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Algamas on uus õppeaasta, mis tõotab tuua 

sisukaid ainekursuseid ja seminare ning huvitavaid 

kohtumisi ja elamusi. Tudengi töö on õppimine, 

nii õppejõu õpetusest kui ka igapäeva eluolust. 

Just tudengipõlv on see aeg, millal omandad 

edasiseks eluks vajalikud teadmised ja oskused, 

lood tutvuste võrgustiku (sotsiaalse kapitali), 

millele toetud elu lõpuni. Kuid mitte ainult 

õppimine pole meie ülesandeks...

Läbi aegade on just üliõpilased olnud üheks 

ühiskonda eestvedavaks jõuks. Akadeemilise 

noorsoo innukus, uudishimu ja õiglustunne on 

viinud uuendusteni kõrgkoolides ja muudatusteni 

riigis. Nii on näiteks Kreeka ja Prantsusmaa 

tudengite viimaste aastate sihikindel võitlus 

kandnud vilja: Kreekas kaotati ära õppemaks ning 

Prantsusmaal ei saa noori kergemini vallandada 

töökohalt. Ka Eesti tudengid on näidanud välja 

tahet: 2006.a avalikud aktsioonid tõid Tallinna 

üliõpilaselamutele täiendava 160 mln krooni. 

Kuid ligi 68 000 Eesti tudengitel on veel palju ette 

võtta. Meil on küllaldaselt kõrgkoole, korralikud 

tudengipäevad, oma üliõpilasleht ja ajakiri ning 

soodustusi andev rahvusvaheline üliõpilaspilet 

ISIC, kuid puudust on õppetoetustest, 

üliõpilaselamu kohtadest ja õppekvaliteedi 

arendusest. Just eelpool nimetatud on eelduseks 

üliõpilase tähtsaimale vabadusele - õigusele 

pühenduda õpingute jaoks. Seepärast loodan, 

et võtad oma õpingutest maksimumi ja leiad 

aega ja jaksu tegeleda nii üliõpilaskondlike kui ka 

ühiskondlike valuküsimustega. Õige üliõpilane 

mõtleb ühiskondlikult ja võtab igat asja isiklikult.

Eimar Veldre    

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees

Hea Eesti 
üliõpilaspere!
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ISIC kaardiga autoomanikuks! 

ISIC kaardiga 
autoomanikuks! 
22. juunil 2007 loosis Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia oma koolilõpu peol kõikide  

ISIC-kaardi teinud tudengite vahel välja 

sõiduauto. Kampaania kestis läbi terve aasta 

– alguse sai see juba sügisel, mil esimesed 

ISIC-kaardi soovijad üliõpilasesinduse 

poole pöördusid. Seega kõik, 

kes õppeaastal 2006/07 

endale ISIC-kaardi 

soetasid või olemasolevat 

pikendasid, said osaleda 

ISIC-autoloosis.

EMTA Üliõpilasesindus on igal 

aastal püüdnud oma tudengeid ISIC-

kaardi poole meelitada korraldades suuremal 

või vähemal määral mõne sellekohase kampaania. 

See on korduvalt taganud meile ka edukaima 

ISIC-kaardi müüja staatuse.

ISIC-autoks sai helebeež tuunitud tiigrimustriliste 

karvaste istmekatetega Žiguli, mis oli hiilgavas 

sõidukorras, ülevaatuse ning kindlustusega. 

Loomulikult kaunistasid autot ka ISIC-logod 

ja muud tunnused, mis teevad auto kohe 

äratuntavaks.

Autoloos oli tippsündmuseks selleaastasel 

koolilõpu peol EMTA peahoones. ISIC-auto võitis 

EMTA bakalauruse lõpetaja Kristi Hinsberg, kes 

oli loosiõnnega väga rahul. 
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www.emt.ee

Meiega saad rohkem!

Ylicooliga kasud sees!
EMT soodsa Ylicooli paketiga on Sul kasud sees, sest kuutasu pole, 
liitumine on tasuta ja kuuma NOKIA telefoni saad ylicooli hinnaga!

t kuutasu pole,
icooli hinnaga!

- EDGE/GPRS 
- WAP/MMS/E-post 
- FM raadio/Muusikamängija 
- 1.3Mpix kaamera 
- Bluetooth/Voogesitus  

NOKIA

3110

Ylicool hind        1290.-
EMT kliendi hind          2690.-
Järelmaksu sissemakse      0.-
Kuumakse (12 kuud)      133.-
Järelmaksuhind kokku  1596.-

Ylicool hind          490.-
EMT kliendi hind          1790.-
Järelmaksu sissemakse      0.-
Kuumakse (12 kuud)      66.-
Järelmaksuhind kokku    792.-

- EDGE/GPRS
- WAP/MMS/E-post
- VGA kaamera
- MP3 helid/FM stereo raadio
- Infrapunaliides

NOKIA
6080

Ylicool hind          890.-
EMT kliendi hind          2290.-
Järelmaksu sissemakse      0.-
Kuumakse (12 kuud)      108.-
Järelmaksuhind kokku  1296.-

- EDGE/GPRS
- WAP/MMS/E-post
- VGA kaamera
- MP3 helid/FM stereo raadio
- Infrapunaliides

NOKIA
7360

Telefonipakkumine kehtib uuele EMT-ga liitujale ja kõnekaardi kliendile ümbervormistamisel 12-kuuliseks 
tähtajaliseks Ylicool paketiks.Paketiga saad liituda kehtiva ISIC Student, ISIC Scholar, ITIC Teacher kaardi või 
IYTC Noortekaardi ettenäitamisel EMT ja Elioni esindustes. Lisainfo www.emt.ee

ISIC kaardiga autoomanikuks! 

“Ma pole kunagi isegi kümmet krooni lotoga 
võitnud ja nüüd võitsin auto! Uskumatu,” 

hüüdis Kristi peale loosiõnne. 

„Elades linnast väljas, tuleb auto kui äärmiselt 

vajalik tarbeese vägagi kasuks,” mainis värske 

autoomanik peale esmast rõõmušokki.

EMTA Üliõpilasesinduse korraldatud autoloosi 

eesmärgiks oli peale ISIC-kaardi läbimüügi 

suurendamise ja propageerimise veel ka vihje 

tänapäevase mobiilse tudengi kasvavatele 

vajadustele, mida tasub sotsiaalsest vaatevinklist 

järjest enam ka suuremale avalikkusele 

tutvustada.

Loodame, et sarnaseid kampaaniaid ISIC-kaardi 

paremaks läbimüügiks korraldatakse veelgi.

Autor: Tammo Sumera
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Milleks õppida?

Õppimine on muutunud viimasel ajal popiks 

tegevuseks. Õpivad nii lapsed, noored, üha rohkem 

ka kuldsesse keskikka jõudnud, üliõpilastest 

rääkimata. Õppimine käib ühiskonnas levinud 

arvmuse kohaselt üheskoos isikliku arenguga. 

Inimene õpib ju terve elu. Kui jätta kõrvale 

ametlik retoorika, siis miks ikkagi aga õppida 

terve elu? Kas annab pikaaegne õppimine meile 

ainult hunniku diplomeid või tegelikult ka midagi 

muud?

Olen oma 27 eluaastast õppinud 20 aastat. Olen 

lõpetanud keskkooli, ülikoolist väljunud kahe 

kõrgharidusega ning praegu täiendan ennast ühes 

välismaises koolitusasutuses. Kuigi lähitulevikus 

ülikooli naasmist ette ei näe, mõlgub aeg-ajalt 

mul ikka mõtetes magistri või doktorikraadi 

omandamine. 

Enamus mu haridusteed puudutavad valikud 

on olnud juhuslikud. Politoloogia ja sotsioloogia 

erialadele, milles ülikooli lõpetasin, sattusin 

paljalt juhuse läbi, sest algselt olin ülikooli 

õppima sattunud hoopis usuteadust. Suureks 

juhuseks võib ka pidada seda, et sotsiaalteaduste 

lõpetanuna praegusel hetkel ennast psühholoogia 

valdkonnas täiendan.

 

Üheks eksimuseks, mida paljud haridusest 

rääkijad teevad on arvamus, et oma õppimisteed 

saab ette planeerida. Loomulikult on meie seas 

palju neid, kes teavad juba 18aastaselt, et tahavad 

saada kirurgiks või omandada doktorikraadi 

keemiaskuid nemad moodustavad õppijate seas 

kindla vähemuse. 

Endale haridustee kujundamine pole seega tihti 

üldse ratsionaalne valik. Liialdades võib öelda, 

et haridusotsuste tegemine ei erine paljuski 

sellest, mille järgi soetavad inimesed kinnisvara 

või ostavad uue auto. Selle asemel, et mõelda, 

millist eriala oleks mul majanduslikult kasulikum 

õppida, läksin alguses ülikooli usuteadust õppima 

põhjendusega, et omandan laiapõhjalise hariduse, 

mis võimaldab mul elus hakkama saada. Pärast 

ülikooli lõpetamist sattusin juhuslikult tööle 

hoopis suhtekorralduse valdkonda, kus olen 

tänaseks töötanud juba üle kahe aasta.

Milleks 
õppida?
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Teiseks asjaks, millest paljud õppimise teemal 

sõna võtjad  tihti ei räägi on fakt, et koolis käimine 

arendab meie suhtlemisoskust, mis omakorda 

aitab meil paremini teiste inimestega lävida. Koolis 

hakkama saamine nõuab tihti enesekehtestamist 

ning paindlikkust. Samas peame oskama olla 

lihtsalt head klassi- või  kursusekaaslased. Koolis 

käimine aitab meil kasvada inimestena.

Õppimine annab inimestele võimalusi oma 

elu muuta ning teha elus rohkem rahuldust 

pakkuvaid valikuid. Hoolimata sellest, kas sulle 

meeldib õpitav eriala või mitte, võid olla kindel 

selles, et just tänu koolis käimisele muutub su 

elu mitmekesisemaks. Kas see pole põhjus, mille 

nimel õppida?

Tarmo Seliste

Loo autor on lõpetanud Tartu Ülikooli 

politoloogia ning sotsioloogia eriala ning õppinud 

samas usuteadust. Hetkel õpib ta rahvusvahelises 

koolitusfi rmas GIS-International gestaltterapeudi 

väljaõppes.
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Lähen õppima Eesti Maa-

ülikooli veterinaarmeditsiini. 

Eriala meeldib mulle 

seepärast, et tööpõld on väga 

lai ja Maaülikooli kaudu on 

võimalik ennast täiendama 

minna ka välismaale. Õpe 

kestab kuus aastat ja on 

võimalik spetsialiseeruda nii väikeloomadele kui 

ka suurematele loomadele. Mulle ei ole kunagi 

meeldinud mõte kontoritööst, loomaarstina 

saan aga pidevalt suhelda inimestega, tegeleda 

loomadega ning olla ka väga liikuv, reisida, ilma 

näha.

Kaisa, 20

Lõpetasin kevadel Tallinna Muusikakeskkooli 

muusikateooria erialal ning Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemiasse astumine 

oli igati loomulik. Muusika on 

maailm, millesse ma sündisin, 

milles olen terve elu veetnud; 

muusika ja muusikud on minu 

kodu ning sellest jäädavalt 

eemaldumine mõeldamatu. 

Ometi soovisin muusikateaduse kõrvale lisaainet, 

mitte nii väga hirmust jääda ühekülgseks kui 

uudishimust teiste valdkondade vastu. Kaalusin 

kirjandust, meediat ja algastme pedagoogikat, kuid 

pidin nendest variantidest loobuma, sest Eestis 

pole võimalik omandada kaht tasuta kõrgharidust 

korraga, ning tahtsin just samaaegset, mitte 

järjestikust õpet. Siis tuli ootamatult kuskilt mõte – 

läheks Estonian Business Schooli! Mõeldud, tehtud. 

Tegu on eraülikooliga, seetõttu saan seal käia 

paralleelselt Akadeemiaga. Pentsik kombinatsioon 

ehk, muusika ja ärijuhtimine; ent olen veendunud, 

et tundes põhjalikult majandussüsteeme ja 

ettevõtlust, saan 10-15 aasta pärast eha midagi ka 

muusikamaastiku heaks.

Ristin, 19

Ma lähen Balti Filmi- ja Meedia kooli avalikke 

suhteid õppima. Eriala valik 

oli lihtne - see on ainus asi, 

mida ma tahan õppida. 

Eriala annab võimaluse 

suhelda paljude erinevate 

inimeste ja meediaga, 

alati esinduslik välja näha 

ning see on ala, kus ma saan olla mina ise. Ülikooli 

valik polnud samuti raske, sest avalikke suhteid 

saab õppuda ainult kolmes ülikoolis ja need teised 

kaks välistasin ma kohe alguses. Üks suuremaid 

plusse BFM`i juures on see, et õppetöö toimub 

inglise keeles ja seega on suurem võimauls hiljem 

välismaaale tööle minna!

Heleen, 19

Sellest sügisest lähen õppima 

Tehnikaülikooli materjaliteadust, 

spetsialiseerudes   rõivatootmisele 

ja disainile. Seni, gümnaasiumis, 

Miks ma valisin 
selle eriala

Miks ma valisin selle eriala

ik l d l k i

T

o

m

m

m

k

e

Ometi soovisin muus

s

o

m

E

s

i

a

ning see on ala kus ma



11

õppisin ma humanitaarklassis, aga see eriala paneb 

suuremat rõhku hoopis reaalainetele. Omal ajal 

tegin ma keemia eksami headele punktidele ja 

see panigi mind eelkõige kaaluma seda valikut, 

sest keemia ja füüsika on vähemalt esimesel aastal 

kindlalt sees. Ega konkreetselt veel ei teagi, millist 

tööd ma tulevikus teen, aga loodetavasti on 

väljavaated head!

Greta,19

Mina lähen õppima Tartu Ülikooli riigiteadusi. 

Esiteks on Tartu linn väga 

meeldiv – väike, armas ja 

sümpaatne ning ülikoolgi 

on prestiižne ning väärikas. 

Ühiskonnateadused on minu 

jaoks alati südamelähedased 

olnud ja huvi äratanud. Nüüd 

annab seda õppima minek suurepärase võimaluse 

teemasse põhjalikumalt süübida ning uusi 

teadmisi saada. Usun, et see eriala mitte ainuüksi ei 

avarda maailmapilti, vaid paneb paremini mõistma 

maailma meie ümber, nägema seoseid riigis ja 

ühiskonnas toimuvate sündmuste vahel.

Erle, 20

Läksin õppima rekreatsiooni korraldust Tallinna 

Ülikooli, sest see on 100% minu eriala ning olen 

seda plaaninud juba viimased kolm aastat. Minu 

jaoks on see eriala, mis pakub mulle kõiki neid 

võimalusi, mida vajan. Ei ole seda tüüpi inimene, 

kes õpib ühte ala ning 

tegeleb sellega terve 

elu, pean lihtsalt kõike 

proovima ja tegema. 

Tallinna Ülikooli läksin 

aga sellepärast, et see on 

ainus ülikool, mis seda ainet sellisel kujul pakub.

Erik, 19

Ma lähen õppima Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

farmatseudi erialale. Põhikoolist saati on mulle 

kõige enam meeldinud 

bioloogia ja keemia tunnid, 

seepärast tahtsin ka oma 

tulevikuametit kuidagi nende 

ainetega seostada. Hakkan 

õppima nt. ladina keelt, 

fütoteraapiat, biokeemiat, 

anatoomiat, füsioloogiat ja patoloogiat. Arvan, 

et tegin õige eriala valiku, sest on ju hea tulevikus 

osata teisi inimesi ja ka ennast õigete rohtudega 

ravida.

Elise, 19

Valisin Tartu Ülikooli õigusteaduse, kuna Tartu 

Ülikool annab korraliku 

hariduse. Minu poiss 

õpib Tartus ja on oma 

haridusteega igati rahule 

jäänud. Tallinna Ülikooli 

vastu on miskipärast 

tekkinud negatiivne 

eelarvamus. Õigusteaduskond laiendab aga kõige 

enam silmaringi. Minu onu ütles mulle ülikooli 

valides, et jurist võib olla väga edukas huvijuht, aga 

huvijuhi haridusega juriste ei ole olemas.

Merilyn, 19 
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Kõik, mis on seotud sõnaga „toit” pakub 

mulle tohutult huvi. Näiteks on üks minu 

lemmiktegevustest toidupoes 

riiulite vahel käimine, sobramine 

riiulites uute kaupade vahel 

ja uurimine, mis on toodete 

siltidele kirjutatud ja muu 

põneva avastamine. Antud 

tegevuse juures on mulle 

muuhulgas väljakutseks see, 

kuidas valmistada põnevaid ja 

maitsvaid toite nii, et saaks kinni 

pidada „tudengieelarvest”.

Lisaks loen ka pea igat kokandusalast 

kirjandusteost, mis kätte satub. Kui on vaja perele 

või sõpradele süüa teha, olen 

kohal nagu 10 kopikat. Püüan 

siin rubriigis oma kogemusi  

edasi anda nii, et tekitaksin 

teis, armsad lugejad,  ideid ja 

tahtmist toiduainetega koos 

köögitehnikaga mässata. Seekord 

on läbiv teema kaneel ning tema 

võimalused soolases ja magusas 

toidus. Järgnevate retseptide 

koostamisel olen püüdnud 

arvestada tudengi igakuist 

sissetulekut.

Hermeliine 
köögis

Hermeliine köögis
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Maitsekas pajakas

200 g hakkliha

1 suurem sibul

400 g ube

400 g purustatud tomateid

1,5 tl suhkurt

1 tl kaneeli

soola ja pipart

õli

makarone või 2-3 porgandit

Haki sibul, võid sibula lihtsalt mõneks sektoriks 

(näiteks kuueks kuni kaheksaks) hakkida, hiljem 

laguneb sibul toidus väiksemateks tükkideks. 

Minu meelest on nii mõnus neid suuri küpseid 

sibulatükke suus tunda. Teiseks ajab mõni sibul 

väga nutma ja siis on hea, kui ei pea sellise sibulaga 12
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kaua tegelema. 

Aja pannil õli kuumaks, pruunista selles hakkliha, 

lisa sibul. Nõruta oad, kui keerad oakonservil 

kaane maha, siis jäta 1 cm jupp kaanest purgi 

külge, st lahti lõikamata, keera kraanikausi kohal 

konservipurk tagurpidi ja vedelik jookseb välja. 

Nii ei pea sõela kasutama ja on üks asi vähem 

pesta.

Vala purustatud tomatid ja oad hakklihale, siis 

lisa pajakale soola, pipart, suhkurt ja kaneeli, sega. 

Mina panen tomatitoitudele suhkrut, see annab 

hea meki. Hauata pajakat umbes 15 min ja tõsta 

tulelt. Lisa riivitud porgand ja sega läbi. 

Pajakat võib süüa kas porgandiga või koos 

makaronidega. Makaronide hulk sõltub juba 

sööja isust ja sellest, kui lihast toitu keegi soovib. 

Tsikkidele soovitan porgandit, makaron on 

üldjuhul nisujahutoode ja ei mõju fi guurile hästi, 

samas on see toitvam kui porgand.

Pajakale vürtsi saamiseks võib mõne hakitud 

tšillipipra kauna või siis mõned jalapeno viilud 

keetmise ajal juurde lisada. Vürtsikust aitab hästi 

leevendada hapukoor või piima joomine toidu 

kõrvale.

Kui külalised tulevad, on pajakat hea suupistetena 

pakkuda röstitud saiaviiludel või siis koos 

nachodega.

Värviline kohupiim saiakuubikutega

1 pakk teralist kohupiima

1 kuni 2 klaasi punaseid sõstraid, mustikaid, 

maasikaid või muid marju

5 sl suhkrut

hapukoort või piima

kaneeli, suhkurt, 6 saiaviilu, õli

Purusta marjad puidust pudrunuia või kahvliga 

moositaoliseks massiks. Lisa juurde suhkur ja 

sega. Suhkru kogus oleneb ka sellest, kui hapud 

marjad on, nii et maitse järgi võid ju suhkrut 

juurde panna ka hiljem, peale kohipiima ja piima 

või hapukoore lisamist. Lisa kohupiim ning 

hapukoort või piima nii palju, et moodustuks 

sulle sobiva konsistentsiga tihke mass. Kui 

viitsid, aja pannil õli kuumaks, viska sinna sisse 

saiakuubikud, prae kuldpruuniks ning 

raputa suhkrut ja kaneeli peale. Pane 

kohupiim pokaalidesse ja puista 

saiakuubikud peale ning lase 

hea maitsta!

Hermeliine H.



Kindlasti on kõigil tuttavaid, kes panevad prillid ninale alles kinosaali pimeduses ja käivad 
tänaval kobamisi ringi, peaasi, et keegi neid pilgata ei saaks.
Mis aitaks?
Lisaks prillidele on nägemise parandamiseks kasutusel kontaktläätsed, mis asetatakse otse 
silma peale. Asjatundmatule pilgule täiesti nähtamatud kontaktläätsed teevad ära prillide 
töö ja vabastavad nende kandja “prillipapa” nimest.

Tänapäeval on kontaktläätsede tüüpide valik väga suur - pakutakse erinevatest materjalidest 

läätsede tavalistest kontaktläätsedest 6 korda suurem hapniku edasikandumisvõime 
kombineerituna kõrge veesisaldusega (55%) annavad tulemuseks suurepärase mugavuse. 
Läätsede asfääriline disain tagab väga hea nägemisteravuse ning kontrastitundlikkuse. 
Need silmade tervisele parimad läätsed on mõeldud eelkõige päevaseks kandmiseks, kuid 
lubatud on ka vahetevahel üleöö kandmine maksimaalselt kuni 1 nädal. Uued läätsed on 
saadaval laotootena kõikides Eagle Visioni salongides vahemikus sph -0,5 kuni -10,0. 

Läätsede sobitamiseks on vajalik registreerumine optometristi või silmaarsti vastuvõtule 
telefoni teel!

Augustis ja septembris VISIO HiOx AC 1-kuuliste läätsede karbi (karbis 6 tk) ostjale 
VISIO Unica+ 360 ml hooldusvahend tasuta! 

Liivi Kiisler
Eagle Vision

ning erineva kandmisajaga läätsi paljudelt eri tootjafirmadelt. Kasutusaja järgi jagunevad 
kontaktläätsed 1-päevasteks, 1-kuusteks, pooleaastasteks, aastasteks ning ööpäevaläätsedeks. 
Ööpäevaläätsi võib kanda 24 tundi ööpäevas ja jätta läätsed silma ka magamise ajaks. 

Uus suund kontaktläätsede vallas on arendada materjale, mis oleksid senisest parema 
hapniku läbilaskevõimega, mugavamad silmas ka üle 8-tunnise kasutusaja päevas ning 
sobivad tundlikele silmadele. Parimateks peetakse hetkel silikoonhüdrageelist läätsesid.

Eagle Visioni salongidesse müügile saabunud uudsete VISIO HiOx AC silikoonhüdrageel-

ISIC, ITIC ja IYTC kaardi omanikele kõik kaubad ja teenused -15% soodsamad! 

Mugavaimad ja silmade tervisele parimad kontaktläätsed



Juuksur Helen Heinroos oli ISIKLIKu lugejatele 

nõus rääkima juuste tervisest, hooldusest ja 

sügistrendidest. Vaatamata oma noorusele on 

Helen mitmetelt rahvusvahelistelt võistlustelt 

auhindu „üles korjanud”, näiteks Ellumen Colour  

Award I koht (2006), Maailmameistrivõistlust

el Moskvas 29. koht (2006.a), Eesti Juuksurite 

Meistrivõistlused I koht (2006). Helen töötab Pireti 

ilusalongis Nõmmel.

Kuidas sa üldse tulid mõttele juuksuriks hakata? 

Millal lõikasid kellegi juukseid esimest korda?

12 aastat tagasi avas mu ema Pireti ilusalongi ning 

kuna nägin kõike toimuvat pealt, siis paratamatult 

hakkas pisik külge. Esimene lõikus oli 14-aastaselt 

kui lõikasin oma sõbrannal Tammsaare pargis 

juukseid (pikkadest juustest poisipea!!!).

Pärast suve on meri ja päike juustega oma töö 

teinud, kuidas ilma juuste lõikamiseta saaks 

juuste väljanägemist parandada?

Kindlasti soovitan ravisalongihooldust ja 

kasutada juustesse jäävaid  palsameid, maske. 

Tõelist imet teevad juustega  Framesi Optins 

sarja tooted! Samuti soovitan korra- paar kuus 

pesta sügavpuhastusšampooniga, et kogunenud 

mustust, liiva, viimistlustoodete jääke ja tolmu 

juustest välja saada.

Palju räägitakse sellest, et juukseid tuleks 

värvida juuksuri juures, mitte kodus. Samas 

on juuksuris värvimine tudengi jaoks kallis 

ettevõtmine. Miks siis peaks valima juuksuri 

juures värvimise kasuks? 

Juuksuris on seepärast juba kasulik värvida, et seal 

kasutatakse professionaalseid värve, kus on rohkem 

raviaineid. Tooteid on korduvalt testitud ning võib 

kindel olla oma juuste heas väljanägemises ning 

tervises. Poevärvid on eksitavad, ise värvides ei 

pruugi juuksed sama värvi tulla nagu pakendi peal 

oleval pildil. Kindlasti ei tohiks ise blondeerida, 

kuna sellega rikud kohe kindlasti oma juuksed ära.

Juuksed: tervis, 
hooldus, sügistrendid

Juuksed: tervis, hooldus, sügistrendid
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Juuksed: tervis, hooldus, sügistrendid

Juuksetrendid selleks sügiseks:

Pikkus: poolpikk lõikus, ühes lõikuses 

kasutatakse erinevaid pikkuseid

Värv: Murtud toonid, erinevate 

toonide sissesulatamine

Lõikus: Eest pikenev joon

Soengud: lokid ja punutised

Tukk: pikk ja sirge

Aksessuaarid: peapaelad, võrud

Juuksehooldusvahendid: niisutavad 

maskid, palsamid (nt juustesse jäeta-

vad), läikeshampoonid.

Kui tihti on kasulik pead pesta?

Mina pesen ülepäeva, see on täitsa normaalne. 

Kuna linnas elades on õhk juba nii saastatud, siis 

määrduvad ka juuksed tihedamini. Väga tihti 

arvatakse, et kuna  on rasvane peanahk, kuna 

juuksed lähevad kiiresti mustaks ja ostetakse 

shampoone/palsameid, mis mõeldud rasvastele 

juustele ning sellega omakorda rikutakse peanaha 

ainevahetuse süsteem. 

Pigem tasub proovida shampoonivahetust, teist 

fi rmat, tihti ravivad  inimesed oma juuksed üle.  

Alati tasub abi ja nõu küsida juuksurilt.

 

Päris palju kasutatakse juustesirgendajaid, 

kuid on teada, et sirgendamine rikub juukseid 

- missugust sirgendajat  ja hooldusvahendit 

kasutada? Mis temperatuur on juuste 

sirgenamiseks kõige vähem kahjustav? 

 Juuste  sirgendaja ostmisel soovitan jälgida, et selle 

võimsus oleks vähemalt 120 W. Väiksema võimsuse 

korral ei taha juuksed sirgu minna ning neid tuleb 

rohkem ning kauem kuumusega kahjustada. 

Kindlasti peaks sirgendama oma juukseid väikeste 

salkude kaupa, seda kergemini lähevad need 

sirgeks ja seega ei kahjusta sa neid nii palju (mitu 

korda  tangide vahele pannes ning pikemaajaliselt 

nende vahel hoides). Samuti peavad juuksed 

olema kuivad, märgade juuste sirgendamine 

kahjustab neid tunduvalt rohkem. Kohustuslik on  

kasutada enne sirgendamist kuumust kaitsvaid 

hooldusvahendeid. Soovitan mitte sirgendada iga 

päev.

Missugused on selle sügise kõige popimad 

juuksed (lõikused), värvid ja levivad suunad?

Kukal lühike ja eest pikk, aga samas annab mängida 

tukajoonega;) Lõikused lähevad klassikaliseks, kus 

samas kasutatakse modernseid elemente. Kindlasti 

rõhutatakse lõikusi värvidega. Mängitakse 

toonidega, nii et erinevad värvid sulanduvad 

üksteise sisse, mis omakorda annab juustele juurde 

liikuvust. Värvitoonid liiguvad mahedama suunas, 

kuid pole ka keelatud kärts. 

Missugune lõikus, soeng on alati kindla peal 

minek või mida soovitaksid  meie lugejatele, 

kes päris viimase trendihullusega ei taha kaasa 

minna?

Tasub järgutada erinevalt (pealt või salguti). 

Hea lõikus ja puhas  ja terve juus on alati ilus.

Liisi Ree
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ISIKLIKud küsimused

1. Kui palju on 2007/2008 õppeaastal Eestis tudengeid?

2. Milliselt veebilehelt saab kõige täpsemat 
infot Tallinna Tudengipäevade kohta?

3. Milline ettevõte või organisatsioon on 
Eestis ametlik ISIC kaardi esindaja?
 a) SEB Eesti Ühispank
 b) Hansapank
 c) Eesti Üliõpilaskondade Liit
 d) Eesti Euroopa Liikumine

4. Mida on Hermeliine meelest hea suus tunda?
 a) kohupiima maitset
 b) suuri küpseid sibulatükke 
 c) nisujahutooteid
 d) soola ja pipart

5. Kus ülikoolis tuuakse värtfi lmid 
tudengile „koju kätte”?

6. Mitme sekundi tagant väljastatakse 
ISIC kaarte  maailmas?
 a) Iga 8 sekundi tagant
 b) Iga 30 sekundi tagant
 c) Iga 60 sekundi tagant

IS
IK

LI
Ku

d 
 

 
   

 k
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im
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ed 7. Millised kaardid kuuluvad veel ISIC 
kaartide perekonda peale ISIC Studenti?
 a) ISIC Scholar
 b) ITIC Teacher
 c) ISIC Junior
 d) IYTC Noortekaart

8. Miks sai Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia 
tudeng endale tuunitud auto?
 a) Sest ta võitis Noorte Talentide klaverikonkursi
 b) Sest ta oli parima õppeedukusega  
           tudeng, kes kevadel ülikooli lõpetas
 c)  Sest ta tegi oma kooli üliõpilasesinduses  
          endale õppeaasta alguses ISIC kaardi
 d) Ega rikkus ei anna häbeneda!

9. Mis aastal loodi Eesti Üliõpilaskondade Liit?

10. Miks viib EÜL iga kahe aasta järel läbi 
üliõpilaste sotsiaal-majandusliku uuringu? 
 a) Et teada saada Eesti tudengite vajadustest
 b) Et lihtsalt oleks midagi teha
 c) Sest üliõpilased maksavad selle eest
 d) Et selgitada kõigile, kui rikkad tegelikult 
         tudengid on

TUDENG! Osales käesoleva õppeaasta esimesel teadmistekatsumisel ja vasta allolevale kümnele 
küsimusele! Saada õiged vastused kuni 28. septembrini aadressil isic@isic.ee ja võida endale ISICLik 
jope!  Loosi läheb 5 vinget sügisjopet! Õiged vastused on kõik olemas ajakirja ISIKLIK sügisnumbris!
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Tudeerides Tartu Ülikoolis juba n-aastaid, olen 

läbinud aktiivse üliõpilase kõikvõimalikud etapid. 

Olen kuulunud organisatsioonidesse, kuhu oli vaja 

ja kuhu polnud vaja kuuluda. Kui ükskord juba 

pisiku sain, ei olnud sellest enam võimalik vabaneda. 

Kuuludes juba Tartu Ülikooli Üliõpilasesindusse, 

ei saanud ma vastu panna korporatsiooni elule ja 

melule, lisaks oli minu jaoks ülimeeldiv väljakutse 

välistudengite integreerimine Eesti keskkonda läbi 

Erasmus Student Networki. Tudengisügispäevad 

ja tudengikevadpäevad olid nagu teine sünnipäev 

- olin alati stardivalmis midagi korraldama ja kaasa 

tegema.

Aktiivse üliõpilase elu on nagu Ameerika mäed - 

kunagi ei tea, kuhu sattud ja mis Sind ees ootab. 

Mis kell koju jõuad, mis kell magama saad. Nagu

öeldakse, mida rohkem teed, seda rohkem jõuad. 

Kontakte, mis aktiivse tudengina sai loodud, on 

meeletu hulk. Tulevikus on mul võimalik tänu oma 

kontaktidele päris mitmesse kohta jalg ukse vahele 

saada. Tutvused ja aktiivsus üli- või kõrgkoolis 

annavad noorele inimesele paremad eeldused.

See, kas neid eeldusi on üldse vaja ära kasutada, 

sõltub juba inimesest endast, kuid alati on hea, kui 

sul on varuks mõned kindlad variandid.

Kõige meeldivam tunne maailmas on teretada 

hommikul kooli minnes kõiki oma sõpru ja 

tuttavaid! Kui ma poleks aktiivne üliõpilane, ei 

saanuks ma kunagi kõrvuti seista Tartu Ülikooli 

endise rektoriga ja tema kõrval kõnet pidada, ma ei 

saanuks kunagi kokku Gruusia presidendi prouaga, 

ma ei saanuks kunagi tuttavaid igalt erialalt. Ja seda 

pakkus mulle Tartu Ülikool. Kui ma ei oleks aktiivne 

tudeng, ei saaks ma 

nautida kõiki neid 

elamusi, mida pakub 

aktiivse tudengi elu.

Nino Festsin 

Tartu Ülikooli 

tudeng

Elagu aktiivne 
üliõpilane!

Elagu aktiivne üliõpilane!

Ole aktiivne!
www.ring.ee 

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering 
loob tudengitele võimalusi aktiivseks 

tegevuseks keskkonnakaitse vallas.

www.tudengipaevad.ee 
Võimalik on liituda Tallinna 

Tudengipäevade korraldajate tiimiga!

www.cfp.ee
vanim Eesti naiskorporatsioon (Tartu) 

– ainult naistudengitele ;-)

www.vabatahtlikud.ee
Tartu Vabatahtlike Keskus on aastast 2000 
koondanud vabatahtlikke ja vahendanud 
infot vabatahtliku töö võimaluste kohta 
Tartus, täna on organisatsioonina meie 

eesmärk aidata kaasa vabatahtliku 
tegevuse levikule ja arengule Eestis.

www.eyl.ee
võimalus kaasa lüüa erinevate 

projektide raames.
Küsi ka oma kooli üliõpilasesinduselt 

võimaluste kohta, kuidas aktiivne tudeng olla!
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Mis on ISIC kaart?

ISIC  kaart ehk International Student Identity 

Card on ülemaailmselt tudengistaatust tõendav 

kaart, mida tunnustavad ÜRO haridus-, teadus- ja 

kultuuriorganisatsioon UNESCO ja Euroopa Liit. 

ISIC Student kaardi eesmärgiks on identifi tseerida 

Sind kui tudengit kõikjal maailmas. See tähendab, 

et reisides välismaal on sul samad õigused, mis 

on külastatava maa ISIC-kaardi omanikel ja sul 

on õigus kasutada kõiki ISIC-kaardi omanikele 

pakutavaid soodustusi.

Lisaks rahvusvahelisele üliõpilasstaatuse 

tõendamisele pakub ISIC kaart üle poole tuhande 

erineva soodustuse ühistranspordis, kauplustes, 

söögikohtades, meelelahuts- ja kultuuriasutustes 

ja teenindusettevõtetes üle Eesti. ISICu omanikele 

eripakkumisi tegevate ettevõtete arv kasvab 

pidevalt ning lisanduvad soodustused on järjest 

atraktiivsemad! ISIC kaardile laienevad lisaks Eestis 

kehtivatele soodustustele rohkem kui 40 000 

soodustust 119 riigis üle maailma. 

Kuidas saada ISIC kaardi omanikuks?

ISIC Student kaardi omanikuks on sul võimalik 

saada 99 krooni eest ISIC kontoris Tallinnas aadressil 

Gonsiori 9 (avatud E-R 9-17, tel 661 6017) ning 

kõrgkoolide juures paiknevates üliõpilasesindustes. 

Kaasa on vaja võtta dokumendifoto. ISIC Student 

Electron kaarti  väljastab  SEB Eesti Ühispank oma 

kontorites üle Eesti.

ISIC Student standardkaardi saad oma 

üliõpilasesindusest või ISIC kontorist kohe kätte 

– kaardi tegemine võtab aega umbes 5 minutit. 

ISIC Student Electroni saab kätte orienteeruvalt 

nädalaga – kaardi ooteaeg on sama pikk kui 

tavalistel pangakaartidel.

Rohkem infot kaardi, selle kasutusvõimaluste, 

soodustuste ning eripakkumiste kohta saab ISICu 

koduleheküljelt www.isic.ee, telefonil 640 0423, 

515 73 89 või e-posti teel isic@isic.ee

ISICuga võidad alati!

ISICuga võidad alati!
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VAT Teater tähistab oktoobris oma 20. sünni-

päeva. Ehkki kodulava on meil ikka Tallinnas 

Rahvusraamatukogu teatrisaalis, mängime 

lavastusi teatrifestivalidel nii Eestis kui mujal ning 

anname tublisti külalistendusi. 

Eelmistest hooaegadest jäävad meil mängukavva 

tipplavastus “Teener” (mängivad Aarne Üksküla, 

Tõnu Oja ja Aleksander Eelmaa), thriller “Vaenlase 

kosmeetika” (Tanel Saar ja Margo Teder), seikluslugu 

“Pal-tänava poisid” (Kaspar Jancis, Tanel Saar, 

Margo Teder ja Janek Sarapson) ning noortetükk 

“Mirr”, kus osaleb VAT Teatri Foorumgrupp.

 

Hooaega alustame aga hoopis Tartus Eesti Teatri 

Festivalil Draama, kus tuleb esitamisele koguni 

kolm lugu, mida näeb muidu ikka Tallinnas: 

hull komöödia “Meeste varjupaik” (mängivad 

Raivo E.Tamm, Janek Joost, Margo Teder ja Janek 

Sarapson), gümnaasiumilugu “Klammi sõda” 

(Marika Vaarik ja Margo Teder) ja lastetükk “Väike 

Merineitsi” (Janek Joost ja Garmen Tabor). 

Mis on veel uus? VAT Teatri põhitrupiga on liitunud 

Eesti üks huvitavamaid naisnäitlejaid Katariina 

Lauk. Katariina teeb vapustava osasoorituse cool-

eeposes “Kalevipoeg”, mida selgi hooajal mängime 

põhiliselt KUMU Auditooriumis.

EMTA lavastajatudengite Robert Annuse ja 

Uku Uusbergi esimesed tööd professionaalsete 

näitlejatega ühispealkirjaga “Talv. Loomaaialugu.” 

(mängivad Katariina Lauk, Robert Annus, Margus 

Prangel ja Alo Kõrve) jõuavad Rahvusraamatukogu 

teatrisaali lavale juba septembris. Seejärel pöörame 

pilgu klassikale ja toome lavale A.H.Tammsaare 

“Ma armastasin sakslast” täiesti uue versiooni, mis 

rabab vaatajat ennenägematu lavalahendusega. 

Usume, et suudame igale oma vaatajale pakkuda 

just teda puudutavat teatrit. Nii et ootame sind 

teatrisse ja ära unusta, et ISIC kaardiga on pilet 20% 

soodsam!

 

Aare Toikka    

VAT Teatri kunstiline juht   

Vt lisa: www.vatteater.ee

20 aastat 
puudutaVAT 
Teatrit!

20 aastat puudutaVAT Teatrit!

Saada numbrile 1311 SMS 
oma 12-kohalise ISIC 
kaardi numbriga kujul: 

ISIC VAT 123123123123 ja võida! 
Loosi läheb 15 VAT Teatri kahest 

piletikomplekti! Võitjad saavad valida 
etenduse, mida vaatama minna!

Sõnumeid saab saata kuni 
28. septembrini!

Oma võidust saad teada: www.isic.ee!
Sõnumi hind 5 EEK.
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Uued väärtfi lmid
tudengitele 
koju kätte! 
TTÜ-s on tudengitel oma ISIClik kino! Üliõpilastel 

on võimalus vaadata uuemaid väärtfi lme ja seda 

vägagi taskukohaste hindadega! 

Kultuuriklubi Patarei 

organiseerib 2006 aastast 

tudengitele fi lmiõhtuid, 

laiemalt on üritus tuntud 

„Tudengite fi lmiöö” nime 

all. Veebruarist alates 

toimuvad igal esmaspäeval 

fi lmiÖÖd, kus mugavad 

toolid, korralik tehnika ja 

karastusjoogid teevad fi lmi 

nautimise sõprade seltis 

eriti nauditavaks. 

Kevadsemestril toimus 

koos ISIC-uga esimene 

fi lmifestival „EFÖ” (Eesti 

fi lmi ÖÖ), kus ühe „ÖÖ-ga” 

vaadati ära neli Eesti uuemat 

mängufi lmi ja 3 verivärsket 

lühifi lmi. Festivali külastas 

üle 150 tudengi!

Sügisest jätkame traditsiooiliselt iga-

esmaspäevaste fi lmiÖÖdega, pileti hinnaks 

on 40 krooni ja ISIC kaardiomanikud saavad 

fi lmielamuse 25 krooniga. Aset hakkavad leidma 

ka (fi lmi)klubiõhtud, mille puhul tagab ISIC kaart 

täiesti prii sissepääsu. Kindlasti tuleb ka 2007/2008 

õppeaastal järjekordne EFÖ, kuna sügisel tuleb 

uusi Eesti fi lme nagu seeni peale vihma!   

Rebastenädala raames 

toimub 5. septembril 

ka veriärske  ja tasuta 

üritus nimega „Rebaste 

fi lmiÖÖ”, mille raames 

pannakse Akadeemikute 

Alleel püsti välikino, 

värsked tudengid viiakse 

kurssi Eesti fi lmitudengite 

tegemistega, näidatakse ka 

animatsiooni klassikat ning 

õhtu lõpetatakse  isamaalise 

„Laulva Revolutsiooniga”!

Kaupo Eerme  

Jälgi infot:   

isic.ee ja tipikas.ee  

Uued väärtfi lmid tudengitele koju kätte! 



22

Maailm on muutunud väikeseks. Selliseks üsna 

pisikeseks. Kui vaadata asju läbi olemasolevate 

võimaluste, siis on ju tegelikult kõik käe-jala 

juures. Kiviga visata. Istu Eestis randa maha ja 

varbad ulatuvad peaaegu Vahemerre. Kujundlikult 

rääkides.

Nagu on muutunud kõik muu tänapäevases 

rahvusvahelistuvas maailmas on muutunud ka 

kõrgharidus. Enam ei pea omandama kõrgharidust 

vaid ühes riigis ja ühes koolis. Läbi ühisõppekavade 

on võimalik õppida kahes või enamas kõrgkoolis 

samaaegselt. Tudengivahetusega on võimalik veeta 

aasta või mingi osa aastast välisülikoolis õppides. 

Piisava keeleoskuse taseme korral on võimalik ka ise 

vabalt valida ülikool teises riigis ning sinna astuda. 

Variante on oi-oi kui palju, võta üht ja viska teist. 

Ühine neil kõigil on see, et nad pakuvad võimaluse 

veeta mingi periood eemal tavapärasest elust 

kusagil mujal ja kohtuda paljude väga toredate 

inimestega. Mõnede natuke vähem toredatega 

ka muidugi ja üsna kindlasti näed ka inimesi, kes 

käivad päris närvidele. Enamik on siiski toredad.

On vaid üks peamine küsimus: miks? Miks ma 

peaksin minema ja veetma aasta või semestri 

kusagil mujal?

Iga inimene vastab sellele erinevalt. Erasmuse 

programmi nõunik kõrgkoolis räägib tulevase 

elu tarbeks omandatavatest kogemustest ja 

sotsiaalsetest oskustest. Sõbrad-kaaslased räägivad 

toredatest pidudest ning lahedatest kohatud 

inimestest. Tudengiesindaja räägib kõrghariduse 

kvaliteedist ning selle parandamisest läbi 

rahvusvahelise mobiilsuse. Kõigil neil on õigus. 

Kõik nad eksivad. 

Välismaale õppima minek ei ole seotud mitte 

niivõrd sealt saadavate praktiliste oskustega, kuigi 

ka need on olulised. Pigem on tegu rännakuga 

iseendasse ja iseenda tundmaõppimisega. Elamine, 

õppimine ja tegutsemine võõras keskkonnas 

annab võimaluse astuda välja igapäevasest, 

pikkade aastate jooksul sisseharjunud rutiinist. See 

on võimalus vaadata sügavalt enda sisse, mõelda 

lõpuni kõik pooleli jäänud mõtted, teha teoks 

see, mida oled alati soovinud teha ja elada mingi 

Välismaal 
õppimine kui rännak
iseendasse

Välismaal õppimine kui rännak iseendasse

Saamaks lisainfot 
õppimisvõimaluste kohta välismaal 

on lihtsaim variant pöörduda 
oma kooli Erasmuse programmi 
koordinaatori poole, uurida oma 

kooli kodulehekülge internetis 
või külastada Hariduskoostöö 

keskuse kodulehekülge aadressil 

http://www.hkk.ee/
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perioodi oma elust hoopis teistmoodi. Sa õpid 

tundma iseennast ja enda ümber olevaid inimesi, 

uut riiki, uut keskkonda - ja lõpptulemusena 

muutud ise ja muudad teisi enda ümber.

Kõige raskem on ületada oma hirme. Kõik sõbrad-

tuttavad jäävad kaugele maha. Ees ootavad täiesti 

uued inimesed ja võõras keskkond. Kas ma saan 

hakkama, kuidas ma saan hakkama? Kuidas on 

kõik muutunud kui ma ükskord tagasi tulen? Kas 

ma saan aasta jooksul suheldud võõras keeles? 

Kõik me peame nendele 

küsimustele ise vastused 

leidma. Tegelikult on see osa 

asja võlust. Eneseületamine. 

Esita need küsimused 

endale ise ja ka vasta ise ja sa 

mõistad, et suures osas on 

need hirmud umbes nagu 

tontide seinale maalimine. Kui 

suudad ületada neid hirme, 

oled astunud esimese ja kõige 

raskema sammu. Muu on juba 

lihtne. Kõik saavad hakkama, 

tuleb lihtsalt ise olla tore ja 

tubli, ülejäänu tuleb juba 

iseenesest.

Kui sa tagasi jõuad, siis vanasse 

maailma sulandumine võtab 

natuke aega. Oled muutunud 

sina, on muutunud vanad 

sõbrad ja tuttavad-  kuid see 

pole suur probleem. Kui oled 

hakkama saanud pikema 

perioodi jooksul võõral maal, 

siis saad alati hakkama ka 

igal pool mujal. Lisaks oled sa 

omandanud kõik need toredad 

oskused, mida akadeemilise 

mobiilsuse promojad alati 

armastavad välja tuua: 

sotsiaalsed oskused, eelkõige rahvusvaheline 

suhtlemine. Keelepraktika. Uued teadmised, uued 

vaatenurgad, uued väärtushinnangud. Nendega 

relvastatult on maailm sinu jaoks valla.

Oleme ju vaid korra elus noored. Võtame sellest siis 

maksimumi.

Raul Ranne



Oled sa kunagi mõelnud reisida pikemaks ajaks 

soojale maale? Mitte Euroopasse, vaid kaugemale? 

Tihti plaanib noor inimene keset õpinguid 

mitmeteks kuudeks aja maha võtta ja seda selleks, 

et teha värvikate kogemuste nimel midagi täiesti 

erinevat.

Üks võimalus on käia „Work and Travel” 

programmiga Austraalias. Austraalia on 

kontrastide maa, kus rannikuäärsest vihmametsast 

võid sattuda inimtühja kõrbesse või lumiselt 

suusanõlvalt troopilisele liivarannale; kus päeval 

paistab päike põhjast ja kõrvuti inimestega elavad 

kängurud, krokodillid ja pingviinid. Austraalial on 

Eesti suhtes sõbralik poliitika – Euroopa noortest 

saavad Austraaliasse selle programmiga minna 

vaid valitud riikide noored. Eesti nende seas.

Viimaste aastate jooksul on „kängurude maale” 

jõudnud juba mitusada Eesti noort. Siin on muljed 

neljalt noorelt, kes maakera teisel poolel käinud.

Liisa (24)
Otsustasin põrutada välismaale, kuna tundsin, 

et vajan üht aastat ainult iseenda jaoks. Mõnus 

on end tuulutada pärast 17 aastat kooli ja enne 

täitsa taiskasvanuks saamist. Austraalia on 

ideaalne sihtkoht seljakotiga reisijale: riigikeel 

on inglise keel, soe kliima, võimalik töötada reisi 

fi nantseerimiseks, palju näha ja teha. Siinne elustiil 

on võrreldes Euroopaga muretum, inimesed on 

rõõmsad ja sõbralikud ja peaaegu alati valmis 

sinuga lobisema. Nüüdseks olen Austraalia eluga 

kohanenud, kuigi alguses oli kuumus natuke 

frustreeriv. Vasakpoolne liiklus tekitab küll siiani 

probleeme. Kõige 

enam meeldib mulle 

Austraalia looduse 

eripalgelisus - siin on 

koos vihmametsad 

ja kõrbed, lumi ja 

palmipuud, haikalad 

ja kängurud… 

Siit olen leidnud 

väga häid sõpru üle maailma. Kindlasti soovitan 

teistelegi sellist kogemust!

Toomas (27)
Olin lõpetanud 

Eestis ülikooli, olin 

läbinud ajateenistuse 

Eesti Kaitseväes, olin 

õppinud Erasmusega 

väga mainekas 

Euroopa ülikoolis, kuid 

tundsin, et midagi on 

ikkagi veel puudu.  Ma 

ei tahtnud sukelduda 

tõelisse tööellu, sest 

kartsin, et võin liigse 

Aastaks 
Austraaliasse?
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kiirustamisega pigem midagi kihva keerata. Mul on 

palju koolikaaslasi ja tuttavaid, kes pärast ülikooli 

kohe tööle läksid ja nüüd tunnevad, et elutempot 

alla võtta pole enam võimalik. Nagu oravad rattas! 

P u h k a m i s e 

peale ei jõuta 

mõeldagi... Kes 

on võtnud algselt 

näiliselt suure 

p a l g a n u m b r i 

tõttu meeletud 

p a n g a l a e n u d , 

kes upub lihtsalt 

töösse ja pausi 

enam teha ei 

julge…

Praegu tunnen, 

et erinevate 

k u l t u u r i d e g a 

suheldes olen 

e n a m - v ä h e m 

küps. Olen 

saanud täpselt nii palju kogemusi, et lõpuks 

tasapisi paikseks jääda. Ja ma ei pea tulevikus ette 

kujutama, millest kõigest ma varase töölemineku 

tõttu ilma jäin…

 Kadri (20)
Olen pärit väga väiksest Lõuna-Eesti külakesest 

ja enne Austraaliat olin reisinud väga vähe. Otsus 

minna niivõrd kaugele – seda ei suuda ma isegi 

ära imestada. Vanemad sügasid kukalt ja mõtlesid, 

kuid lõpuks nad selle otsusega leppisid ja siin ma 

nüüd olen – olen elanud ja töötanud Austraalias 

juba viis kuud! Ma ei saa öelda, et ma oleksin tulnud 

siia raha pärast… Pigem sellepärast, et end proovile 

panna. Algul kartsin inglise keele pärast, aga need 

hirmud olid asjatud. Aussie’de aktsent on pisut 

naljakas küll, aga sellega harjub kiiresti. Mitte nii 

kiiresti, kui ma naiivselt arvasin, aga siiski – küllaltki 

kiiresti. Plaanin olla siin veel umbes kolm kuud 

– selle aja jooksul tahaks teha kõige nõmedamaid 

ja kõige paremaid töid. Lihtsalt, tahaks kõik ära 

proovida, sest praegu on selleks õige aeg.

Tarmo (22)
Mind mõjutasid kaks kooliaegset tuttavat, kes 

kiitsid Austraaliat taevani. Et tööd olevat küll 

reeglina põldudel, vabrikutes ja teenindusasutustes, 

aga reisiraha ja muud asjaajamiskulud teenib iga 

inimene, kel vähegi pea otsas on, umbes kuu ajaga 

tagasi, eurooplasi on palju, kliima on soe. Jutt 

tundus liiga ilus ja ma ainult noogutasin kaasa. Et 

jaa, kindlasti… 

Aga võtsin julguse kokku ja läksin. Midagi pole 

öelda… Eesti noortel on hea maine ja ühele 

põllumajandusega seotud lihtsale tööle sain 

Melbourne’i lähedal kiiresti. Loogiline – sügisesel 

ajal on töökäsi kibedasti tarvis. Töö oli algul pisut 

raske, aga eestlane harjub kõigega. Tee tööd ja 

näe vaeva, muidu tuleb armastus… Või kuidas 

see Tammsaare ütleski?! Nali naljaks… Muidugi ei 

kavatsenud ma sinna igaveseks jääda – vajalikud 

tutvused käes ja piisavalt palju raha kätte teenitud, 

läksin norrakatega edasi ja leidsin tunduvalt parema 

töökoha. Koduigatsust veel ei olegi tekkinud. Kuid 

olen siin olnud vaid neli kuud…

Eero Loonurm

Kui tekkis huvi, küsi meilt!
Eesti Üliõpilaskondade Liit | Traktor Travel

+3726400423 | info@traktortravel.ee
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Ühegi teise Euroopa pealinna keskmes ei leidu 

nii palju hubast aedlinnale omast rohelust, mis 

on põimunud ajaloolise arhitektuuri, jalgratastel 

liikleva ekstsentrilise rahvaga täidetud tänavate ning 

kõikvõimalikest veesõidukitest ja paatelamutest 

kihavate kanalitega. Amsterdam ei paku huvi mitte 

ainult ajaloohuvilistele, ehkki seda seal jätkub, 

alates 17. sajandist pärinevast endisest raekojast 

ja praegusest kuningalossist Dami väljakul kuni 

villadega ääristatud kanaliteringi ja maailmaklassi 

muuseumideni. 

Linn on suurepärane ka ostureisideks, ning 

shoppajate mitteametlikuks paradiisiks on 

just Damilt algav Kalverstraat, kus leidub nii 

kiirmoekettide kauplusi kui ka disainerkaubamajasid 

ja -butiike. Kauplusterivi jätkub Leidsestraatil. 

Eriti tasub rõhku panna just riideesemete ja 

sisustuselementide soetamisele, kuid ka kohalikke 

kurioosume – hallutsinogeenseid seeni ja 

kanepiseemneid müüvad kauplused pakuvad palju 

nalja. Neljapäeviti on Amsterdamis ostuõhtu ja siis 

on kauplused avatud tavapärasest kauem.

Eredamaid elamusi pakub kurikuulus punaste 

laternate piirkond, kus naistega täidetud roosad 

vaateaknad, coff eeshopid, sekspoed ja plinkivate 

tuledega baaride melu moodustavad kummalise 

kontrasti linna ühe vanima majadekvartali 

peegeldustega kaarduvate puude varjus asuvate 

idülliliste kanalite vees.

Hea võimalus lühikese ajaga kogu Amsterdami 

ilu näha on minna kanalikruiisile. Kruiis viib läbi 

4 põhikanalist koosneva kanaliteringi, laia Ij jõe 

(hääldatakse umbes nagu „äi“) ning jõuab siis 

Amsteli jõge mööda läbi vanalinna kesklinna tagasi. 

Kindlasti on linna kompaktsuse ja suurepäraste 

jalgrattateede tõttu mõistlik laenutada jalgrattad, 

millega ringi sõites linna detailsemalt uurida. 

Mac Bike on linna levinuim rattalaenutus, millel 

laenutuspunkte keskraudteejaamast Leidsepleini 

väljakuni. ISIC-kaardiga on nii kanalikruiis (Lovers 

canal Cruise) kui ka rattalaenutus Marnixstraati ja 

Visserpleini laenutuspunktides soodsam. 

Amsterdam – 
Euroopa eklektilisim
pealinn

Amsterdam – Euroopa eklektilisim pealinn
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Koju millegi huvitava kaasa ostmiseks sobib 

külastada turgusid. Leidsestraati alguses Singeli 

kanali ääres asuv lilleturg Bloemenmarkt pakub 

tulbisibulate ja bonsai-istikute kõrval ka igasugust 

kanepiteemalist träni ja selle vastas asub palju 

suveniiripoode  täis kohalikku sinisekirjut portselani 

ja maiustusi. Muuhulgas võite endale soetada 

näiteks portselanist fallose või kanepimaitselisi 

pulgakomme. 

Kohalikud kondiitritooted on samuti proovimist 

väärt ja siirupivahvlid tekitavad lausa sõltuvust. 

Suurejoonelised grand café’d keha kinnitamiseks 

ja kohaliku õllevaliku proovimiseks on legendaarne 

De Jaren, mis ei paiknegi lilleturust kaugel (Nieuwe 

Doelenstraat 20-22), ning mille terrass asub 

poolenisti vee peal, olles eriti efektne suveõhtutel; 

Leidsepleinil asuv kultuuriinimeste ajaveetmiskoht 

De Balie pakub aga näiteks tasuta traadita internetti. 

Snäkibaarid Chicanos ja ’t Amsterdommertje 

pakuvad ISIC-kaardi omanikele soodushindu.

Üliheaks võimaluseks veeta aega Amsterdami 

kuulsaimas pargis, Leidsepleini külje all asuvas 

Vondelparkis, on läbida park rulluiskudel. 

Vondelparki rulluisulaenutuses saate ISIC-kaardiga 

1.50 EUR allahindlust (Vondeltuin/ Rent a Skate: 

Vlietwaard 311). Sinine teemaja (Blauwe Th eehuis) 

on aga Vondelparki roheluses tiigi ääres asuv 

hubane ajaveetmiskoht. Ümmarguses majakeses 

leidub suur joogivalik, tihti mängib saateks DJ ja 

õhtuti süüdatakse terrassil tõrvikud.

Öiseks meelelahutuseks on Amsterdamis klubisid 

igale maitsele: suurimad peomekad Paradiso ja 

Melkweg, kus toimuvad tipptegijate kontserdid; 

elava muusikaga jazzbaarid Cafe Alto ja Winston, 

peamiselt house’i viljelevad Sugar Factory 

Leidsepleini ääres, šikk Odeon Singeli kanalil, kus 

ISIC kaardiga pääseb 7 euro asemel sisse 3.50-

ga, peavoolu klubi Escape ja elektrolik Studio 80 

Rembrandtpleinil, Club 11 Ij jõe äärse 



seumis Stedelijk Museum, Rembrandti majas 

ja Dami kuningalossis, kus jällegi ISIC-kaardi 

omanikele soodustust pakutakse.

Katrin Kaun    

ISIC-kaardi omanik Amsterdamis   

ISIC soodustuste kohta teistes riikides vaata: 

www.isic.ee

tipus, ISIC-kaardiga soodustust pakkuv Café 

Meander, hip-hopile ja r’n’b-le keskenduv Bitterzoet 

ja lugematud baarid. 

Kes kõigest eelnevast veel väga vintsutatud pole, 

sellel soovitan kindlasti ära käia maailma parimate 

muuseumide hulka kuuluvates Rijksmuseumis ja 

Van Goghi muuseumis, moodsa kunsti muu-



momenti, millel tuleks peatuda – dialoogi pidamise 

kogemused ja oskused ning aktiivne noor ja aktiivne 

noor – kas on ka mingit vahet. 

Dialoog on teatavasti kahekõne ja selle eelduseks 

on mõlema poole huvi ja soov tulemuslikuks 

suhtlemiseks. Tallinna Noorteaasta 2007 raames 

on siinkirjutaja dialoogi pidamise katsetega päris 

palju kokku puutunud väitlussarja „Fookus” raames. 

Huvitav ja samas ka kurb on tõdeda, et dialoogi 

pidamine erinevate põlvkondade vahel ei käigi nii 

kergelt. Küllap see on ka mõistetav, sest ootused 

elule ja elutee planeerimine ning kindlasti ka 

väärtused on ajaga muutunud, pidevas muutumises. 

Praegu 30ndates eluaastates olev ametnik ei tea 

midagi sellest nn. osalusest – teda ei kutsutud 

noorena linnapeale nõu andma, noorte valdkonna 

raha jagamisel kaasa rääkima, ei antud võimalust 

noortesaateid teha jne. Praegu on see kõik noortele 

kättesaadav ja reaalne, mitte kõigile muidugi, kuid 

järjest enamale – ennekõike nendele, kes ka ise 

tahavad aktiivsed olla. 

Aktiivsel noorel ja aktiivsel noorel on samas 

aga ka vahe. Üks vorm aktiivsust seostub hästi 

tegeliku eluga, elustiilide valikutega, huvide ja 

hobidega – sooviga kaasa rääkida mõnes kitsamas 

valdkonnas. Seda oli eriti ilmekalt näha väitlussarja 

„Fookus” graffi  ti- ja ropp-räpp-punk teemade 

juures. Noored, kellele teema oli oluline ja osaks 

nende elustiilist, kaitsesid tulihingeliselt oma 

seisukohti, selgitasid põhimõtteid ja väärtusi, mis 

neile olulised. Võib öelda, et vanema põlvkonna 

Osalus – mäng 
või tegelikkus?
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Tallinna Linnavalitsus kuulutas 

2007. aasta linnas noorteaastaks. 

Peamine põhjus selleks on noored ise. 

Noorteaasta 2007 mõte on pöörata 

rohkem positiivset tähelepanu noortele ning 

otsida koos üha paremaid lahendusi noortele oma 

isikuomaduste, oskuste, teadmiste arendamisel. 

Iga kuu pööratakse peatähelepanu ühele vaba aja 

sisustamise võimalusele. Nii on septembrikuus 

fookuses tervis ja turvalisus, oktoobris innovatsioon, 

novembris meedia ning detsembris väärtused.

Tallinna Noorteaasta 2007 peab olema täpselt selline 

nagu noored ise soovivad, mistõttu noored saavad 

taotleda oma headele ideedele linnapoolset toetust. 

Sügisprogrammi esimesed suuremad üritused 

algavad septembrist juba suure hooga peale. Nii 

saab nautida 14. septembril Tallinna Noorteööd. 

Lisaks toimub rahvusvaheline tantsufestival „Art 

of Movement 2007”, noorte enda loodud fi lmide 

nädal kinos „Sõprus”, projekt „Eesti Mudel NATO 

Simulatsioon”, rahvusvaheline konverents „Youth 

and the City 2” ja palju-palju muud.

Põnevaid ettevõtmisi noortele on Tallinna 

Noorteaasta 2007 raames pakutud eriti palju. 

Küsimus on selles, kas noortes on piisavalt 

ettevõtlikkust ja südikust kõigega kaasa minna? 

Räägitakse ju noorte osalusest ja aktiivsusest viimasel 

ajal järjest enam. Kõlav sõnapaar on jõudnud 

noortepoliitika olulistesse dokumentidesse ning 

targemad poliitikud oskavad sellest oma kõnedes 

juttu teha. Osaluse ja aktiivsusega seoses on kaks 



ja otsustajate (ametnike) soov noori mõista ning 

toetada, oli tagasihoidlik. Võimalik, et tegemist 

on laiema väärtuste konfl iktiga – subkultuuride 

tähtsustamine, suurem individualiseeritus ja 

traditsiooniliste sirgjooneliste valikute (kool-kodu-

perekond-töö-pensionile jäämine) muutumine ei 

jõua ehk nö. tänastele otsustajatele kohale ent on 

noorte jaoks reaalsus siin ja praegu. Igal juhul võib 

tõdeda, et teemadel, mis noortele huvi pakuvad, 

võetakse sõna ja tehakse tegusid ning oodatakse 

mõistmist ja toetust, olgu selleks siis legaalne graffi  ti, 

noortebändid, ekstreemsport, noortefi lmid vms. 

Siis on aga sama mündi teine pool, teistsugune 

aktiivsus – laiem, mitte kindlast elustiilist tulenev. 

Noored, kes soovivad ühiskondlikult aktiivsed olla, 

võimalik et edaspidiseks teed sillutades. Selliste 

noortega saab käima lükata noortenõukogu või 

– volikogu, saata neid esindama riiki, kohalikku 

omavalitsust või organisatsiooni, paluda neid 

esinema kõnega või ettekandega või kirjutada 

artikkel kohalikku ajalehte. Kõik oleks nagu väga 

hästi ent kas see ikka on nii?

Järjest enam vaevab siinkirjutajat mõte, et osalus 

sellisel kujul on vastastikku kasulik mäng. Jah, 

noored konsulteerivad meid ja räägivad kaasa nende 

elu puudutavates küsimustes ning nende arvamusi 

püütakse ka arvestada. Kummalisel kombel on 

aga konsultatsioonidest, esindamisest ja osalusest 

saamas omaette fenomen ja staatus aktiivsetele 

noortele, mida ihaldatakse ja nõutatakse, kuid mis 

sisu poolest sagedasti taandub vaid jututubade 

pidamisele. Teisalt on see mäng, juhul kui see 

loomulikult ikka on mäng, soodne ka otsustajatele, 

ametnikele, poliitikutele, kes saavad öelda, et 

noortepoliitika valdkonnas viiakse ellu kaasaegseid 

euroopalikke põhimõtteid, võimaldades noortel 

kaasa rääkida nende tulevikku puudutavates 

küsimustes. Siin ja seal kerkib aeg-ajalt esile mõni 

ametnik või poliitik, kes ütleb, et nüüd kaasati 

noor ja tarmukas inimene kaasa rääkima ja küllap 

nüüd muutub elu noorte jaoks paremaks. Siinsamas 

sõidetakse teises kohas noorte arvamusest ja kaasa 

rääkimise või ära kuulamise heast tavast aga lihtsalt 

üle. Mängud, mida muud need siis on? Sarnaseid 

mänge näeme mujalgi ent kas noorte osaluse jaoks 

on neid ka tõesti tarvis? 

Kas ei peaks keskenduma hoopis nendele aktiivsetele 

noortele, kes võib olla ei olegi nii aktiivsed, 

eeskujulikud, „osalusvalmid” ent kellel on kindlad 

huvid ja hobid, arvamused ning soovid nendest 

huvidest lähtuvalt ja ka tegutsemisvalmidus ning 

keda, olgem ausad, on märksa rohkem? Palju on 

kõneldud sellest, et noorte osalusvormid nagu 

noorteparlamendid ja –nõukogud ei kajasta 

noorte arvamusi laiapõhjaliselt – aktiivne, 

eeskujulik, „osalusvalmis” noor ei teagi midagi 

ja ei pruugi hoolidagi hip-hopparist, punkarist, 

graffi  tikunstnikust jne ning ei suuda tema mõtteid 

ja huve otsustajateni tuua ja võimalik, et ei tahagi. 

Kuigi jah, eks see ongi nii – väike hulk rahvaesindajaid 

esindab ka või peaks esindama suurema hulga huve – 

tegelikkuses sageli elust kaugel olles. Kas me tahame 

sama praktikat noorte valdkonnas ja teha noori 

puudutavaid otsuseid osalust mängides või tahame 

me noortega töötades ja suheldes nendega tõeliselt 

arvestada, neid toetada, lähtuda nende mõtetest ja 

soovidest? Kas me tahame anda osaluskogemuse 

vähestele väljavalitutele või paljudele?

Nende küsimustega tahaksingi siinkohal lõpetada 

ja loota, et vastused leiame noortega koos ning 

mängudest saab meeldiv tegelikkus ning koos 

tegutsemine.

Tallinna Noorteaastat 2007 korraldab Tallinna 

Spordi- ja Noorsooamet.

Lisainformatsioon: www.tallinn.ee/noorteaasta või 

noorteaasta@tallinnlv.ee või 640 4371

Ilona-Evelyn Rannala   

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
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Tudengipäevad – ole kohal!

Kui sul ei ole veel ISIC kaarti, siis ole hea ja muretse see 

omale kiiremas korras, sest paljudel tudengipäevade 

üritustel on ISICuga kas soodushinnaga või hoopiski 

tasuta sissepääs. 

Kõige täpsema kava ja info tudengipäevade kohta 

leiad aadressil www.tudengipaevad.ee.

Kui tunned, et tahaksid ka tudengipäevade 

korraldamisele kaasa aidata, siis anna sellest kindlast 

märku, vajalikud kontaktid leiad www.eyl.ee.

Tudengite sügispäevad Tallinnas toimuvad 24.-

27. september, ole kohal ja võta sõber ka kaasa!

Tudengipäevad – 
ole kohal!
Juba aegade algusest on Tallinna tudengitel 

kombeks kevadeti ja sügiseti veidi aeg maha võtta 

ning nautida head seltskonda ning vahvaid üritusi 

– ühesõnaga „päevitada”. Seda kõike selleks, et 

tudengielust osa saada.

Tudengipäevade raames saab võistelda erinevates 

jõukatsumistes, kuulata head muusikat, lustida 

avaparaadil, maitsta tudengitelgis head ja paremat 

ning paljude-paljude sõpradega mõnusalt üheskoos 

tudengivaimu tunda. Päevade ajakst püstitatakse 

Tallinna kesklinna suur tudengipäevade telk, mis on 

kogu ürituse keskuseks. Alati on seal tudengile süüa-

juua ning mingi tore ettevõtmine käimas.

Tudengipäevade raames selgub ka aktiivseim ülikool, 

erinevates ettevõtmistes usinalt kaasa lüües ja oma 

kooli esindades saad anda selleks ka oma panuse. 

Aktiivsuse näitamiseks ei ole vaja teha muud kui 

panna kokku üks tegus meeskond ning osa võtta 

kõikvõimalikest ettevõtmistest tudengipäevadel.
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Eesti Üliõpilas-
kondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on kõikide 

Eesti üliõpilaste katus. Meie eesmärk on kaitsta 

tudengite huve ning öelda omalt poolt sõna sekka 

kõikides haridust puuudutavates küsimustes.

EÜL loodi 1991. aastal ning esindab otseselt 95% 

Eesti tudengitest. EÜLi liikmed on üliõpilaskonnad, 

kelle liikmed on omakorda tudengid. EÜLi liikmeks 

võivad astuda kõik regulaarsete demokraatlike 

valimistega üliõpilaskonnad Eestis. 

EÜLi peamine tegevus on seotud avaliku poliitikaga 

ehk sotsiaal- ja hariduspoliitiliste küsimustega. 

Peamised teemad, millega EÜL igapäevaselt tegeleb 

ongi õppekavad, hariduse kvaliteet, nõustamine, 

sotsiaalsed garantiid, võrdõiguslikkus, kõrghariduse 

rahastamine ning demokraatia. Lisaks eelnevale 

tegeleb EÜL oma liikmete koolitamisega ning 

nõustab ka tavatudengeid.

EÜL teeb koostööd valitsusega, et luua uut 

õppetoetuste süsteemi, mis vastaks rohkem 

tudengite vajadusele ning koostöös Haridus- ja 

Teadusministeeriumiga tehakse ka teisi projekte. 

EÜL viib iga kahe aasta järel läbi üliõpilaste 

sotsiaal-majandusliku uuringut, et teada saada 

Eesti tudengite vajadustest. EÜL aitab kaasa 

õppekavade akrediteerimisel ning kõikide 

kõrgharidusdokumentide väljatöötamisel. EÜL 

teeb aktiivset koostööd oma kolleegidega üle 

Euroopa ning toetab aktiivselt Eesti kõrghariduse 

Euroopaga võrdsele tasemele viimist.

EÜL on alates 1993. aastast väljastanud ka ISIC 

kaarte, mis annavad tudengitele, teistele noortele 

ja õpetajatele palju soodustusi. EÜL rahastab ka 

üle-eestilist tudengilehte Eesti Üliõpilasleht ning 

korraldab Tallinnas Tudengipäevi.



ISIKLIK on MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu väljaanne.

F.R. Kreutzwaldi 4, 10120 Tallinn
tel 6400423

mail: eyl@eyl.ee



Prae-
kartulitest 

siiber?
Pakume tasuvat tööd  
vaba graafiku alusel.


