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teadlase kum

Geoloog Kairi PÕ|dsaar (vasakul)ja tÖo-

ToÖvari Anette ja rahvusarhiivi perso-

TÖovaryude juhendaja geoÖkoloog

vari Heleriin

nalijuht Sigrit Mahla (paremal)

Hannes TÖnisson rannikut vaatlemas

se laboris, kus toodeldakse kive, et
neid saaks edasiste uuringute jaoks
kasutada. Sain kasutada mikroskoopi ja kiviloikuriga kive loigata ning

Anette, rahvusarhiivi kogumisja säilitusosakonna tiiiivari:,,Sain
teada, kui oluline koht on rahvus-

Mona, Tallinna ülikooli äkoloogia
keskuse vanemteadurite Are l(ondi

neid

igesti käsitsi lihvida. Mulle

meeldib geoloogi toci mitmeki.ilgsus
ja vaheldus, eriti aga praktiline osa,
tahaksin millalgi välit odele kaasas
minna. Tahan tulevikus minna ülikooli mingit loodusala ppima ning
nriüd on geoloogia kindlasti tiks
valikutest."
proove koguda
Tartu ulikooli Eesti mereinstituudi vanemteadur Helen orav_Kotta juhendab tÕovarju lisi, kuidas rannikumerest

mist. Voi hoopis leiavad endale huvi-

Liina Vakrääm
änavu suvel sai iiheksa loo'TlI dus- ia teadushuvilist noort
I
v imaluse saata eri vaicikondade teadureid toovariuna nende igapäevatoos, et näha, mida p nevat
teadusasutustes

nii välit odel, labo-

ris kui ka hoidlates tehakse. I(oik
osalenud 14-19-aastased toovarju-

lised pivad UNESCO

ühendkooli-

de v rgustiku ,,Läänemere" projek-

tiga liitunud koolides, mis korraldab
igal aastal rahvusvahelist Läänemereteemalist veebiviktoriini. Selle v itjad saavad valida kÕige huvipakkuvama teaduri, kelle juurde päevaks v i

kaheks minna.

Totivarjupäevi on korraldatud
juba neli aastat. Sel suvel käidi näiteks Saaremaal Harilaiul, Tallinna
lahel ja Tartus rahvusarhiivis.

Toovarjupäevad on m eldud selleks,
et noored saaksid paremini m ista
Eesti teadlaste igapäevatood, rakendada koolis opitut ja m elda akadeemilisele karjäärivalikule.
,,Loodetavasti saavad m ned
neist teaduspisiku ja kaaluvad pärast
kooli l petamist vastava eriala ppi-
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tava teema kooli uurimistooks. I(a
sel aastal ootab novembris toimuva
Läänemere veebiviktoriini parimaid
ainulaadne v imalus minna toovar-

jupäevale enda valitud teadlase juurde. Seega ootame uusi teadushuvilisi
noori osalema ja teadusasutusi neid
v Õrustamaj' v tab tulevased plaanid
kokku k nealuse projekti koordinaator Maria lvanova.

M ned osalenud

pilastest näe-

vad end peale toovariukogemust hea
meelega teadusasutuses t<icitamas, osa

tunneb huvi pigem

m ne kÕrvaleriala

vastu. Teaduritoo positiivsete kogemustena mainitakse ka

v imalust

ues

liikuda, ringi reisides Eesti loodust
näha ning rakendada ajakohaseid tehnoloogiavahendeid, mis on k igile jätnud stigava mulje.
)uba aastaid ,,Läänemere" projek-

ti kaudu

toovarje

v

rustanud geol(ont usub, et

graaf ja <ikoloog Are
peagi tildhariduskooli l petavale noorele inimesele on see hea v imalus
kogeda, mida eri valdkondade teadlased uurivad.
,,Meil on seni olnud tocivarjud kolmel aastal ja k igil kordadel on nende-

ga koos tegutsemine olnud, vähemalt

meile, väga tore. Nad on koos meiega teinud m tmisi, nii diferentsiaalse

arhiiv. Selles säilib suur osa Eesti aja-

loost. I(ogumisosakonnas korrastatakse ning märgistatakse info, et
seda oleks h lpsam leida, säilitus-

osakonnas vajadusel ka taastatakse
dokumente. Sain kogumisosakonnas
materjali sorteerida ja säilitusosakonnas ppisin, kuidas lagunenud arhivaali taastada. Mulle väga meeldis nii
kogumis- kui ka säilitusosakonna toci,
eriti säilitusvaldkond, kuna seal oli
v imalik vanu asju vähemalt osaliselt
taastada. Ma ei välista, et tulevikus on
minu tcicikoht nimelt rahvusarhiivis."

kohamäärangusiisteemi kui georadariga, aidanud teha kaeve- ja puurimistciid, s itnud paadiga merel abilistena
ning loodetavasti ka üht-teist oppinud.
Nad on olnud huvitatud meie tegemiste eesmärkidest, oleme neile hea mee-

korgkoolis ppimisest,
järgnevast kraadi ppest ning teadlase
elust. Minu arvates on tciovariundus
lega jutustanud

igati tervitatav noorte ettevalmistamisel iseseisvaks eluks. Üks mu kolleeg
on koigil kordadel enne lahkuminekut saanud tocivarjudele täiesti siiralt
oelda, et tervitage oma vanemaid, kes
on teid nii hästi kasvatanudl" räägib
Are l(ont.

Oma muljeid ja kogemusijagavad
pilased ise.
Heleriin, Tartu ülikooli äkoloogia
ja maateaduste instituudi geoloogia peaspetsialisti l(airi P ldsaare

tätivari: ,,Sain teada, et geoloogi
ttici on väga oluline ja mitmektilgne. Palju on t <id arvutis, näiteks
erinevate iooniste tegemisel, kuid
käiakse ka välitoodel ja tootatak-

TÖÖvari Lii, meremuuseUmi sadama-

kapten LauriVäinsalu ja teadur Priit

Priit Lätti tiiiivari:

,,)äin väga rahu-

telgitaguseid ehk milline arheoloogide t o sees ja ues välja näeb. Näiteks
milliseid sonde on olemas, kuidas
neid kasutada, aga ka seda, kuidas
pannakse kokku näitust. Väga p nev
oli kuulata k ike seda, mida avalik-

kus tavaliselt arheoloogi tcio kohta
ei kuulel Sain juhtida sondi ja natu-

ke ka kaatrit, see meeldis mulle väga.

I(ahjuks ma ilmselt ei näe ennast
sellel alal tocitamas, kuid tunnen, et
tahaksin aidata sel alal tootavaid inimesi, näiteks luua uuringuteks uusi
tehnoloogiaid v i muud sellist. Saada
selline v imalus on väga vägev| Ameti
telgitaguste nägemine muudab ameti
enda palju p nevamaksl'

,,Tahtsin

kui esitasin m ne rumala küsimuse.
Nendega oli lihtne igasugustest teemadest rääkida, kuna nende teadmi-

sed olid laialdased. Sain teada, kuidas
tekivad rannavallid, kuidas määratak_
se liivatera vanust, kuidas rannajoon ja
selle profiil on aastate jooksul tekkinud
ja kujunenud ning kuidas neid jäädvustada. Õppisin kasutama georadarit ja
diferentsiaalset kohamäärangusiisteemi. Mulle meeldis, et sain ise valida,
mida teha vÕi kelle tood jiilgida, tänu
sellele sain laialt teadmisi erinevate teadurite tciri sisust."

k

teaduri

le, et sain näha selle ameti eri kiilgi ja

T nissoni täävari:

tocivarjupäeval osaleda, sest see aitab
mul ilmselt otsustada, milline mu tulevik välja näeb. Are ja Hannes alati seletasid arusaadavalt ja loogiliselt, kui millegi kohta pärisin, ega pannud pahaks,

,,Läänemere" projekti elluviijad tänavad

Lätti (paremal)

Lii, Eesti meremuuseumi

ja Hannes

Keskkonnaagentuuri spetsialistid Jaan
TammepÖld (vasakul), Bärbel Vandel
(keskel)ja nende tÖÖvari Helena

Helena, keskkonnaagentuuri hüdroloogia ja ilmavaatluste osakonna
täävari: ,,V rustajad jagasid rohkelt
informatsiooni, kuidas käib jogede vee_
taseme ja vooluhulga m tmine eri
seadmetega. Samuti räägiti tegevus-

test kontori poolel ning miks j gede
veetaseme ja voolutugevuse hindamine
iildse oluline on. Sain ise jälgida välitoode m tmisi ning m Õta veetemperatuuri.ia veetaset. Ma ei näe ennast
tulevikus just kindlasti htidroloogia alal
tcititamas, kuid ma tean ntiiid täpsemalt, mida ma selles tcios väärtustan, ja
kuhu edasi liikudai'

iki toovarjupakkujaid. Aitäh,Tallinna

tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi professor Urmas Lips, Tallinna

tilikooli rikoloogia keskuse vanemteadurid Are l(ont ja Hannes T nisson,

Tartu tilikooli Eesti mereinstituudi
MTÜ
Mondo projektiiuhid Viktoria Lepp
ja Meelis Niine, keskkonnaagentuuri hi.idroloogia ja ilmavaatluste osavanemteadur Helen orav-I(otta,

kond, Tartu tilikooli okoloogia ja maateaduste instituudi peaspetsialist I(airi
P ldsaar, Eesti meremuuseumi teadur
Priit Lätti ja rahvusarhiivi kogumis- ja
säilitusosakond. l
Liina Vakrääm (1989) on Tartu loodusmaja ja selle koordineeritavate v rgustike,,,Rohelise kooli" programmi
ja UNESCO r-ihendkoolide vorgustiku
,,Läänemere" projekti kommunikatsioon ispetsialist.
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