Tallinna Tehnika
ü likoolis
rahvusvaheline
keskkonnaalane
kon veren ts
“K eskkonnajuhtim ine
Eesti
k eem iatö ö stu ses”. K onverentsi avas Taani
su u rsaad ik Jorgen M unk Rasm ussen.
Tervituskõnega esines E esti Riigikogu Keskkonnakomisjoni
esimees A rvo Haug. Ettekandjaiks olid Skandinaaviamaade
ettevõtete, E esti Keskkonnam inisteerium i, Eesti ettevõtete
ja T allin n a Tehnikaülikooli esindajad. Konverentsil käsitleti
erinevaid keskkonnaalaseid teemasid, alates keskkonnajuhtim issüsteem ist kuni keskkonnaseadustikuni.

M&M

Külas oli

Eesti
aukonsuli
kandi
daat

4. a p r illil kü lastas T allinna T eh n ika ü li
k o o li Eesti au ko n su li k a n d id a a t USAs
M r S co tt Schull ja ko htus re k to r Andres
K e e v a llik u g a . A r u ta ti koo stö ö p erspek
tiiv e , lä h tu d e s Eesti v a ja d u s te s t ja USA
v õ im a lu s te s t.

Äkki saaks ilma
tarbetu tõmblemiseta
Eelmises ajalehenumbris aval
dasime intervjuu kahe Helsingi
Tehnikaülikooli liidri - rektori ja
prorektoriga. Paraku ei lubanud
meie lehe tagasihoidlik maht ega pealetulvava materjali rohkus
vahendada oma isiklikke muljeid sellest sõidust. Püüan siinkohal
seda puudujääki pisut korvata.
Taoliste külaskäikude saagiks on üldjuhul täiesti praktilised
tarkused, mida võõrustajailt võib kõrva taha panna oma kutsetöö
korraldamiseks. Ütlemata tarvilikud on ka sellised kogemused,
mis aitavad endal vältida teiste tehtud vigu ja kõiki asju algusest
peale paremini paika saada. See on nii-öelda pragmaatiline tulem,
kuid sellele lisaks on veel midagi ja vähemasti sama olulist emotsionaalne mulje, mõtteline toetus enda senistele kahtlustele
ja otsinguile, osake kohapeal valitsevast õhkkonnast.
Soome-sõidult sain seekord kaasa tubli annuse rahulikku asja
likkust ja inimlikku üksteisemõistmist. Ei Helsingi Tehnikaüli
koolis, Espoo ülikoolilinnakus Otaniemis ega kogu Soomes olnud
tunda mingit tarbetut tõmblemist, põgenemist enda ja elu eest,
millegi ebareaalse ja illusoorse tagaajamist. Kõik kulges omasoodu,
täpselt, kuid tarbetu pedantsuse ja juuksekarva lõhkiajamiseta,
viisakalt, kuid ilma näpuga näitamise, viltuste pilkude või kangekaelalise bürokraatiata. Oma asjadestki kõneldi, nii nagu nad on,
tahtmata neid külaliste ees kuidagi paremana või uhkemana
paista lasta.
Ei tehtud meile ka mingeid erilisi soodustusi ega mööndusi ei
organisatsioonilises pooles ega hoiakutes. Takso leidmine Helsin
gi Läänesadamas võttis vastuvõtjailt üsna kaua aega, majutamine
oli tavapärasest pisut ebaloogilisem ja lõpuni läbi mõtlemata, ja
ega programmgi kes-teab-mis pingelisuse ja viimistletusega hiila
nud. Igatahes ei võetud mingit valvehoiakut ega olnud erilise efek
tiivsuse demonstreerimist.
Võrdlesin oma seekordset muljet esimese, kümne aasta taguse
käiguga Soome, kui seal tundus kõik meie tolmuse “reaalsotsialismiga” võrreldes nii millimeetri pealt paigas ja täpne ning siiski
nii ehmatavalt dünaamiline, kiiretempoline, isegi närviline ja är
ritav. Ja nüüd - täiesti vastupidine mulje, otsekui oleks kolisevast
trammivagunist sattunud metsavaikusse. Küllap on see üsna loo
mulik kogemus, sest taustsüsteem on ju täielikult muutunud. Meie
siin, Eestis elame nüüd viimse piirini närvilises ja konkurentsitihedas maailmas, kui hommikul ei tea, mis täna bussipilet või
bensiiniliiter maksab, kas liikluseeskirjad ikka veel kehtivad ja
kas rongid ka Tapalt kaugemale sõidavad, kas enda töökoht ikka
veel alles on ja missuguse nipsaka märkuse sinu tööd arvustama
pandud järjekordselt asjapulgalt vastu nina saad.
Kas pole me, eestlased, sedavõrd “üliandekad” jüngrid, kes püüa
vad olla paavstist paavstlikumad ja rakendada turumajanduse
reegleid ning nendega kaasas käivaid väärtushinnanguid muust
vabast maailmast märksa äärmuslikumas, inimvaenulikumas
vormis? Kas me hävitava konkurentsi nimel ei unusta üha
sagedamini inimest, seda lihast ja luust, tunnetega habrast olen
dit, kes peaks tegelikult olema igasuguse kava, reformija program
mi keskpunktis, mitte aga vaid selle tuim “liikumapanev jõud” või
ebamäärane “objekt”? Äkki saaks ilma tarbetu tõmblemiseta, ja
seda nii oma töökohal kui kogu riigis!? Olgu või Soome eeskujul.

i6. - 17. m ärtsil oli T T Ü
m aja n d u s- j a
e h itu ste ad u sk on n a tu d en gite l l i n 
n asotsiolo o giate kursus
te ra am e s v õ im a lu s t u t 
v uda uute a r e n d u s p r o je k 
tidega H elsingi e l u k e s k 
konnas.
Hommikune jalutuskäik sai alguse Ruoholahti elamupiirkonnast. 1991. a al
guse saanud elamuehitusprojekt, loo
maks tuntud tööstuspiirkonnast inim
sõbralikku korterelamupiirkonda, ei ole
veel lõpulejõudnud. Põhjus - piirkonda
arendatakse jätkuvalt. Nagu Tallinn,
laieneb ka Helsingi. Selle piirkonna väl
jaarendamiseks on kõik eeldused loodud:
1993. a valmis metroojaam, mis on
üheks mugavaimaks ja kiireimaks trans
pordivahendiks eri linnaosade vahel.
Ruoholahti korterelamud on jagatud
omanike-ja munitsipaalkorteriteks - nii
on välditud linnaruumi segregeerumist
ehk nn suletud piirkonna tekkimist
(erinevalt Tallinnast, kus uued eluasemepiirkonnad koondavad peamiselt
sama ja enamasti kõrgema staatusega
uuselanikke). Samuti leidub seal palju
büroopindu, enamikku neist kasutavad
kõrgtehnoloogiaettevõtted, sh Nokia.
Hästi on lahendatud elamurajooni hal
dus, kõikjal valitseb kord ja puhtus.
Ruoholahtis on põneva linnakujunduselemendina tehiskanal, mis lisaks
esteetilisele naudingule pakub kasutust
paadiomanikele.
Ruoholahtis tutvusime kõrvu kivimajadega ka hoolega säilitatud väikese
puitelamualaga, mis oma kahe- ja
kolmekordsete puumajadega sarnaneb
paljuski meie Pelgulinnaga. Astudes
sisse kõrge aiaga piiratud puitmajade
õuele saame hea ettekujutuse sellest,
milline võis Helsingi elukeskkond välja
näha enne nn kivist linna ehitust 19. sa
jandi lõpupoolel, ning kuivõrd nauditav
ja turvaline võib olla elu sellises keskkon
nas tänapäeval.

Moodne Itäkeskus
Järgmiseks peatuseks oli Helsingi
kesklinnast 10 minuti metroosõidu kau
gusel asuv Itäkeskus, mis on kujunenud
populaarseks ostukeskuseks Helsingi
noorema rahva seas. Samas veedavad
nädalalõppudel aega terved pered, seal
leiavad tegevust nii vanad kui noorimad.
Ostukeskuse ja vaba aja veetmise koha
ühitamine näib toetavat äärelinlaste
seas levivat omalaadset nädalalõpu
elustiili. Tasub ilmselt märkida, et tegu
on Skandinaavia suurima ostukeskuse
ga, mille eluspuudega ääristatud pea
tänav Boulevard on 200 meetrit pikk
ning kus leidub ligi 200 erinevat kaup
lust. Müügipinna rentimine on seal
prestiižne ja konkurents ettevõtjate va
hel tihe.
Veel külastasime jõudsalt laienevat
Vuosaari elamurajooni, mis on hetkel
suurimaid korterelamupiirkondi Helsin
gis. Vuosaari keskosa valmis 1960ndail,
praegune laienemine toimub mere
äärsete alade arvelt. 1990 - 2010. a on
planeeritud juurdeehituste suuruseks
umbes miljon ruuutmeetrit, elanikkon
na lisandumist ligi 20 000 elaniku võr
ra. Laiendatava elamupiirkonna nimi on

HELSINGI PELGULINN: Ruo
h o la h ti m oodsa e la m u p iir
konna keskel on s ä ilita tu d
tü k ik e saja aasta tag u st
ä ä re lin n a p u ite la m u m iljö ö d .
Aurinkolahti ehk Päikeselaht, kus vee
piiril olevad omanäolised moodsad
korterelamud sulanduvad imekaunisse
looduskeskkonda. Palju klaasi ja ava
rad rõdud panevad i-le täpi! Suure
pärane planeering: kesksel kohal on kool
ja lasteaed, mida ümbritsevad park ja
jalgrattateed. 1998. aVuosaarisse raja
tud metroojaam lihtsustab piirkonna
elanike jaoks oluliselt pääsu kesklinna.

Kesklinna uudised
Päeva lõpetuseks jalutasime ringi ka
kesklinnas, kus tutvusime 1998. a val
minud Kiasma nüüdiskunsti muuseu
miga. Oleks vist ülim aeg, et ka Kuns
timuuseumi projekt Tallinnas jõuaks
teostuseni. Töölönlahti linnaosa, kus ka
Kiasma asub, on esile kutsunud hulga
linnateemalisi väitlusi. On ju tegemist
avaliku ruumiga, millele on suunatud
erinevate kasutajate mitmekülgsed või
isegi vastandlikud huvid. Seda ala on
kutsutud “plaanide surnuaiaks”, kuna
iga arhitektide põlvkond on pakkunud
välja omapoolse projekti piirkonna aren
damiseks, kuid siiani ei ole ükski neist
täiusliku teostuseni jõudnud. Laheäärne ala kujuneb ilmselt tulevaseks
linnakeskuseks. Hetkel seguneb seal
tsaariaegne massiivsus tänapäevaste
klaas-ja terashoonetega ningjätab vas
tandina uutele eluasemepiirkondadele
Ruoholahtis ja Vuosaaris küllaltki kaoo
tilise ja planeerimatu mulje.
Reis andis meile hea võimaluse näha
H elsingit täiesti uuest küljest ning
muidugi tõmmata paralleele Tallinna
ga. Kui uutes elukeskkondades langeb
kaalukauss tugevalt meie kahjuks, siis
südantsoojendav on teada, et Tallinna
vanalinn ja seda ümbritsev linnakeskus
koos puitelamute piirkondadega on väär
tus, mida mujalt nii lihtsalt ei leia.
Tasub mõelda omanäolisuse säilita
misele!
Täname kõiki, kes Helsingi külasta
mise võimalikuks tegid, eelkõige T T Ü
majandus-ja ehitusteaduskonda, oma
õppejõudu Katrin Paadam it ja tema
kolleegi Mervi Ilmoneni Helsingi Tehni
kaülikoolist. Suur tänu kuulub pr Laila
Hosijale Soome Keskkonnaministeeri
umist, kes leidis võimaluse aidata meie
üliõpilasi reisikulude eest tasumisel.

Reisikaaslaste nimel m a ja n d u s-ja
e h it u s t e a d u s k o n n a s t

Eva Jakunin
ja Tarmo Klam p
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sajandi Paabeli
torni ehitamas a^,

Teine probleemide ring on seotud asja
oluga, et kaasaegne meditsiin on abitu
ilma tehnikata - see ei üllata kedagi.
Aga tehnika ei tööta ka ilma asjatund
jateta, isegi siis mitte, kui on korras.
Kaasaegne meditsiin ei saa läbi ka ilma
tehnikaspetsialistideta. See on ammu
selgeks saanud arenenud riikides, aga
jõuab aeglaselt ja vaevaliselt meie tead
vuseni. Arstid ei ole võimelised ka kor
ras aparatuuri efektiivselt kasutama liiga palju on seal erinevaid valikuid ja
häälestusvõimalusi.

Kuidas saada head pilti
Hoopis tõsisemaks muutub asi, kui
rääkida pildidiagnostikast ja kiirguse
kasutamisest - radioloogiast. Esiteks,
aparatuur on oluliselt keerulisem. Erine
vad firmad pakuvad erinevaid variante,
ka ühe firma aparatuuri konfiguratsioon
võib olla erinev: sõltub nõuetest kvali
teedile, vajadusest ja rahast. Nagu ar
vutite puhulgi. Esimene, väga tõsine
katsumus on juba seadme ostmine. Eri
ti, kui silmas pidada, et hindade suu
rusjärk on mõnikümmend kuni mõnisa
da miljonit krooni. Ajad, kui oli võima
lik saada ainult üht röntgeni mudelit ja
umbes kümne aasta pärast tuli turule
järgmine, põhiline energia kulus “han
kele”, et mitte asjast hoopis ilma jää
da, ja hiljem samavõrd selle aparaadi
“elus” hoidmisele meditsiinitehnikute
jõududega, seda pidevalt putitades need on jäädavalt möödas. Teine prob
leem on hea pildi saamine, mida ainuük
si aparatuuri olemasolu veel ei taga.
See on ka põhjus, miks eelkõige medit-

siinifüüsika (meditsiinikiirgust kasutav
BME haru, radioloogia ja kiiritusravi)
valdkonnas on esitatud üleeuroopalised
soovitused erialaühingute poolt ja keh
testatud Euroatom ’97 nõuded, mis on
kohustuslikud ka Eestile meie teel Eu
roopa Liitu. Eestis on vajalike inimeste
suurusjärk, arvestades ainuüksi radioloogilise aparatuuri hulka, paarsada.
Nõuetele vastava haridusega inimesi
töötab haiglates 4 - 5 . M eeldiv, et
Tallinna Keskhaigla ja Diagnostika
keskuse noored aktiivsed mehed Andrus
Paats ja Mait N igul kaitsesid 23. märt
sil magistrikraadi just kõige “kuume
mal” , radioloogia kvaliteedi alal.

M editsiinitehnika
digitaliseerub
N ii nagu sidetehnika on muutunud digi
taaltehnikaks, on selles surmas liikumas
ka m editsiinitehnika: diagnostikaaparaadid väljastavad digitaalseid
pilte, laboriandmed on digitaalkujul.
Teada on, et üks voodikoht kaasaegses
haiglas “toodab” päevas umbes ühe
gigabiti informatsiooni. Andmed on haiglasiseses võrgus kättesaadavad asja
osalistele igas vajalikus punktis.
Planeeritakse “ digitaalseid” haiglaid.
Esimesed sellised Euroopas juba teki
vad. V eelgi enam - telem editsiin
võimaldab edastada näiteks pilte kon
sultatsiooniks kogu m aailm a m as
taabis. Kogub jõudu nn seconcl opinion süsteem, kus patsiendil on võimalus
peale “oma” tohtri küsida maailma juh
tiva spetsialisti arvamust oma hädade
osas. Telemeditsiin peaks kindlustama

TTÜ "aken m aailm a"
kevadel 2001
Eelmisel nädalal alustas oma ristikäiku
T T Ü veebilehega O lavi Pihlam ägi.
Tema sõnavõtust M &M veergudel võis
välja lugeda, et ega ta nii väga õnnelik
uue ameti üle olegi. Tõesti, ka mina
tunnen talle praegu kaasa. Miks? Olles
olnud meie aima mater’i seinte vahel
juba pea neli aastat, peamiselt tuden
gi, kuid ka ülikooli töötajana, võin kind
lalt väita, et nõrgemat lüli kui kodule
hekülg annab TT Ü imaago juures otsi
da. Lihtsa tudengina olen kodulehekül
je head-vead seda pidevalt kasutades
kõige paremini selgeks saanud.
Aastal 2000 ülikooli nõukogus vastu
võetud aastate 2001-2005 T T Ü aren
gukava järgi soovib ülikool vastavalt
oma missioonile olla rahvusvaheliselt
konkurentsivõimeline ja Eesti jätku
suutliku arengu jaoks oluline teenuste
pakkuja. N ii õppe-, teadus- kui ka innovatsiooniteenuseid saab arendada ja
pakkuda ainult siis, kui on tagatud in
formatsiooni olemasolu antud teenuste
kohta. Tänapäeva kiiresti muutuvas
turbulentses keskkonnas on üha täht
samaks kujunenud infoleviku taga
mine. Maailma võrgustumisprotsessis

tähendab see info kättesaadavuse liht
sustumist. Võim alik u lt lühike “te e ”
ühest infoallikast teise on peamiseks aja
ja ruumi kaotamise eelduseks. Kõik see
tähendab kokkuvõtlikult Tehnikaüli
koolile seda, et eneseteadvustamine
läbi interneti peab olema võim alikult
lihtne ja vähekulukas nii ajalises kui ka
rahalises dimensioonis.
Praegusel hetkel ei saa me rääkida
antud tingimuste täitmisest! Meie “aken
maailma” on halvasti projekteeritud, nii
et tuul sealt tihtipeale läbi puhub ning
värv koorub - kohe jube vaadata. Hooli
mata märtsi keskel personaalsel initsi
atiivil toimunud kodulehe kosmeetili
sest kuurist, ei saa me siiski rääkida 21.
sajandi nõuetele vastavast kodulehest,
kus info hakkab silma, ilma et peaks
seda end halliks otsima. Parendamist
vajab eelkõige struktuuriline ülesehitus.
Loogilise ja avatud struktuuri ning ergo-

inimese “meditsiinikaardi” kättesaada
vuse kiirabi andmiseks õnnetusjuhtumi
puhul suvalises maailma paigas.
Juba 1998. aastal oli USAs 20% toodetava-edastatava informatsiooni hul
gast seotud meditsiiniga. Selle osakaal
kasvab kiiresti. K a Eesti radioloogia
arengukava aastateks 2001 - 2005
näeb ette piltide digitaalse arhiveerimise
ja kommunikatsiooni süsteemi loomist,
mis kataks kogu Eesti.
Digitahseerimine võimaldab tõsta ka
diagnoosi taset. Paljudel aparaatidel (nt
E K G ) on juba sees ka registreeritud
andmete analüüsi-otsustuse osa - arstile edastatakse koos tulemustega ka
diagnoos. Registreeritud andmete põh
jal tuleb diagnoosida objektis toimuvaid
protsesse. See ei ole võimalik, kui ei tea
ta, mis seal toimuma peaks. Mingi ana
loogia on ehk suurte digitaalsüsteemide
diagnostikaga, milles on edukas olnud
kolleeg Raimund Ubar. Ainult et diag
nostika objekt ei ole siin enam inimeste
loodud ja selle ehitus on ülimalt keeru
kas, koosneb paljudest koostisosadest
erinevatel tasanditel, alates valkudest,
rakkudest ja lõpetades suurte süs
teem idega nagu vererin ge, n ärvi
süsteem. See tähendab, et BME asja
tundjal peab olema lai ja kvaliteetne
haridus, et olla võimeline analüüsima,
võrdlem a ja optim aalsete otsuste
tegemiseks vajalikke meetodeid kasuta
ma. Teadmised inimeses toimuvatest
protsessidest tuleb “traditsioonilisele”
infotehnoloogiaspetsile “juurde pooki
da” .
Paabeli torni ehitamist tuleb jätkata
ka Eestis, et siinne rahvas ei peaks lähi
tulevikus hakkama Helsingis kui kõige
lähemas kvaliteetset meditsiiniteenust
pakkuvas keskuses näiteks röntgenis
käima.

noomilise disaini kaudu on võim alik
luua informatsioonikanal, mis rahul
daks kõiki kodulehe kasutajaid ning
jätaks TTÜ st nüüdisaegse ülikooli mul
je, sellise, kellega tasuks koostööd teha.
Instituutide/keskuste juhid, vaadake
korraks väljapoole oma armast koduaeda - te märkate kohe, kuidas tehakse
tänapäeval mujal maailmas kodulehe
külgi. On see ju peale info edastamise
ka organisatsiooni maine kujundaja.
Kas teie käiksite räämas riietega ringi,
mis ka veel haisevad!? Ega ikka mitte!
Koduleheküljel on sama funktsioon, kuid
virtuaalsemal kujul. See on organisat
siooni visiitkaart maailmas, kus kon
tak te otsitakse peam iselt interneti
kaudu.
Olles olnud ühe T T Ü instituudi kodulehekülje arendamise protsessi eest
vedaja, võin ma teile julgelt öelda, et see
töö ei ole kerge, kuid seda magusam on
vili, kui ta lõpuks valmis saab. Loodan
siiralt, et uue juhi tulekuga veebinduse
etteotsa hakkab vanker TTÜ s jõudsalt
liikuma. Samas olen igati nõus väitega,
et ega ühe hobusega sellist suurt vankrit
vedada jõua. Seetõttu kutsun kõiki insti
tuute/keskuseid vaatama korraks mil
line on teie “aken m aailm a” - äkki on
võimalik lagunenud akent siiski ümber
vahetada?!

A u to r on TTÜ hum anitaar- ja
sotsiaalteaduste in s titu u d i p ro je k 
tiju h t n ing selle kod ulehe külje
arendam ise p ro je k ti eestvedaja.
Vt h ttp ://w w w . ttu. ee/h um /

Kas Jaan just käte peal käib, nagu A i
var Juhanson h ilju ti joonistas, aga
päikesepoiss on ta meie m eelest küll:
tugevate töömehe käte, särava mõistuse
ja sooja naeratusega meeletult töökas
vigurivänt. Nüüd siis 75 aastat noor.
Oma matemaatiliste vallatuste seas
rehkendas Jaan kord välja, kui palju
kulub inim ese elust m agam isele ja
söömisele, mõtlemisele ja rääkimisele.
Täna võiks Jaan Tomsoni aastaid jaga
da ka nii:
50 aastat elektriinsener,
39 aastat T T Ü õppejõud, kes pare
matel aegadel koostas igal aastal õppe
raamatu ja viimase õpiku nelja aasta
eest; hetkel on portfellis artikkel pöör
levast universum ist ja inglisk eeln e
raamat Magic square,
36 aastat tehnikakandidaat,
32 aastat dotsent,
6 aastat elektrotehnikateaduskonna
dekaan,
6 aastat Eesti Kommunaalsoojusenergia peainsener,
või hoopis teisiti
50 aastat naisemees,
49 aastat isa,
25 aastat vanaisa.
K allis Jaan, lugupeetud ju u bilar!
Juhtigu Sinu tarkus jätkuvalt noorte
erksust ja jõudu ning toetagu noorte erk
sus ja jõud Sinu tarkust! Palju õnne!

K olleeg id e le k tria ja m ite ja
jõ u e le k tro o n ik a in s titu u d ist

Maskiball 2001
sai ajalook s
31. märtsi õhtuks oli Glehni loss tund
matuseni muutunud ning lossi ümb
ruses liikus sadu tavapäratult riides
inimesi. Algam as oli iga kahe aasta
tagan t toim uv Tehnikaülikooli A k a 
deem ilise M eeskoori maskiball, tee
maks sedapuhku Rooma impeerium.
1. aprilli hommikuks oli Glehni lossi
Rooma im peerium jõudnud oma
lõpuni.
Õhtul sündinud ning öösel oma TAM : M a s k id on ta a s
kulminatsiooni saavutanud riik lõpe m a h a v õ e tu d .
tas oma eksistentsi ning vaid mõned
jek ordset m askiballi videot, m itm e
tunnid hiljem asusid taas kooriliikm eteks kehastunud eksroom lased
täism ajale antud etendusega astus
(plebeid, glad iaatorid , senaatorid,
üles K in g T e a m i varjuteater. T a v a 
orjad jn e ) oma im peerium i jä lg i ko
pärases headuses toim isid õllekas
oma külalisesinejatega ja veinibaar
ristama.
M askiball 2001 paistis silm a läbi
karaokega.
K äredam a muusika
aegade kõrgeim a infotehnoloogilise
austajatele tegi rõõmu saalis mürisetasemega. Olnuks vanadel room las
nud raskem muusika. K es sellest
tel selline tehnika (paraku T T Ü d ja
lugu ei pidanud, leidis vaiksem a
T A M i sel ajal ei eksisteerinud!), p i
p aiga B arb ari baaris, kus sai süüa
danuks riik kindlasti kauem vastu.
siga, puhata värsketel heintel ja vaa
Esmakordselt kasutusel olnud elek
data tõtt elusa kuke ja kanaga.
trooniline m aksesüsteem (!!!) köha
Järgm ise Tehnikaülikooli Akadee
tas end peo alguses puhtaks ja toimis
m ilise M eeskoori m askiballini jääb
pisut vähem kui kaks aastat.
seejärel suuremate tõrgeteta. T ra 
TAM
ditsiooniliselt heal tasemel esitleti jär-

Karjääri teen istus
alustas
T allinn a Tehnikaülikooli arenguka
v a alusel alustas õppeosakonna
koosseisus 1. aprillist tööd üliõpilas
te karjääriteenistus. Selle eesm ärk
on üliõpilaste ettevalm istam in e
tööjõuturu valikute ja võimaluste ob
jektiivseks hindamiseks, et lan geta
da pädevaid otsuseid oma tööelu ja
edasiste Õpingute planeerim isel.
Teenistuse peamised ülesanded on
üliõpilastele tööturgu puudutava in 
formatsiooni vahendamine, tööturgu
k äsitleva koolituse korraldam ine,
individuaalsete vestluste ja nõusta
mise läbiviimine, mitmesuguste tugija näidism aterjalid e koostam ine ja
le v itam in e (kuidas kirju tad a CV,
m ida silm as pidada töölepingu
sõlm im isel, õppelaenu tagasim aks
m isest jne). Traditsiooniliseks tege
vusvaldkonnaks on kontaktide loo
m ine ja hoidm ine tööandjate ning
nende organisatsioonidega, et v õ i
m aldada üliõpilastel arvesse võtta
kaasaegse tööm aailm a nõudm isi
om a individuaalse õppekava planee
rimisel.
V iim asega seondub tööpakku
m iste ja p raktikakohtade vah en 
damine, kuna tööturg eeldab noorelt
spetsialistilt erialaste kogemuste ole
masolu.
O luline
on tagasiside
hankim ine ülik ooli lõp etan u telt ja
nende karjääri alguse jälgim ine. N ii
suguste
uurim uste
tulem used
võim aldavad anda hinnanguid õppe
töö kvaliteedile, olles abiks ka õppe
kavade arendamisel ja riikliku kooli
tustellimuse planeerimisel. Üldjuhul

on pakutavad teenused nii üliõpilas
tele kui tööandjatele tasuta.
K u ig i m eie oludes uudne, on
ü liõpilastele tööturutoetuse osuta
mise traditsioon k üllalt pikk. E si
mesed karjääriteenistused moodus
ta ti 19. sajandi lõpul Inglism aal,
süsteem õigustas ennast ja T eise
m aailmasõja eelseil aastail levis see
k õikidesse in gliskeelseisse r iik i
desse. Euroopa m andril hakati vas
tavaid struktuure looma 1990ndatel
aastatel, põhjuseks oli tööpuudusest
tulenevate probleem ide kasv noorte
seas. E estis oli seni avalik-õiguslikest ülikoolidest karjääriteenistus
vaid T artu Ü likoolis, erakõrgkooli
dest töötavad karjäärikeskused Eesti
K õrgem as K om m ertskoolis ja Con
cordia Rahvusvahelises Ülikoolis.
K una teh n ikaülikooli vastloodud
karjääriteenistus kujundab oma töö
põhim õtteid ja m ääratleb p rioritee
te, ootam e kogu ü likooliperelt
täh elepan u ju h tim ist peam istele
vajadustele ning ettepanekuid tule
vaseks ülikoolisiseseks koostööks.
M õistagi oleme valm is vastama asja
kohastele küsim ustele. E ttep an e
kute esitam iseks palume kasutada
e-posti aadressi carol@ edu.ttu.ee,
telefoni 6203518 või pöörduda ruumi
IV-104.

Jaan Võrk
õ p p e o s a k o n n a ju h a ta ja

Carol M erzin
k a rjä ä rite e n is tu s e va n e m sp e tsia list

10. a p rill

11. aprill

* K ell 12.00 Eesti Patendiraam a
tukogu saalis O levim ägi 8/10 Eesti
Patendiraam atukogu ja Tallinna
Tehnikaülikooli
r a a m a tu k o g u
te a b e p ä e v .
* E W IT E C V is b y p ro je k ti se m i
n a r. Külalised Rootsist, Halmstadi
Ülikoolist ja T T Ü erinevate üksuste
esindajad arutavad koostöövõimalu
si ja esinevad loengutega.
K ell 11.00 kutsume kõiki soovijaid,
eriti aga üliõpilasi H e n r ik B a rth i
lo e n g u le auditooriumis VI-121
“ W o m e n E n te r p r e n e u r s h ip ” .
11.aprillil diskussioonid Tallinna
Pedagoogikaülikoolis.

* Delegatsioon Saksamaalt, Mann
heim i kõrgkoolist, F H M a n n h e im
- H o c h s c h u le fü r T e c h n ik u n d
G e s ta ltu n g eesotsas r e k t o r D .v
H o y n in g e n - H ü n e g a
ja
f ir m a
F re u d e n b e r g esindajad k o h tu v a d
r e k to r A n d r e s K e e v a llik u ja T T Ü
juhtkonnaga.
*
T ä ie n d u s k o o litu s k u r s u s
“ Ü lik o o lik o r r a ld u s ” : õppekavade
akrediteerim iskogem us.
Kursus
toimub Sütiste tee 21, ruum 303.

Hedvi V algem äe
avalike suh e te o sa ko nd

Tõsine nali
Üldrahvalik naljapäev 1. aprill oli õnneks pühapäev (ning selleks korraks
möödas) ja seetõttu ei saanud töökaaslased “sul on selg prügine” naljadega
oma kolleege rõõmustada. Seepärast oli igaüks m eist topelt tähelepanelik
oma koduste naljaninade ringis, sest lolliks ei taha ju keegi vabatahtlikult
jääda. Õnneks saadab seda päeva ka m eedia varjam atu mõnutunne k e lle 
legi kuidagimoodi ära teha. A g a siingi on kodanikud omandanud kahtleva
hoiaku kõige pakutava suhtes. Ometi tabas tipikaid TV3 seitsmestes uudis
tes seekord löök allapoole vööd. Uudistelõik algas ühe tallinlasest majapere
mehe murega, et ööl, m il vanarauaks m aale saadetud M IR oma viim ast
kukkumist kukkus, sadas tem a katusele m ingi raske rauakolakas ja löm 
mis selle. Õnneks olid Eesti tippteadurid T T Ü st varm alt abi pakkumas, et
kindlaks teha, kust see “taevamanna” pärines. Professor P riit Kulu materjalitehnika instituudist ajas selget teadlase juttu ja teadis raua olevat kos
moselaevalt pärit, mis omakorda andvat majaomanikule õiguse kahjutasuks
Venem aa kosmoseuuringute keskusest. Summa, veerand m iljonit krooni,
avaldas muljet. M & M haistis sensatsioonilist artikliteseeriat meie tublide
teadlaste töömailt ja planeeris juba lisalehte, kui professor Kulu oma uuri
mustöö aprillinaljaks kuulutas. Olime petetud ja (alt)tõmmatud ning soovi
tame ka teistel tõsiseid tehnikainimesi naljapäeval m itte tõsiselt võtta!
Hea nali, professor Kulu!
M&M

Rotalia Fondi stipendiumid
2001/2002. õppeaastaks
USAs Seattle'is asuv Rotalia Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi EV avalik-õiguslike
ülikoolide (TÜ, TTÜ, TPÜ, TKÜ, EMA, EPMÜ) statsionaarses õppevormis õppivatele 2. ja 3.
aasta üliõpilastele ja 1. aasta magistrantidele 2001/2002. õppeaastaks.
•

Välja antakse 37 tuhandedollarilist stipendiumi*.

•

Stipendiumi antakse üks kord õpingute vältel.

•
Stipendiumitaotlused tuleb saata hiljemalt 30. aprilliks 2001.a. Komiteesekretäri Sirje
Mark'i nimele aadressil: Ülikooli 18-207, 50090 Tartu.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vormikohane sooviavaldus, koos CVga (fotoga),
milles on esitatud isikuandmed: hariduskäik; senine töökäik; vabatahtlik tegevus rahvus
likes, heategevuslikes, kristlikes ning noorte- ja kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit,
naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid,
kultuuriorganisatsioonid vms); teenistus EV kaitsejõududes; perspektiiv, kuidas taotleja
kavatseb oma õpinguid kasutada ka Eesti riigi ja rahva hüvanguks; milliseid stipendiume ja
toetusi on taotleja varem saanud või kuidas oma õpinguid varem finantseerinud.
Sooviavaldusele

lisatakse:

•

elulugu (käsitsi kirjutatud, mitte enam kui ühel lehel),

•

tõend õppimise kohta statsionaarses õppevormis,

•

dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust või hinnete kaardist koos
punktide näitamisega või samasisuline tõend,

•

vähemalt ühe korralise õppejõu argumenteeritud soovitus.

aine

Stipendiaatide valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse esitamise korrektsust.
Sooviavalduse vorm on korporatsioon Rotalia koduleheküljel aadressil
http://www.Rotalia.ee/ või tellitav posti teel ülalpool oleval aadressilt.
Stipendiumitaotlustele vastatakse 1. septembriks. Stipendiumide saajad avalikustatakse
Korporatsioon Rotalia koduleheküljel. Stipendiaatidele saadetakse stipendiumitšekk sep
tembrikuu jooksul. Teave: sirje@admin.ut.ee
• NB! Kaks stipendiumi antakse Tallinna Nõmme Gümnaasiumi vilistlastele või abiturien
tidele; viimatinimetatuile antakse stipendium kätte peale immatrikuleerimistõestuse esita
mist Komitee sekretäri aadressil.
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