ESINDUSLIKEIM TEADUSKONGRESS

Taham e olla olem as!
Loota võib kuldseid sügisilmu, ka halbade kaitulivõtuilmadega,
taevaveest läbi!iganenud maailmas, loota võib endiste lihahindade
püsimist, rahvuskirjaniku näopildiga kupüüride ilmumist, arusaamist,
armastust. On suured ]a natuke kehvad lootused, endastmõistetavad
ja jultunud lootused, selged lootused ja liivale rajatud lootused.
Sügis taandab ja lõpetab. Sügis võib olla kui lunastus. Võiks
tõmmata mingi piirjoone ja iseendile lubada: «Nüüd hakkame elama
teistmoodi — uutmoodi!» Muutused, muutused. . .
42. hooaeg ühele ülikoolilehele. Sügis on algus: uued rebased,
õppejõud,'uued mõtted, uued uudised, vanad raskused, vanad prob
leemid. Eestimaa ainsamal tehnikakõrgkoolil on ikka olnud oma
ajaleht ja seda on täiesti endastmõistetavalt võetud. Paljud ei o i »
vast selle peale tulnudki, et kusagil on «Tehnikaülikoolin-lehel toi
metus, kusagil on lehetegijad. Aegade jooksul, on trükitinasse vala
tud ühe kooli ajalugu, vahel argisel, vahel veidi pidusemal kombel.
42. hooaeg ühele ülikoolilehele. Pole see miski ümmargune sünd
mus, lihtsalt üks sügisene algus . . .
Aitab nurga taga rääkimisest — ütleme südamelt ära: elu on ka
meie jaoks absurdsemaks läinud — kõik asjad maksavad rohkem
kui m d enne maksid. Ka trükkimine. . . jah, trükkimise eest tahe
takse nüüd üüratut raha..., ristsõnad, oraaklid, tutvumiskuulutused
UU kasulikum ia nJnexumi kaup irükiku/ule.
Eksisteerime võimaiusie pures — Kuidas .raha, nõnda olemist.

« Tehnikaülikooli» toimetuse rahvas oli selle suve aiuj Soome
maal. Helsinki ülikoolis peeti 350 aasta juubelit. Sellega seoses
said kokku Põhjamaade kõrgkoolide teabetalituste inimesed. Iga
väärikas kõrgkool on huvitatud reklaamist enese kohta ja kõrg-'
koolis endas peab info levima! Meie siin mammutiseimas Eestimaa
koolis elame sageli .teadmatuses — üks ei tea, mida- teine teeb.
Helsinki Tehnikaülikoolis saab ka sel, sügisel ig a - tudeng viiesajaleheküljelise teatmiku, kus muu vajaliku hulgas ka näiteks täielik
Õppejõudude nimekiri.'
Üritame meiegi eurooplasteks saada, võimaluste piires
«Lootust ei tohi kunagi kaotada!» ütles hr rektor kaks aastal
tagasi aastalõpuinteivjuus, see on ilus mõte, praktiline samuti.
Nõnda siis käime ka sellel sügisel seda teed, mida -oleme jüba
käinud, võimaluste piires. . .
Ka meie ajaleht ilmub edaspidi võimaluse korral.
Toimetus

Pildistanud HEIDI PUTK
17. augustil, koos IF A C i kongressiga, jõudis lõpule ka akadeemik B O R IS T A M M E
presidendiks oleku aeg: järgmised kolm aastat juhib IF A C i tegevust Canberra üli
kooli professor B R IA N D v O. AN D E R SO N .

5f< M illine mõju oli (on) sellel
kongressil Eesti tehnikateaduse ja
tehnikaülikooli edasisele arengule?

VASTAB REKTOR...
Mida tähendas Teile augusti
kuus Tallinnas toimunud IFACi
kongress ja sellele eelnenud kõhn
aastat tööd ülemaailmse organi
satsiooni juhina?
Nagu on juba öelnud minu eel
käijad, oli see periood ka mulle
ükš tähtsamaid minu elus. Kuna
kongress ise annab täpse pildi
selle suure organisatsiooni hetke
seisust, näitab ta ka ühtlasi, kai
edukas on olnud tema president
viimase! kolmel aastal. Seepärast
on kongressi läbiviimine seotud
suure vastutusega.

Loodan, et kongressil oli ja on
kaugeleulatuv m õju Eesti tehnika
teaduste mitmetele suundadele ja
tehnikaülikooli paijudele inimes
tele. O li unikaalne võimalus kuu
lata tippspetsialiste
Omalt -eri
alalt, nendega vahetult ja kordu
valt kohtuda, rääkida nendega
omas majas ja omas atmosfääris,
panna ka neid ennast kuulama..
See aitab luua motivatsiooni eluks.
O li meeldiv kuulda kõrgetelt kü
lalistelt superlatiivseid hinnanguid
mitmete meie kolleegide kompe
tentsuse kohta, samuti meie tege
miste ja tulemuste kohta. Loodi
palju uusi sidemeid, paljud are
nesid edasi.
>fc Teist sügist alustasime tehnika
ülikoolina. Millised on olnud suu
remad
muudatused
möödunud
õppeaastal õigustamaks seda ni
mevahetust?
Tehnikaülikooliks saamise' üle
minekuperiood
on
täies
hoos.
Fundamentaalne tähtsus on faktil,
et valmis sai ja vastu võeti üli
kooli uus põhikiri. See tähendab,
et põhilised asjad on kompleks

selt läbi mõeldud ning fikseeri
tud. Nüüd. võib neid hakata jõu
dumööda ellu viim a ja paralleel
selt edasi arendama põhikirjast
tulenevat sisemise seadusandluse
väi jatöötamist.
Oluliselt arendati edasi radi
kaalset
üleminekut
paindlikele
õppeplaanidele ning mitmekesise
matele õppevormidele. See võimal
dab juba alcgiud õppeaastal ha
kata sisse seadma nn. ainepunktisüsteemis õppimise elemente. Eda
si kestab tormiline välissidemete
plahvatus.
O n' ka rida asju, mis on lõpli
kult lahendatud. Näiteks likvidee
risime nn. «punased õppeained»
ja nende kateedrite asemel töötab
üks — sotsiaalteaduste kateeder,
ü lik o o l on lõpuks demilitariseeritud, s.t. vaba sõjalisest õpetusest,
kateedri likvideerimine veel käib.
Ka meie esimene kursus komplek
teeriti juba uue põhimõtte järgi:
orienteeruti peamiselt teaduskon
na vastuvõtule ning ei komplek
teeritud kõiki gruppe formaalselt
pilgeni täis.
Selliseid näiteid
meid teisi.

on

veel

mit

>f< Missugune tuleb sügis 1990?

Sügis on juba käes ja sügis on
nagu sügis ikka. Ma usun, et ta
laseb eesti põllumehel ka ilma
meieta korraliku saagi kokku ko
ristada. Ma usun, et Araabia pool
saarel siiski suuremastaabiliseks
sõjaks ei lähe. Ma usun ka, et
Eesti asjad arenevad edasi, kuigi
raskelt, vintskelt ja aegamööda,
ja kui tuleb talv, küll siis see
areng jätkub.
Teie soovitused juba alanud,
üleminekuliseks õppeaastaks teh
nikaülikooli perele?
Soovin adapteerumist uude mõt
teviisi hariduse andmisel ja saa
misel, oma koha leidmist selles.
Üleminek hariduses peab olema
pidev ja sujuv, küllalt intensiiv
ne, kuid mitte mingil juhul kär
situ, Soovin kõigile olla üle arglpäevastest väiklustest ja iiägelemistest,
ka
majanduslikest
ja
olmeraskustest, teha visalt ja jär
jekindlalt mõtestatud tööd.Lugupidamisega

Praegu on: Eestis toimumas-

AMETIÜHIHGUREFORM
Vabatahtlikkuse
alusel tekib ridamisi uut tüüpi
ametiühinguid ja nende liite.
TTÜ ametiühingukomitee, milli
ne alustas tööd vähem kui aasta
tagasi, üheks ülesandeks oli välja
töötada uue põhikirja projekt,
milline . käsitleks TTÜ. ametiühin
gute tegevuse tähtsamaid küsi
musi ja peamisi ülesandeid töö
tamisel uutes tingimustes.
K O LM AN D A! LEHEKÜLJEL esi
tame teile tutvumiseks TTÜ ÄÜ L
põhikirja projekti; mille koost.as
a/ü komitee põhikir j akomisj on
ning kiitis heaks ametiühinguko
mitee. Viimane aga ei tähenda
veel, et põhikiri oleks miudustest
näris vaba.
Täiendused ja märkused palume
saata hiljemalt 8. OKTOOBRIKS
ä/U komiteesse.
Toimetuselt.
Nädgl ori küll lühike, aga hea
tahtmise korral jõuab siiski täht
ajaks v oma arvamuse põhikiija
koostajatele teatavaks teha.
P.alume mõistvat suhtumisi, . sest
ajaleht ilmub maieriaal-tehniliste}
põhjustel hulga h ilftm tavanärä«
sest,

'U U E L Õ P P E A A S T A L
U U E D KATEEDRID . ..
1. juunist alustas tööd K ERG E TÖ Ö S TU S TE H N O LO O G IA
kateeder, mida juhatab dots.
A N T I V IIK N A .
1. augustist alustas S O T S IA A L 
TEAD U STE
kateeder
prof.
M A T I G R A F I juhtimisel.
1. augustil alustas majandus
teaduskonnas tööd varem ühis
kondlike erialade teaduskonda
kuulunud poliitökonoomia ka
teeder,
mis
reorganiseeriti
M A J A N D U S T E O O R IA kateed
riks, juhatajaks v a liti
dots.
R E IN O TSE PP.

. . . 7A U U E D KATEEDRI

JUHATAJAD
E!' ituskonstruktsioonide
teedri
juhataja
dots.
O RAS
Infotöötluse kateedri
dots. J A A K H ENNO

ka
R IH O

juhataja

Ehitusökonoomika
kateedri
juhataja dots. ROODE L IIA S

. . . UUS D E K A A N
õhtuse teaduskonna dekaaniks
valiti dots. F E L IK S A N G E L S T O K ja prodekaaniks m äärati
dots .HEINO ROSS.

.. . NING UUED ÜLIÕPILASED
Hulganisti
rebaseid
otsimas
suures
tehnikaülikooli
majas
■endile sobivaid nurki, soppe, tarkusi }a saladusi. Väikeseks teejuhiks
võib kaasa võtta alljärgnevad lood vanematelt kolleegidelt.

Kõikide tudengite ühiste huvide
ja õiguste eest seismiseks on vaj§
saada volitused üliõpilaskonnalt.
Seega tuleb sügissemestril tutvus
tada üliõpilasomavalitsuse ideid,
teadvustades üliõpilaste erilise staa
tuse liikuda üldvalimiste poo
le. Pärast seda, kui valitud Edus
tus on tööle määranud täidesaat
va organi (näiteks juhatuse), kaob
vajadus ka praeguse Üliõpilasliidu
järele, kes seni komsomoli kadu
mise järgset vaakumit pole lask
nud tekkida. Üliõpilaste poolset
aktiivset sekkumist oodatakse eel
kõige ühiselamutega, praktikaga
ja õppetöö korraldusega seotud
probleemide lahendamisse. Loomu
likult peab valitsema kord tuden
gite majandus- ja finantstegevu
ses, laienevates välissuhetes.

LEIA OMA
KOHT!
K o m s o m o li

kadu des

e i

saanu d

КЯЙк! üliõpilasi kuulutada üliõpi
lasliitu voi üliõpilaskonda kuulu
vaks. Paratamatult oleks siis uues
se suhtutud kui kadunukesse, kes
eskteb teise nime all. See, et üli
õpilased moodustavad eraldi sot
siaalse kihi ühiskonnas ja vaja
vad nii seadusandlikku, täidesaat
v a t kui ka kohtuvõimu, on kinni
tuse saanud rahvusvahelises üliõpüaselus, samuti oli tudengite
omavalitsus olemas Eesti Vaba
riigis.

14, juunil kogunesid Tehuikaülikoolis
tegutsevate
üliõpilasorganisatsioonide
esindajad Nõukogu saali
arutarnaks praegust olu
korda üliõpilaselu korraldamisel.
Ühiselt otsustati, et tuleb teha
kõik üliõpilasparlamendi — EDUS
TUSE — taas tööle hakkamiseks.

Pärast seda, kui mõned kõrg
koolid on omad asjad korda saa
nud, võib hakata lootma ka Eesti
üliõpilaskeskuse — esinduse tek
kele. On selgeks saanud, et vä
lissuhetes teiste riikide üliõpilas
tega, samuti üliõpilaste huvide
kaitsel praegusel majanduslikult
muutlikul ajajärgul peab Eesti
üliõpilaskond olema ühtne.
Praegu aga soovitan rebastele
ja teistele organiseerimatutele lei
da endale sobiv koht üliõpilaselus
kaasalöömiseks. Pole ju tudengipõlv ainult kuiv õppimisaeg, vaid
ka igakülgne enesetäiendamine,
seltsielu õppimine, suhtlemis- ja
organiseerimisoskuste kujundami
ne, iseseisvaks muutumine, uni
versaalse elupildi loomine ja vas
tutustunde tekkimine. Kes pooldab
kindlama struktuuri ja korraga
akadeemilisi
üliõpilasorganisatsi
oone,. soovitan ühendust võtta
korporatsioonide ja seltsidega, kes
avatumat praktilist tegevust, neil
üliõpilasliidu allstruktuurideks ole
vate teaduskondade üliõpilasühenduste— kildadega.
SULEV ALAJÕE
DL esimees

0VÄLISSUHTED NÕUAVAD
ROHKET TÖÖD
Üliõpilasliidul
on
möödunud
õppeaastal tekkinud palju kon
takte
Skandinaavia ja LääneEuroopa üliõpilasorganisatsioonide
ga. On sõlmitud koostöölepingud
Soome, Rootsi, Taani, Norra kõrg
koolide
üliõpilasliitudega,
suusõnalised kokkulepped on olemas
v eel mõnedega.
Tänu toimuvatele muudatustele
Ida-Euroopa
postkonmunisffikes
riikides ning raudse eesriide mär
gatavale roostetamisete on pal
jud rahvusvahelised üliõpilasorga
nisatsioonid andnud meile võima
luse ühineda nende tööde-tegemistega.
Need
organisatsioonid
tegelevad üliõpilaste maailmavaa
te avardamisega, püüavad tutvus
tada erinevatesse kultuuridesse ja
keelkondadesse kuuluvaid .4 noori,
võimaldavad oma liikmetele prak
tikakohti välisriikidesse, aidates
sellega kaasa rahvusvahelise töõtüru integratsioonile. Loomulikult
nõuab kõige selle tegemine mää

ratult palju aega ja tööd ning
eelkõige inimesi. See töö ei ole
tavaliselt materiaalselt hästitasuv,
kuid millegipärast tegeletakse sel
lega isegi üha praktilisemaks muu
tuvas Läänes üsna agaralt.
Miks? See annab edasiseks eluks
väga vajalikke teadmisi-kogemusi.
Kui tahate oma silmaringi avar
dada, astuda sammu lähemale hari
tusele, siis tuleb teile kahtlemata
ainult kasuks, kui osalete üliõpi
laselus. Omandate suhtlemiskunsti
algtõdesid, saate ettekujutuse bü
rokraatlikust
hullumajast
meie
asjaajamises,
praktiseerite
oma
võõrkeeli ja veedate ka lõbusalt
aega.
Kes .tunneb huvi, jälgige pea
hoone fuajees Üliõpilasliidu sten
di. Ehk leiate ka endale midagi
huvitavat.
TOOMAS LEET
DL välissuhete sekretär

KORPORATSIOONID TALLINNA
TEHNIKAÜLIKOOLIS
1917. aastal
tööd alustanud
Eesti Tehnika Seltsi Tehnilis
test Erikursustest vä lja kasva
nud T a llin n a Tehnikum is loodi
esimene
üliõpilaskorporatsioon
ju b a aastal 1920, kuigi seadus
lik u õiguse
üliõpilase nim ele
said Ta llin n a Tehnikum is õp
pijad alles 1923. aastal. Selleks
ajaks tegutses seal n e l i k o r
poratsiooni: korp Leola, korp
Tehnola, korp K aljota ja korp
Ugandala.
1929. aastal võttis Eesti Vaba
r iig i Valitsus vastu määruse
sulgeda
Ta llin n a
Tehnikum
ning
v iia tehnilise kõrgh a ri
duse õpetam ine Ta rtu Ü lik ooli.
M itm e te le
Ta llin n a organisat
sioonidele sai see saatuslikuks,
osa neist lõpetas tegevuse, osa
liitu s T a rtu korporatsioonidega
T a llin n a Tehnikainstituudi lo o 
m iseni 19 3 6. a. pidasid vastu
vaid
к а к s; korp! Leola ja
korp! Tehnola. Seoses T a rtu
Ü lik o o li
tehnikateaduskonna
ületoom isega asusid Tallinnas
se õppim a m itm ete ju b a p ik e
m at
aega tegutsenud Tartu
korpiide
liikm ed.
Tallinnas
m oodustati korp! Vironia, korp!
Fraternitas Estica, korp! Sakala,
korp!
Ugala,
korp!
Rotalia,
*k orp ! F raternitas Liviensise ja
korp! R evalia osakonnad.
Pärast 1940. a. « revolutsioo
n i» likvid eeris uus v õ im kõik
vabariigiaegsed üliõpilaskorpo
ratsioonid. Pärast I I M aailm a
sõja lõppu jäid tegutsema eesti
em igrantide
loodud
v äiiskoondised
Rootsis, Canadas, U S A s ja m ujal.

Tänu osalise sõna- ja tege
vusvabaduse
'
taastumisele
80ndate teisel poolel j ä t k a s i d korporatsioonid oma tege
vust, saades abi vilistlastelt ja
väliskoondistelt. P r a e g u te
gutsevad Tehnikaülikoolis ak
tiivselt korp! V IR O N IA , korp!
SAKALA,
korp!
R O T A L IA ,
korp! F R A T E R N IT A S L IV IE N SIS, korp! L E O L A , korp! T E H 
NO LA.
Naiskorporatsioonidest
on taastatud korp! L E M B E L A
ja loodud korp! S Y R IN G A .
Igal korporatsioonil on oma
atribuutika, värvid, teklid, vapp
ja lip p ning lip u k iri, mis ise
loomustab nende püüdlusi. O r
ganisatsioonide
põhialused
ei ole aastakümnete jooksul
m uutunud. Endiselt on esikohal
liik m ete igakülgne kasvatami
ne ja arendamine isamaalises
vaimus. Korporatsioonides o r
ganiseeritakse
referaadija
õlleõhtuid,
tantsukursusi
ja
spordivõistlusi, rebastele õpeta
takse viisakat käitumist, sise
korda
ja vanu traditsioone,
lauldakse üliõpilaslaule. Tege
vusest ei jää kõrvale ka korpo
rantide südamedaamid.
Iga
korporatsiooni liikm es
kond moodustab intiim se s õ p 
ruskonna,
kus võib alati
kindel olla kaasvõitlejate abile.
K õ rg k o o li lõpetanud korporan
did ei kaota sidet oma sõprus
konnaga, vaid tegutsevad edasi
v i l i s t l a s k o g u d e s , toetades
ja abistades noorem aid korporatsioonikaaslasi.
E rinevate
korpüde omavahelised suhted
ом

Т т л я г !»

м/7/ jf ü/t ■f/T/lf-

samaid
küsimusi
arutatakse
üheskoos 1990. a. kevadel taas
loodud
Eesti
Korporat
s i o o n i d e L i i d u s . M eelde
jäävamad üritused eelmisel se
m estril olid
Eesti V a b a riigi
aastapäeva tähistamiseks k or
raldatud üliõpilasorganisatsioon
nide r o n g k ä i k ja peoõhtu
Tallinnas
ning
V olbriöö
Tartus.
Sellised ettevõtm ised
lähendavad kahe linna ü liõ p il
laskondi, omavahel tutvuvad ja
saavad suhelda erinevate e ri
alade tudengid,
K orpüde liikm eskond on suh
teliselt väike, sest u u s i.. liik 
m eid
võetakse
vastu
range
v a i i h u alusel. Iga uus liige
teeb enne värvide saamist läbi
katseaja r e b a s e n a
(ta va li
selt kaks semestrit). S eejärel
saab temast tegevliige ning ta
osaleb koosolekuil hääleõigusli
kuna kõikide küsimuste otsus
tamisel.
Korporatsiooni astumiseks ei
saa kellelegi anda kindalt ees
kirja, heaks toetuseks on v ä r
vikandja soovitus ja ju lg e pea
lehakkamine.
Selle artikliga said Õllelaua
taga maha
ksv! S T E N P E R T E N S
korp! Fraternitas Liviensis
ksv! A A R T O E1PRE
korp! Tehnola
P S ! K u i m id gi olulist on unus
tatud v õ i natuke valesti, siis
palum e
teistel
korporantidel
m itte pahandada.

0 RAUDRÜÜ SELGA ... JA ÜLIKOOLI
O m a tänavuse õppeaasta al
guse v õtsin m a, nagu paljud
teisedki, vastu v ä i i s r i i g i s .
A g a m itte väga va lis- (sest m a
pale kuskilt Liidust), v a id Lee
dus ja täpsemalt, Leedumaa
vanim as kõrgkoolis •— Vilniuse
Ü likoolis. Lä ksin ilm a igasugus
te eelarvam usteta ja ei tead
nudki m id a gi oodata. Leedus,
muuseas,
algab
õppetöö
ka
kõrgkoolides nagu ikka ris tiin im estel,
esimesel
septem bril.
Nad näikse kg. sel m oel ta r
gaks saavat. A g a igatahes on
ilus, et üle te rv e Leedum aa
teab
iga tudeng, kuna k ooli
m inna. Ja lähevadki, muuseas.

Oige lõbus j ämm, aga endal
o li pisut nukker vaadata. Seda,
kuidas keegi polnud p a l j u k s
pidanud ennast kohale vedada
(ja see ei tundunudki enam
im elik), seda, et igal pool oli'
tunda ü lik ooli vaimu, et oli
viitsitu d vaeva näha, et reps
tundis kohe, kus ta on, et õp
pejõud ei pidanud paljuks las
kuda alla tudengite sekka, se
da, et esimene september oli

lihtsalt pidupäev, oli siin alati
olnud ja ilm selt ka jääb.Jah. Vana kool, vanad tra 
ditsioonid ja no ikkagi ülikool.
Aaa sellegipoolest on Kuiaaai
prosta tuua m in gu suvausev
vää ritu l
kuupäeval ja asuda
kohe esimesse loengusse, m is
sest et ma olen tehnikaülikoo
list.
JA A N PU U SA A G

See tundus esialgu m ullegi
im e lik , et
ka kõik vanem ate
kursuste tu d en gid leidsid aega
ära käia, en t a in u lt esialgu.
Vahepeal olgu
ära tähelda
tu d neile, kes v eel ei tea, et
V iln iu se Ü lik o o l asub keset v a 
nalinna, on ju b a aastasadade
vanune ja väga keerulise ning
h u vita va
hoonestusega,
kus
iga l teaduskonnal on om a õu
ja on ka ü lik o o li kirik.
K u i m a o lin esimese sep
te m b ri
h om m ik u l lähenemas
ü lik oolile,
oli
kuulda
ju ba
eem alt lä rm i. Lähem ale jõudes
nägin üsna v e i d r a l t riie ta 
tu d
tudengit,
kes m egafoni
lärm as ja teatas, et kohe algab
ajalooteaduskonna õuel rebaste
ris tim in e ning ig a linnakodanik
on oodatud osa saama.
M in u l o li sel h om m ik u l asja
filoloogiateaduskonna
õuele.
S inna jõudes torkasid silma
■kõigepealt
aukartustäratavad
r a u d r ü ü t l id ,
kes
repse
kantseldasid.
Kuna
siin
o li
tegem ist suurem a õuega, siis
sellevõrra ka p u b lik u t rohkem .
A g a kõige ees istusid a u k o h 
t a d e l re k to r
koos õppejõu
dudega :— ka osa saamas. See
jä re l hakkas kulgem a tegevus,
m ille
tulem usel k õik rebased
sumasid purskkaevu, a ll bassei
nis n in g igaüks m in gi austava
ülesandega. R ü ü tlid hoidsid as
ja l silm a • peal ja papp jagas
õnnistust.
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EESTI INSENERIDE LIIDU JA KÜBERNEETIKA
INSTITUUDI NIMELISTEKS STIPENDIAATIDEKS
käesoleva õppeaasta sügissemestril kinnitas T T Ü Nõukogu
järgm ised üliõpilased:
E IL nimelisteks stipendiaatideks:
1. Automaatikateaduskonna automatiseeritud juhtimissüsteemi
de eriala I V kursuse üliõpilane TE N O T E E M A A
2 . Energeetikateaduskonna, elektriajam ite ja tööstusseadmete
automatiseerimise eriala V kursuse üliõpilane U K U -M A D IS
S A V IS T O
3. Mehaanikateaduskonna masinaehitustehnoloogia
- kursuse üliõpilane R A IM O N D JÄNES

eriala

V

4. Keemiateaduskonna keemiatööstuse protsesside ja keemiaküberneetika I V kursuse üliõpilane T A U N O M Ö LD E R
5. Ehitusteaduskoima
MARGUS ARON

autoteede

eriala

I V kursuse üliõpilane

6. Majandusteaduskonna masinatööstuse ökonoomika ja orga

niseerimise eriala V kursuse üliõpilane
LO V .

A N D R E I S T R IŽ A -

Eesti T A Küberneetika Instituudi nimelisteks stipendiaatideks:
1. Automaatikateaduskonna automatiseeritud juhtimissüstee
m ide I V kursuse üliõpilane T A R M O U U S T A L U
2. Automaatikateaduskonna elektronarvutite eriala I V kursu
se üliõpilane K E E T U U T S A L U .

T T Ü A M E T IÜ H IN G U T E L IID U P Õ H IK IR I
1.

ÜLDSÄTTED

1.1. Tallinna
Tehnikaülikooli
Ametiühingute
Liit
r(TTÜAÜL) on Tallinna Tehnikaülikoolis tegutsevate
ametiühingu algorganisatsioonide, iseseisvate organisat
sioonide või nende liitude vabatahtlik ühendus.
1.2. Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ametiühingu alg
organisatsioonid ja iseseisvad organisatsioonid on liik
melisusel põhinevad kodanike vabatahtlikud ühendused,
mille eesmärgiks on otse või TTÜAÜL kaudu oma liik
mete tööalaste, majanduslike, sotsiaalsete ning nendest
tulenevate poliitilist* õiguste ja huvide esindamine ning
!kaitsmine TTÜ administratsiooni ja riigiorganite ees.
1.3. TTÜAÜL juhindub oma tegevuses käesolevast põhi
kirjast, TTÜAÜL tegevuskavast ning Eesti Vabariigis
kehtivast seadusandlusest. Iseseisvad ametiühinguorgani
satsioonid juhinduvad oma põhikirjast või käesolevast
põhikirjast ja TTÜAÜLga sõlmitud lepingust.
1.4. Oma eesmärkide saavutamiseks ja põhikirjaliste
ülesannete täitmiseks sõlmib TTÜAÜL lepinguid ja astub
liitudesse, samuti teeb muudes vormides koostööd teiste
organisatsioonide ja liikumistega.
1.5. TTÜAÜL on juriidiline isik ja tal on pangaarve,
oma nimetusega pitsat, nurgastamp ja sümboolika ning
iseseisev eelarve. Ametiühingu algorganisatsiooni otsu
sega võib moodustada juriidilise isiku õigustes iseseisva
ametiühinguorganisatsiooni.
Iseseisev ametiühinguorganisatsioon otsustab iseseisvalt oma kuuluvuse TTÜAÜLi.
1.6. Käesolev põhikiri jõustub pärast tema registreeri
mist Tallinna Linnavalitsuses.
2. TTÜAÜL LIIKMED
2.1. TTÜAÜL algorganisatsiooni liikmeks algorganisat
siooni kaudu võib olla iga Tallinna Tehnikaülikooli
(TTÜ) töötaja või üliõpilane, kes kohustub täitma
TTÜAÜL põhikirja ja programmi ning^ tasub käesolevas
põhikirjas ettenähtud korras ja suuruses liikmemaksu.
Erandkorras võivad TTÜAÜL liikmeks olla üksikud töö
tajad (üliõpilased), kes ei kuulu ühtegi algorganisat
siooni. TTÜAÜL liikmeks võetakse vastu algorganisat
siooni juhatuse otsusega pärast sisseastumismaksu tasu
mist. Sisseastumismaksu suunise kinnitab TTÜAÜL kon
verents. Kuuluvust TTÜAÜL liikmeskonda tõendatakse
algorganisatsiooni juhatuse’ poolt välja antud liikme
kaardiga ja TTÜAÜL arvestusdokumentidega.
Iseseisva ametiühinguorganisatsiooni liikmeks võib olla
Iga TTÜ töötaja (üliõpilane) vastavalt selle ametiühingu
organisatsiooni põhikirjale. Iseseisvad ametiühinguorga
nisatsioonid on TTÜAÜL kollektiivliikmed.
Algorganisatsiooni muutmisel iseseisvaks ametiühingu
organisatsiooniks lähevad vastava algorganisatsiooni liik
med automaatselt uue organisatsiooni liikmeteks, kui
töötaja ei soovi kirjaliku avaldusega teisiti,
2.2. TTÜAÜL liikmel on õigus:
— valida ja olla valitud kõikidesse TTÜAÜL vali
tavatesse organitesse,
— saada TTÜAÜLIt tasuta õigusabi konfliktides
administratsiooniga,
— saada TTÜAÜLIt abi erialase töö leidmisel vöi
ümberkvalifitseerumisel,
— saada TTÜAÜLIt rahalisi toetusi, tuusikuid Ja
muid hüvesid, samuti kuuluda TTÜAÜL poolt Jao
tatavate hüvedetaotlejate järjekorda,
— võtta osa TTÜAÜL tegevusest Ja tema poolt korraldatavatest üritustestr
— esitada TTÜAÜL komiteele ja algorganisatsiooni
juhatusele ning TTÜAÜL ja algorganisatsiooni revis
jonikomisjonile arvamusi ja ettepanekuid ning
pärida neilt aru,
— isikliku avalduse põhjal välja astuda TTÜAÜL
liikmeskonnast.
TT Ü A Ü L liikmeks ei saa olla TTÜ rektor, haldusdirektor,
«prorektorid ja dekaanid, samuti juriidiliselt iseseisvate
struktuuriüksuste juhid.
"2.3. TTÜAÜL liige on kohustatud:
— täitma käesolevat põhikirja, TTÜ ametiühingu
üldkoosolekute (konverentside) ja juhatuse otsuseid
ning kaasa aitama TTÜAÜL eesmärkide saavutami
sele ning ülesannete täitmisele,
— täitma TTÜAÜL poolt sõlmitud lepingutest tule
nevaid kohustusi,
— järgima kutse-eetika nõudeid.
2.4. TTÜAÜL liikmemaksu suuruse sätestab ametiühingu
konverents. TTÜAÜL liikmed, kes töötasu või stipen
diumi ei saa, on liikmemaksust vabastatud.
2.5. TTÜAÜL liikmed, kelle tööleping TTÜga või õpin
gud TTÜs lõppesid, loetakse üldjuhul TTÜAÜLst lahku
nuks, väljaarvatud TTÜst pensionile siirdunud isikud.
TTÜAÜLsse edasijäämiseks (pensionäridel TTÜAÜLst lah
kumiseks) on vaja esitada algorganisatsiooni juhatusele
vastavasisuline avaldus.
TTÜAÜL liikmeks ei saa jääda isikud, kelle tööleping
TTÜga lõpetati nende süülise käitumise tõttu.
2.6. TTÜAÜL liikmete ja liikmemaksude tasumise üle
peavad arvestust TTÜAÜL kantselei ja algorganisatsioo
nide juhatused.
3. TTÜAÜL KOLLEKTIIVLIIKMED
3J. TTÜAÜL kollektiivliikmeteks ön iseseisvad TTÜ
töötajate ametiühinguorganisatsioonid või nende liidud.
3.2. TTÜAÜL kollektilvliikme suhted TTÜAÜLga sätes
tatakse TTÜAÜL ja iseseisva ametiühinguorganisatsiooni
või nende liidu vahelise lepinguga. Lepingu sõlmimise
õigus on TTÜAÜL komiteel. Lepingule kirjutab alla
TTÜAÜL komitee esimees.
3.3. Vastavalt sõlmitud lepingule võib TTÜAÜL täita
järgmisi funäSsioone:

— jälgida TTÜ sotsiaalmajandusliku arengu plaa
nide vastavust ametiühingu liikmeskonna vajadus
tele; riigiorganite ja TTÜ administratsiooni tegevust
TTÜAÜL organisatsioonidesse kuuluvate kodanike
elatustaseme tõstmisel, tööohutuse ja töötervishoiu,
töökorralduse,
töötasu,
stipendiumide
tagamisel
hing puhkuse korraldamisel, moodustatud fondide
kasutamisel. Vaidlustada neis küsimustes TTÜ ja
selle allasutuste (allüksuste) administratsiooni otsu
seid, kui need on töötajate ja üliõpilaste seaduslike
huvidega vastuolus;
— esindada TTÜAÜL organisatsioone (liite) ja abis
tada neid tegevuses; koordineerida liidu liikmete
koostööd, anda õigus- ja ametitthingutööaiast nõu
ning metoodilist abi; vajaduse korral eksperthin
nanguid töö- ja õiguskaitse küsimustes;
— korraldada
seadusandluses
ettenähtud
korras
streike ja moodustada sihtotstarbeline keskfond
streigi puhul oma liikmetele toetuse andmiseks;
— nõuda vajadusel TTÜ ja selle allasutusse (all
üksuste) administratsioonilt aruandeid ja selgitusi
TTÜAÜL pädevusse kuuluvates küsimustes;
— sõlmida töö- ja palgatingimusi käsitlevaid kokku
leppeid;
— aidata kaasa TTÜAÜL liikmete puhkuse organi
seerimisele, taidluse ja kultuuri edendamisele;
— luua ja arendada sidemeid teiste kõrgkoolide
ametiühinguorganisatsioonidega, samuti teiste ühis
kondlike organisatsioonide ja liikumistega;
— täita muid seadusandlusega5ettenähtud ning oma
liikmete huvide ja õiguste kaitsest johtuvaid funkt
sioone.
3.4. TTÜAÜL ei vastuta temasse kuuluvate, iseseisvate
ametiühinguorganisatsioonide ja nende liitude kohus
tuste eest, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.
4. TTÜAÜL ÜLESEHITUS J A TÖÖKORRALDUS
4.1. TTÜAÜL koosneb vabatahtlikult ühinenud ameti
ühingu algorganisatsioonidest, iseseisvatest ametiühingu
organisatsioonidest v õ i nende liitudest, mis on moodus
tatud TTÜ töötajate poolt kutsealade v ö i struktuuri
üksuste järgi*. Algorganisatsiooni minimaalseks suuru
seks on 3 inimest.
4.2. Algorganisatsiooni kõrgeimaks koguks on üldkoos
olek, mis tuleb kokku vähemalt üks kord igas kalendri
aastas või erakorraliselt algorganisatsiooni juhatuse,
revisjonikomisjoni või vähemalt Va algorganisatsiooni
liikmete nõudmisel. Algorganisatsioonides, milledesse
kuulub rohkem kui 150 ametiühingu liiget, võib üldkoos
oleku asemel korraldada konverentse.
Üldkoosolekute (konverentside) vahelisel ajal juhib alg
organisatsiooni tegevust juhatus, mis koosneb üldkoos
oleku (konverentsi) poolt valitud liikmetest ja esimehest.
4.3. Algorganisatsiooni üldkoosolek (konverents):
— kinnitab algorganisatsiooni eelarve,
— valib aastaks algorganisatsiooni juhatuse, selle
esimehe ja revisjonikomisjoni (revidendi) ning kuu
lab ära ja kinnitab juhatuse a ru a n d e ute*
wm,

komisjoni (revidendi] jareiauseu,
— valib delegaadid TTÜAÜL konverentsile, arves
tades TTÜAÜL komitee poolt kinnitatud esindus
normiga,
— moodustab ja
likvideerib
algorganisatsiooni,
otsustab teiste algorganisatsioonidega liitumise,
— otsustab algorganisatsiooni muutmise iseseisvaks
ametiühinguorganisatsiooniks ja selle kuulumise
TTÜAÜLI,
— otsustab teisi algorganisatsiooni tegevuse küsi
musi.
4.4. Algorganisatsiooni juhatus korraldab Igapäevast
ametlühlngutõõd
lähtudes
TTÜAÜL
tegevuskavast,
TTÜAÜL ja algorganisatsioonide konverentside (koos
olekute) otsustest ning TTÜAÜL komitee ja algorgani
satsiooni juhatuse otsustest
4.5. Algorganisatsiooni juhatuse esimees juhib algorga
nisatsiooni juhatuse tegevust, vahendab informatsiooni
oima algorganisatsiooni Ja TTÜAÜL komitee vahel, esin
dab algorganisatsiooni TTÜAÜL komitees Ja TTÜ admi
nistratsiooni ees.
4.6. TTÜAÜL kõrgeimaks koguks on konverents, mis
tuleb kokku vähemalt kord kolmes aastas või erakorra
liselt TTÜAÜL komitee, TTÜAÜL revisjonikomisjoni või
vähemalt Va algorganisatsioonide ja iseseisvate organi
satsioonide või nende liitude nõudmisel.
Konverentsidevahelisel ajal juhib TTÜAU komitee, mis
koosneb algorganisatsioonide, iseseisvate organisatsioo
nide või nende liitude Juhatuste esimeestest ning kon
verentsi poolt valitud TTÜAU esimehest, aseesimehest
ja komisjonide esimeestest
4.7. TTÜAÜL konverentsi läbiviimise aja ja koha mää
rab TTÜAÜL komitee, algorganisatsiooni üldkoosoleku
(konverentsi) läbiviimise aja ja koha aga algorganisat
siooni juhatus.
Erakorraline konverents või üldkoosolek viiakse läbi
1 kuu jooksul arvates selle nõudmise esitamisest vas
tavalt kas TTÜAÜL komiteele või algorganisatsiooni
juhatusele.

(projekt)

joni ning kuulab ära ja kinnitab nende aruanded,.
— otsustab TTÜAÜL kuulumise ametiühinguliitudesse,
— määrab kindlaks liikmemaksu suuruse, s.h. kollektiivliikmete liikmemaksude suurused,
— kinnitab TTÜAÜL liikmemaksude protsentuaalse
jaotuse
algorganisatsioonidele
jäävaks
osaks,
TTÜAÜL komiteele a/ü programmlliste ülesannete
täitmiseks jäävaks osaks ja TTÜAÜL komitee ning
kantselei palgafondiks,
— seab üles saadikukandidaat® omavalitsus- ja
riigijuhtimiskogude valimisteks,
— teostab ametiühingutele kuuluvaid muid Õigusi
ja volitusi.
4.10. TTÜAÜL komitee:
— sõlmib kollektiiv- ja muid lepinguid,
— sõlmib lepinguid liitu
kuuluvate iseseisvate
ametiühinguorganisatsioonidega või nende liitudega,
— jälgib TTÜ administratsiooni poolt tööseadus
andluse ja töölepingute, samuti kollektiiv- ja teiste
TTÜAÜL ja TTÜ administratsiooni vaheliste lepin
gute täitmist ning nõuab oma liikmete seaduslikke
õigusi ahistavate TTÜ administratsiooni aktide
tühistamist,
— nõuab tö.öde peatamist, struktuuriüksuste või
üksikute seadmete seiskamist, kui ei ole tagatud
inimeste elu, tervise või keskkonna kaitse,
— nõuab TTÜ administratsioonilt kehtestatud ela
tusmiinimumi arvestamist töö-, kollektiiv- ja muude
lepingute sõlmimisel,
— võib algatada seadusandluses ettenähtud korras
streike,
— otsustab põhikohaga TTÜs töötavate TTÜAÜL
liikmete administratsiooni algatusel vallandamiseks
ning TTÜAÜL komitee ja algorganisatsioonide juha
tuse liikmetele distsiplinaarkaristuste määramiseks
nõusoleku andmise,
— esindab TTÜAÜL liikmeid tööandja (TTÜ admi
nistratsiooni) ja riigiorganite ees,
— moodustab TTÜAÜL eesmärkide saavutamiseks
ja põhikirjaliste ülesannete täitmiseks töögruppe ja
komisjone ning otsustab nende tegevuse finantseeri
mise,
— kinnitab TTÜAÜL aastaeelarve ja selle täitmise
aruande,
— kinnitab komitee esimehe jt. komitee liikmete
palgad (lisatasud),
— kinnitab TTÜAÜL kantselei koosseisud ja selle
töötajate palgamäärad,
— teostab ametiühingutele kuuluvaid muid õigusi
ju volitusi välja arvatud TTÜAÜL konverentsi ainupädevus.
Komitee koosolekud tolmuvad vastavalt vajadusele, kuid
mitte harvemini kui kord kvartalis. TTÜAÜL komitee
võib delegeerida üksikute oma pädevusse kuulavate
küsimuste lahendamise algorganisatsioonidele, iseseisvasamuti tema poolt moodustatud operatiivjuhtimise orga
nitele (vanematekogule). Vanematekogu kompetentsi
otsustab komitee.
441. TTÜAÜL esimees:
—- juhib TTÜAÜL komitee ja kantselei tegevust
ning koordineerib TTÜAÜL töögruppide ja komis
jonide tööd,
— sõlmib TTÜAÜL nimel lepinguid ja käsutab
TTÜAÜL pangaarvet,
— võtab tööle ja vabastab töölt TTÜAÜL kantselei
töötajaid,
— esindab TTÜAÜLd riigiorganites ning koopera
tiivsetes, ühiskondlikes ja teistes organisatsioonides.
TTÜAÜL esimehe ajutisel, äraolekul täidab tema ülesan
deid aseesimees. Kui TTÜAÜL esimehe ametikoht jääb
vakantseks, määrab TTÜAÜL komitee oma liikmete hul
gast ajutise asendaja kuni konverentsil uue esimehe
valimiseni.
4.12. TTÜAÜL revisjonikomisjon revideerib
TTÜAÜL
tomltee Ja kantselei tegevust, algorganisatsiooni revis
jonikomisjon (revident) aga algorganisatsiooni juhatuse
tegevust. Revisjonikomisjoni (revidendi) aruanne ja sel
lest tulenevad ettepanekud esitatakse teda valinud orga
nile.
Aruanne mainitud revisjoni kohta ja sellest tulenevad
ettepanekud esitatakse algorganisatsiooni üldkoosolekule
(konverentsile) Ja TTÜAÜL komiteele, vajaduse korral
ka TTÜAÜL konverentsile.
Revisjonikomisjonid on kohustatud esitama revldeerimisakti vahetult pärast selle vormistamist organile, kelle
tegevust revideeriti.

5. AMETIÜHINGUTE VAR A JA FINANTS
MAJANDUSLIK TEGEVUS
5.1. TTÜAÜL vara Ja rahalised vahendid moodustuvad
slsseastumls- Ja liikmemaksudest, laekumistest ettevõte
telt Ja organisatsioonidelt, annetustest ja seadusega luba
tud majandustegevusest saadud tuludest ja muust varast.

4.8. TTÜAÜL konverentsi, komitee ja revisjonikomis
joni koosolek, samuti algorganisatsiooni üldkoosolek
(konverents), juhatuse ja revisjonikomisjoni koosolek
on otsustusvõimeline, kui tema tööst võtab osa üle poole
valitud delegaatidest või liikmetest.
Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte
jagunemisel pooleks on otsustavaks vastavalt TTÜAÜL
esimehe, algorganisatsiooni juhatuse või revisjonikomis
joni esimehe hääl.

52. TTÜAÜL rahalisi vahendeid ja vara kasutatakse
tema liikmete .vajadusteks, juhtimisorganite tegevuse
finantseerimiseks ning muuks otstarbeks vastavalt kinni
tatud eelarvele.

4.9. TTÜAÜL konverents:

5.4. TTÜAÜL hoiab oma raha enda poolt valitud panka
des, võib omandada aktsiaid, anda laenu ja korraldada
seaduses ettenähtud korras loteriisid.

— võtab vastu TTÜAÜL põhikirja ja tegevuskava
ning teeb nendes muudatusi,
— määrab moodustatavate komisjonide arvu ja
funktsioonid,
“** valib otsese Ja salajase hääletamise teel 3 aas
taks TTÜAÜL esimehe, aseesimehe (esimehe ette
panekul), komisjonide esimehed ja revisjonikomis

5.3. TTÜAÜL võib asutada ettevõtteid ja kooperatiive
või olla nendes osanik, arendada välismajandus tegevust
ning omada valuutaarveld pankades, moodustada hea
tegevuslikke ja muid fonde.

6. TTÜAÜL TEGEVUSE LÕPETAMINE
TTÜAÜL tegevuse võib lõpetada TTÜAÜL konverents,
kes määrab likvideerimiskomisjoni ja otsustab TTÜAÜL
vara saatuse.'

VÕIMED VAKA ALT VÄLJA!
Kaasaja
psühholoogid
väidavad, et inimesed kasu
tavad oma vaimsest potent
siaalist vaid murdosa ning
enamikes suundades pea
tub vaimne areng juba 21
aasta vanuselt. On ilmsel
ge, et ajutegevuse optimiseerimine on eluliselt vaja
lik, kuid kust leida selle
saavutamiseks vahendit?
Transtsendentaalne
meditatsioon
(T M )
on
kerge, efektiivne ning teadusli
k u lt tõestatud tehnika selleks,
et saavutada parem at tervist
n in g välja arendada loovuse
tä it
potentsiaali. T M -teh n ik a
kohta on läbi viidud üle 400
teadusliku uurim istöö 27 riigis
üle kogu maailma ning need on
tõestanud paljusid k a s u l i k k e m õjusid.
Vaimses sfääris
võib välja tuua järgm isi:
* ajuvõngete (E E G ) kõrgene
nud koherents
* parem õppim isvõim e ja õp
peedukus
* suurenenud loomingulisus
* kõrgem intelligentsi tase
* paranenud
kontsentreeru
m isvõim e.
Ilm selt on nüüd
õige hetk
küsida, m is on siis kõigi nende
efektide aluseks. T M võim a l
dab kogeda teadvuse kõige sü
gavamaid ja võimsamaid tasan
deid, avades meile juurdepää
su vaim u t ä i e l e
potent
siaalile.
Selle tulemusena
areneb intelligents, meelelised
tajud
teravdavad, m õtlem ine
m uutub
selgemaks ja loova
maks ning me teeme spontaan-

soovitavad
EOS
«Põhjala»
Tallinna Osakonna juhatuse liik
med R. SALUMÄE, I. SARAPUU
ja M. EINASTO sellest üle saa
miseks arvestada,alljärgnevaid tõ
desid.

IS IK S U S JA Ü H ISK O N D
K õ ig e kõrgem ideaal on in d i
v iid i ja tema isiksuse te rv ik lik 
kus, vabadus ja kõlblus. Igasu
gune in im lik , seda ideaali tee
n iv
ühiskonnakäsitlus lähtub
igast
üksikust indiviidist ja
isiksusest nin g ka suubub sin
na. Isiksuse kvaliteedi tingimus
m i' -oma . keskkonnas v õ i ühis
konnas eeskätt see keskkond
v õ i see ühiskond ise. Humanis
m i tegelik lähtekoht on seega
ühiskonna organisatsioon ja sel
le 'k õlb elin e areng. Samal ajal
ei saa ega tohi end lasta petta
gvjitu,- s. a. teoreetilise süstee
m i - näilisest võlust, sidumata
seda inimese ja ühiskonna ole
musega. N ii ei tohi ka in im li
ku headuse- ja iluideaale v a r
jutada komm unism i v õ i tu ru 
majanduse ideaal — teadusliktehniline progress või saabuv
infoühiskond*
Ühiskonna ja selle kõlbluse
areng on võim alik üksnes iga
üksikliikm e ja ' tema kõlbelise
arengu kaudu. See ei nõua te 
m alt m itte ainult aatelist ilm a
vaadet, vaid kä tahet m aailm apqränduseks ja veendumust, et
ig a ' ’ ast on 'teatud, pingutuse
juures saavutatav. M id a vähem
on selliseidt üksikisikuid ühis
konnas, seda suurem peab ole
ma nende väheste
kõlbeline
pingutus, e t ühiskond , kõlbeli
semaks muutuks. K in d el tead
mine oma pürgim ise õigsuses,
tahe ja pühendumine on eel
duseks tõelisele tarkusele ja
wbudu$ele. Selle eest tuleb iga l
üksikliikm el
endal
pid eva lt

Võidelda*
Tarkus ühes sõltumatusega
madalast
egoismist vabastab
inimese ka muudest sõltuvus
test, vä lja arvatud kõrgem aade
ja sellega seotud nõue ■suuren
dada
ühiskonnas
kõlbelisust.
Selline sõltuvus on ju b a vaba
dus,
teenides
vabatahtlikult
enese tõekspidamisi.
See on
väärt, et selle poole püüelda
K õlbelise isiku juurde kuu

selt vähem vig u oma otsustes*
ja tegevuses.
j
TM
kujutab endast lihtsat I
vaimset tehnikat, m ida p ra k ti- i
seeritakse m ugavalt k in n is ilm i!
istudes kaks korda päevas u m -i
bes 20 m in u tit. Selle aja jo o k - !
sul jõuab va im väga vaikse,'
kuid siiski täiesti erksa tead- i
vuse s e i s u n d i n i
n in g sa-!
mai aja saavutab keha äärmi-1
selt sügava puhkuse- nin g lõd- j
vestusoleku. T M st saadav sü-!
gav puhkus võim aldab kehast \
eemaldada
sinna kogune- \
nud stresse ja pingeid, m is o n !
enamike vaimsete ja fü ü silistel
probleem ide allikaiks, avades!
samal
ajal
inim ese täieliku I
vaimse potentsiaali.
!

PE D A S P A N D I A L U S
Ü L IÕ P IL A S T E G E V U SE
K O O R D IN E E R IM ISE LE
4. septembril said Pedas kokku
need üliõpilased, kes on huvita
tud kõrgkoolide vahelisest koos
tööst. Tartu Ülikoolist olid kohal
Üliõpilaste ajü liider Ülo Veldre
ja Edustuse taastamisega tegelev
Andres Rekker korporatsioon « Sa
kalast», TPedlst sealse Üliõpilas
liidu liige Tõnu Kõiv, kaks tuden
git Kunstiülikoolist ning TTÜ ÜL
poolt Sulev Alajõe, Toomas Leet
ja allakirjutanu.

Oleme jõudnud ajajärku, mil
Eestis hakkab välja kujunema ülir
õpilaskond selle sõna õiges mõt
tes ja on hädasti vaja kasvõi min
g il määral eri kõrgkoolide tege
vust omavahel koordineerida.
LE N N A R T H O LM
!
Välja on kujunenud kurioosne
T M i õpetaja
! olukord, et Tehnikaülikooli tuden
Rootsist
' gid teavad elust Stockholmi Ü li
koolis rohkem kui meie enda Tar
tu Ülikoolis. Samas on vaja ka
* K õ ig il Tehnikaülikooli töö
näidata, et üliõpilased on siiski
tajatel ja tudengitel on nüüd
olemas! (Mida tihtipeale on näi
hea võimalus õppida seda teh
teks valitsuse poliitikas kiputud
nikat, sest ka T T Ü s hakatakse
unustama.) Samuti on vaja min
regulaarselt läbi viim a T M -k u rgisugust Infovahetust välissõitude
susi. Üks selline on juba olnud
osas, et ei lekiks olukordi, kus]
ning edaspidi alustatakse uusi
automaatikute konverentsile sõi- •
kursusi üle nädala esmaspäe
davad Tartu juurakad v õ i vastu-]
viti peahoone aulas.
pidi ning mis veel hullem — mõ
Samuti toim uvad T T Ü s ala
lemad, kusjuures kokku saades]
tes sellest õppeaastast regu
imestus suur.
1
laarselt
igapäevased
grupiKõiki neid probleeme arutati]
meditatsioonid, m illest
võivad
asjaliku vestluse käigus ja edas- <
osa võtta kõik T M i praktisee
pidiseks on vähemalt iniormatsioo-■
rijad. Kasutagem siis neid v õ i
ni vahetuses kokku lepitud. Lähi- ]
malusi
oma mõtteselguse ja
tuleviku
perspektiivis
on
aga1
vaimse potentsiaali tõstmiseks
moodustada Eesti tudengite kes-]
ning omandamaks võim et v ä 
him a
pingutusega saavutada j kus, mis peaks koordineerima kõi- <
kj üliõpilasi puudutavaid prob-\
maksimaalset.
i
'
Täpsemat in fot palun vaada-i leeme ja küsimusi,
ta peahoone fu ajee stendilt.
\
KAUR LOHK !

KÕLBLUSE K R I I S I PU HUL..
lu b ka iseenese tunnetam ine ja
arendamine.
Sellega seondub
kõlbla inimese teguviis — suu
rim a kasu saavutamine võim a 
lik u lt väiksema
pingutusega,
m ida võib nimetada ka m õist
likuks
oluko rr a' hindamiseks.
See pole kompromiss kõlbluse
ja isikliku arengu vahel, vaid
enese ühiskondlikult
kasulik
säästmine ning enese p oten t
siaali säilitam ine ja pidev suu
rendamine.
Energia ja aja ratsionaalse
kasutamise aluseks on otsustus.
Tõstatub
kohe
k riteeriu m ite
küsimus, m is näitaksid, et tegu
oleks ühteaegu optim aalne
ja
kõlbeline.
Tegusid hinnatakse
tulemuste jä rg i ja kuna lõppu 
de lõpuks kõrgem ideaal on
indiviidi vabadus ja eneseteos
tu s ,s iis
tuleb
hinnata seda,
mida in d iviid on andnud ühis
konnale om a isik lik u eneseteos
tuse kaudu. Selle ü le saab ot
sustada üksnes ühiskondlikult —
tulemuste põhjal ja teatud a ja
möödudes.
II
R I I K J A K O D A N IK
R iik on ühiskonna arenenud
organisatoorne vorm , m is tagab
igale oma liikm ele laialdase
vabaduse ja võrdsed võim a lu 
sed.
E rin eva lt
ühiskonnast
omab ta üksikliikm ete asemel
ka te rrito o riu m i ja kodanik
konda, m ille iga liig e kannab
vastutust, õigusi ja kohustusi
oma r iig i ja isamaa ees. N õu d 
m isi saab esitada üksnes koda
nik iseenda ja teiste kodanike
'suhtes, kui tem a osaleb koda
nikkonna omavalitsuses ja kan
nab v õ i tunneb end kandvat
vastutust om a r iig i ja isamaa
eest. Selle üks väljendus on
seadusandlus ja seaduse jä rg i
m ine, ku ivõrd
on
tegem ist
Õ igusriigiga õ ig u s riig i eesmärk
on tagada' ig a om a kodaniku
heaolu. Kodanikukohuseid tä it

ÕNNITLEME!

va isiku õigused ja vabadused
on puutum atud, k u ivõrd nad
ei
puuduta
teisi
kodanikke.
Pu u tu m a tu d õigused on õigus
m õ tte -, südametunnistuse- ja
usuvabadusele;
õigus seaduse
■kaitsele ja õigus humaansele
kohtlem isele ning in im vä ä rik u 
se austamisele ka siis, kui te 
m a lt on seaduse alusel võetud
vabadus. Õigused, mis puudu
tavad kaaskodanikke, kaotavad
om a kategoorilisuse
õigus
vabadusele,
õigus . isikupuu
tum atusele - ja õigus omandile.
A n tu d k o n flik tid lahendab sõl
tum atu kohus seaduse ja õig
luse p rin tsiip e arvestades. Jäl
legi on väga olu lin e isiku suut
likkus vastutada■ oma tegevuse
kõlbelisuse eest.
K õ ik
Tcoäanikuõigused tu le
nevad rahvuste enesemäärami
se õigusest ja
õigusest oma
isamaale n in g
nad m õlem ad
on sam avõrd puutum atud, k u i
v õ rd nad ei p u ud uta m õnd
m üüd rah vu st
v õ i iseseisvat
etn ilist üksust.
Eelnevast lähtudes on suve
räänse Õigusriigi esimene tu n 
nus kindlaksm ääratud
koda
nikkond ja kodanike õiguste ja
vabaduste
kaitse, sam uti ka
kodanike
k õlb elin e
vastutus
võ im e om a r iig i ja isamaa ees.
P o liitilin e sõltum atus on . alu
seks m ajanduslikule sõltum a
tusele. Esimese epst vastutab
kogu kodanikkond eesotsas om d
esindusorganitega,
teise
eest
aga r iig i am etnikkond eesotsas
ju h to rg a n i ■— valitsusega. See
ga kannavad ra h va esindajad,
r iig i
esindajad
ja am etnikud
erilist vastutust ja .n õ u e nende
kõlbelisuseks o n e riti range.
K õ ik kodanikud vastutavad aga
om a kõlbelisuse eest n iivõrd ,
k u ivõrd on antud tingim ustes
nende võim uses om a r iik i po
liitiliselt, m ajanduslikult, k ü l-]
tu ü rilis e lt edendada, m is tege
lik u lt o n otseselt seotud nende ]
endi heaoluaa.
i
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MAIDO AJAOTS
ANTS VELLING
Peenmehaanika kateedris oli 17. septembril 100-aastane juubel.
Selle ümmarguse tähtpäeva annavad kokku kahe mehe — kateedri
juhataja dotsent Maido Ajaotsa ja dotsent Ants V ellingu eluaastad.
Juubilaride panus on seejuures täpselt võrdne, õnnitleme ja soo
vime tervist ning jätkuvat teotahet!!
Kolleegid

Uskumatud lood jätkuvad
EELI T IIG IM Ä G I 60!
Tõepoolest, ühe kauni suvepäe
va, täpsemalt 25. juuli varahom
mikul äratas elektrisüsteemide ka
teedri laulukoor järjekordse juu
bilari.
Sind iseloomustab eelkõige põh
jalikkus — kõike, mida Sa käsile
võtad, püüad teha tipptasemel.
N ii oli see koolis, tudengipäevil
. TPIs ja aspirdntuüriaastail Mosk
va Energeetika Instituudis. N ii on
see olnud ka TTÜ elektrisüsteemi
de kateedris, kus. oled töötanud
-tublisti üle poole '.elust; Jä ikka
.tipptasemel — küll teaduskonna
dekaanina, k ü ll.. pikka aega ka
teedri juhatajana, teadusliku suu
na juhenda jana ja lepinguliste
uurimistööde vastutava täitjana.
Tipptasemel on. Sinu loengud ja
Sinu nõudlikkus õppetöös. Viima
sele vaatamata .on Sinu populaar
sus tudengite hulgas samuti tipp
tasemel.
Sinu iseloom ei tee. Sinu elu
lihtsamaks. Ikka ja jälle arvatakse
Sind mõne komisjoni või töögrupi
koosseisu, pöördutakse Sinu poole
abi või nõu saamipeks, palutakse
organiseerima mõnd üritust —
olgu see sisi teaduskonverents,
eriala kokkutulek v õ i orienteemmisvõistlus. Sest kõik ju teavad —
Tügimäele võib kindel olla!
Küllap on Sind aidanud vormis
püsida sport, millel on Sinu elus.
suur osa ja mida teed jällegi
tipptasemel. Oled Sa ju üks vähe
seid meistersportlasi Eesti mat
kajate peres. Sinu läbitud matkaradpde kaugused ja raskus on ol
nud pöör dvõrdelised Sinu eluaas
tatega, ulatudes tänaseks Taimõri
tundratesse, Kamtšatka sopkadele,
K uriili saartele. Samas kuulud Sa
ka . Eesti matkaspordi aktivistide
tippu.
Eks aita eluraskusi ületada ka
Sinii huumorimeel. Sinu tipptase
mel « Euroopa naljad» jäävad mõ
nele vahel tabamatukski.
Ja — last but not least — tipp
tasemel oled Sa üles kahvatanud
öma tütre ja poja — mõlemad on
TTÜ edukalt lõpetanud automaatikainsenerid ja tublid lapsevane
mad.
Soovime Sulle südamest jätku
vat tipptaset Igal alal veel aasta
kümneteks!
Kolleegid elektrisüsteemide
kateedrist
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A R N O L D V Ä L L O — 60
19. septembril täitus 60 aastad
masinaehitustehnoloogia
kateedri
dotsendi Arnold Vällo elus} mis ju
hul on kohane avalikustada mõ
ningaid käähupunkte tema elus,
seda enam, et on, mida märkida.
Sündis la kaugel kodumaast
Kasahhi NSV-s, olgugi, et tege
mist on läbi-lõhki eestlasega. Esi
mesed kuus aastat t u li. tal käia
kohalikus vene koolis, kuigi kodu
ne keel oli eesti keel. Sellepärast,
kui juubilari vanemad koos poja
ga 1946. a. Sangastesse sugulaste
juurde elama asusid ja noormees
1947. a. 7. klassi astus, o li tal
eesti keeles kirjutamisega tõsiseid
raskusi. Et tegemist on aga südi
natuuriga, näitab Juba see fakt,
et 7. klassi lõpetas ta kiitusega
Ja lõpukirjand läks Valga rajooni
parimate kirjandiite konkursile.
1948. a., pärast 7. klassi lõpeta
mist, astus noormees määrust eira
tes (nõutud oli ametlikult 8 klas
si) TPI ettevalmistusosakonda, ku
hu tegi sisseastumiseksamid igati
edukalt. Edasine elu jätkus tõus
vas joones. TPI lõpetas 1955. a.
Seega sai A. Vällo dii kesk- k u i
ka kõrghariduse TPIs.
Edasi insener-konstrüktor, -teh
noloog, peatehnoloog ETKVL Kau
bandusliku Inventari Tehases, aspi
rantuur (1962— 65) Leningradi Täppismehaanika ja Optika Instituu
dis, kus nov. 1965. kaitses kandi
daadiväitekirja.
Järgnev
TPI-S.
assistent 1965., van.-õpetaja 1966.,
dotsent. 1968.,
mehaanikateaduskonna prodekaan 1968., masinaehitustehnoloogia kateedri juhgtajh 1972., sama kateedri dotsent*
1982.
Aukirjad jä autasud jätame üles
lugemata. Küll aga tuleb märkida
et juubilar on mitte ainult ees
kujulik õppejõud, talt on ka la l
hobide'ampluaa.
M is puutub nii tähtsasse tege
vusse nagu tervise eest hoolitse
mine, siis sulgpalHväljõkule min
nes jätab mees 30 viimast aastat
kaas võtmata Ja täiskoormuse saabi
nii ihu kui hing.
Tunneme juubilari M I seltskon
nainimest, teda iseloomustab sõb
ralikkus, abivalmidus.
Lugupeetav juubilar! õnnitlem e•
Sind sotsiaalselt uude ikka jõud
mise puhul, soovime raugematut
elulusti Ja kõike selle juurde kuu
luvat headl
Kõlleegiär

Toimetaja
U IU SArtŠ

