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Sissejuhatus
Käesolev aastaraam at kajastab
Estonian Business Schooli Üliõpilasesinduse selle aasta tegemisi. Välja
andes selgitatakse Üliõpilasesinduse
olemust ja toimimist. Aastaraamat
keskendub peamiselt EBSis või ebsikate
poolt korraldatud eredamatele ja
meeldejäävamatele üritustele, mis on
varustatud ka pildigaleriiga, et pari
maid hetki meenutada.
Loomulikult ei suuda see aasta
raamat tuua teieni kõiki tähtsaid
hetki, mida olete siin EBSis läbi elanud,
sest neid on lihtsalt niivõrd palju, kuid
killukese meeldetuletuseks mõnedest
pärlitest pakub see kindlasti.
Samuti tahab aastaraamatuga EBS
Üliõpilasesindus tänada kõiki vahvaid
ebsikaid ja partnereid, tänu kellele
oleme meie, EBS Üliõpilasesindus, just
selline särav organisatsioon, milliseks
me tänaseks arenenud oleme.
Koostajad
Erkki Saarniit ja Sirli Kalbus
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Rektor Madis Habakuke tervitus

Rektor Madis Habakuke tervitus
Me ei tohi kunagi unustada, et meie kätes on inimeste
saatused, mida me hariduse kaudu võime mõjutada ühes
või teises suunas. Nende edu on meie edu. Esimene meie
asjade tähtsuse järjekorras on meie klientide - meie
õppurite ja nende tööandjate - edu. Me pingutame selle
nimel, et ikka suurem osa meie klientidest kuuluks
parimate juhtide ja ettevõtete hulka ning mitte keegi
meie lõpetanutest ei oleks töötu. Nii algab EBS kreedo.
EBS on juhtimisülikool ja me valmistame ette nii üldkui funktsionaalseid juhte. Reeglina ei saada juhiks kohe
pärast ülikooli lõpetamist. Ideaalis peaks tulevane juht
alustama spetsialisti ametikohalt ja mõne aasta
möödudes liikuma üles. Nii saab juht paremini aru, mis
all toimub ja teeb kvaliteetsemaid otsuseid.
Oma õppekavade koostamisel oleme me lähtunud
Euroopa XXI sajandi juhile vajalike oskuste loetelust.
Kõrvuti juhtimise ja ettevõtluse, finantside, majandus
teooria, käitumisteaduste, marketingi, õiguse, infotehno
loogia ja teiste ainetega on erilise tähtsusega suhtlemis
oskus. Peale väga hea võõrkeele valdamise tähendab see
ka arusaama ja oskust lävida teiste kultuuride esindaja
tega ning oskust ja valmisolekut elada teises kultuuris.
EBSi üliõpilane on kahes rollis. Ühelt poolt on
üliõpilane EBSi klient ja EBS teeb kõik selleks, et klient
rahule jääks. See suhe on aga keerulisem. EBS peab
arvestama üliõpilase tulevast rahulolu, seda kuidas
üliõpilane hindab EBSi pärast lõpetamist. Teiste sõnadega
on see üliõpilase tulevase tööandja rahulolu oma töötaja
teadmiste ja suhtumistega, mis saadud EBSist. Kui
üliõpilase hetkesoovide täitmine (näiteks saada eksamil
kergemini läbi) on konfliktis tulevase rahuloluga, peab
EBS silmas tulevast rahulolu.
Teiselt poolt on üliõpilane kollektiivi liige ja ülikooli
ning üliõpilase käitumine peab vastama teatud

reeglitele. Nii ei saa ülikool väita, et tema lõpetaja on
vilets. Vilets lõpetaja saab tulla ainult viletsast ülikoolist.
Niisamuti ei saa üliõpilane deklareerida, et ülikool on
vilets. Viletsas ülikoolis ei saa olla häid üliõpilasi.
Nii ongi ülikool ja üliõpilane ühe vankri ees, mis ei
tähenda sugugi vastastikuse kriitika puudumist. Kui
üliõpilane märkab vajakajäämisi ülikooli tegevuses,
tuleb sellest ülikooli vastavaid instantse julgelt
informeerida-kritiseerida. Ülikool omalt poolt ei saa aga
välja lasta praaki, st lõpetanuid, kes jäävad töötuks. See
oleks ülikooli heale nimele hukutav ja alandaks ka
kaudselt teiste üliõpilaste väärtust tööturul. Oma aine
õpetamisel ja eksamil peab ka iga õppejõud esitama
endale küsimuse: kas ma õpetan nii, et keegi ei jää
töötuks ja kas kõikide üliõpilaste lagi on nii kõrge, et nad
väärivad minu aines positiivset hinnet.
EBSi üheks eesmärgiks on suurendada oma
lõpetanute osa Eesti edukaimate juhtide hulgas (Kes on
kes Eesti majanduses, Eesti edulood). Selleks töötatakse
kahes suunas. Esimene on saada võimalikult häid
sisseastujaid, nn kuldpöid, kellele on ülikooli poolt
määratud oluline osa sadakonnast EBSi stipendiumist.
Teine on professoriklassid, kus EBSi kõige välja
paistvamad professorid õpetavad süvakursusi kõige
andekamatele üliõpilastele. Ainult tavakursuste
tasemele jäämisega ei saaks andekate üliõpilaste võimed
maksimaalselt arendatud ja nende erialased saavutused
tulevases elus oleks tagasihoidlikumad. Kui Erki Noolja
Andrus Vörnik oleks treeninud koos keskmiste
kergejõustiklastega, poleks olüm piavõitjat ja
maailmameistrit.
EBSi rektor Madis Habakuk

Tegevjuhi Jan Andresoo pöördumine

Jan Andresoo

Kui üritada kasutada sportlaste kõnepruuki, siis vii
mase paari aasta kohta on üsna täpne öelda, et EBSil on
„põhja ladumise aeg". Meie argipäeva iseloomustab
rahulik, sisukas ja tõsine töö eesmärgiga luua orga
nisatsioon, mis suudab vastu astuda Eesti haridusruumi
mõjutavale demograafilisele probleemile ning teeb jõulisi
ja tulemuslikke samme rahvusvahelisel haridusturul.
Oma pöördumises ei soovi ma mitte niivõrd tuua
näiteid tõendusmaterjalist, mis justkui kirjeldab meie
saavutusi või õnnestumisi, vaid jagan teiega ülikoolisiseseid ja minu arvates väga olulisi märksõnu.
Rõõm on tõdeda, et oleme suutnud keskenduda olu
lisele - asjadele, mida me oskame, mis meile rõõmu
valmistavad ja mille tulemusi me kõik koos nautida suu
dame. Küsite, mis see on? Olen veendunud, et EBS oma
kitsalt määratletud nišis on väga hea tegija, kindlasti
parim Eestis. Oleme ju 100% pühendunud oma valdkon
na (majandus ja juhtimine) arendamisele ja kui me seda
suunda jätkame, on meie tulemused paremad ja meie
tegevus efektiivsem. Arvan, et keegi ei sea kahtluse alla
põhimõtet, et kui midagi teed, tee seda hästi. Sama kehtib
loogika kohta, et paljusid asju hästi teha pole võimalik.
Eelpool kirjeldatud põhimõtte juurutamine ja sellest
juhindumine ongi suurim töövõit ja saavutus, sest see
loob eelduse silmapaistvate tulemuste saavutamiseks.
Kui jätkata mõtetega EBS Üliõpilasomavalitsuse
tegevuse osas, siis peame mõistma, et EBSi jaoks on
tudengid alati olnud ja nad jäävad põhjuseks, miks EBS
loodi, miks ta eksisteerib ja areneb. EBSi juhtkonna
põhimõtteks on luua keskkond, kus tudengid saavad
areneda, kujuneda ja praktiseerida tegevusi, mis aitavad
neil tulevikus kiiremini edasi jõuda, areneda.
Vaadates omavalitsuse tegevusmustrit on meeldiv
näha, et võrreldes paljude teiste ülikoolide analoogidega
on suudetud välja rabeleda stampmudelist, mis tihti seob
omavalitsuse automaatselt poliitikamaailmaga. Selle
asemel on julgetud oma rada astuda ja oma
käitumismudelit kujundada. Ainuüksi fakt, et on
otsustatud luua midagi uut, erinäolist, annab
informatsiooni sellest, et asju tehakse tulenevalt
isiklikest veendumustest, arusaamadest, väärtustest. Ja
nii ongi õige.
EBSi tegevjuht Jan Andresoo

UHõpHasesinduse struktuur

ÜiiõpHasesinduse struktuur

Kristiina Kägu
Teatavasti on Üliõpilasesindus EBSis juba pikaaegne
traditsioon, millesse on panustanud paljud inimesed. Igal
ajal on olnud oma võlud ja valud. Poleks korrektne väita,
et see meeskond, kellest kajastust leiate käesolevas
aastaraamatus, on selle oma kätega meisterdanud. Kuid
lubage meil olla veendudnud, et eelnevalt rajatud tugeva
raami sisse tegime meie sisemiselt särava, omanäolise ja
loodetavasti emotsionaalsel tasandil meeldejääva
maaliteose.
Mäletan, et uue omavalitusena pidime tööle asuma
oodatust varem, sest vana juhatus oli määratud uutele
kohutustele edasilükkamatult kiiresti ja seetõttu
kujunesid valimised iseenesestmõistetavalt usaldus
hääletuseks. Meie näol oli ju enamuses tegemist ÜE
töötajatega, kes võtsid oma punti ka välisvaatleja (Keijo),
et tuua värskeid ja innovaatilisi, ja mis põhiline,
maskuliinsemaid jooni, tasakaalustamaks võimu.
Töö käis varajaste hommikutundideni, sest ideid,
mida arenguvisioon sisaldas, oli hulganisti ja lubadused
said antud selleks, et neid täita. Vastu sai võetud
väljakutse, mis oli piisavalt intrigeeriv motiveerimaks
jätkama vana ja täiustades uuega! Tehtud sai rohkem kui
mõeldud ja nii juhtuski, et areguvisioon, koos rohkete
uute ideedega, sai täidetud esimese paari kuuga.
Esmaprioriteedi saavutamist, milleks oli organisatsiooni
säravaks ja harmoonililiseks tervikuks muutmist,
tõ estas lisaks sisem istele n ä ita ja te le Eesti
Üliõpilaskondade Liidu poolt välja antud "Sügise tegija

2004" auhind. Viimase saime kõikide Üliõpilaskondade
ees just meie tänu kiirele sisemisele arengule, mis tõstis
sisemist motivatsioonitaset veelgi.
Teine suurem arengufaas sai ületatud järgmise
semestriga, mil olid loodud uued areguvisioonid, mis olid
täis vähem kvantitatiivseid standardeid ja keskendusid
rohkem kvaliteedi tagamisele, milleks oli kiirem info
vahetus (portaal), tudengikesksus (ebsika kaart), rohkem
ja elitaarsemaid võimalusi, tõhusam tagasiside
(tudengite aktiivus), jms. Sellest ajast alates hakkasime
juurutama suhtumist "EBS on elustiil", mis tänaseks
seisab ka turunduskanalitel!
Kolmas faas sisaldas jällegi uusi arenguvisioone,
millede läbivaks teemaks oli akadeemilise kultuuri
süvendamine, mis oli tagasihoidlikult integreeritud
kõigisse tegvustesse. Püüdsime sõnale "kvaliteet" anda
veelgi sügavama tähenduse. Võimalus oli nautida ka
teatavaid töövilju, sest meie ümber olid kogunenud ini
mesed (50 töötajat), kes olid teadlikud (ka esmakursus
lased), et EBS on elustiil ja tahtsid selles aktiivselt osaleda.
Tuleks tähendada, et juurde tekkis palju värskeid ja juba
vanu nägusid ning nende hulgas uus aseesimees Piret.
Tahaksin rõhutada, et heade soovidega teotahtselisest
meeskonnast oli kujunenud samade soovidega proffide
team, kellede juurest on raske lahkuda, sest töötada
sellises keskkonnas on super. Eriti rõõmustav oli näha
vanu olijaid, kes ikka ja jälle uute ideedega tagasi
pöördusid, aidates oma nõu ja jõuga saavutada
maksimaalset võimalikku tudengiorganisatsioonist, kus
puudub reaalne palk. Kui materiaalsed hüved kõrvale
jätta, siis kõik muu "saadu" oli hindamatu ja sõnul
seletamatu. Kõik, kes on kogenud, need teavad!
Kuid nii nagu iga hea kunstiteos, ei saa seegi maal
lõplikult valmis. Maali lõppkvaliteet sõltub vaataja
hingepeeglist, kultuuritaustast ja selle tulevaste põlvede
hoolivusest.
Arvan, et antud maal oleks tühine, kui sellele poleks
häid kriitikuid või austavaid vaatajaid. Siinkohal tahaks
tänada tudengitest ebsikaid, kelle lugupidavas
teenistuses me selle valitsusperioodi veetsime ja eriti
välja tuua neid töötajaid, vilistlasi ja õppejõudusid, kes
said meie jaoks erilisteks inimesteks läbi oma toetavate
sõnade ja tegude, mida mäletab ajalugu veel kaua.
Lahkuva omavalitusena jääme ootama uusi,
huvitavamaid ja kvaliteetsemaid teoseid!
Ikka Teie,
Kristiina, Ruth, Keijo ja Piret

Omavalitsuse kokkuvõte

Omavalitsuse kokkuvõte

international Club, sport ja meelelahutus

International Club, sport ja meeieiahutus
Kui 2004. aasta sügissemestrit alustasid noor Inter
national Club ja esimesi märgatavaid samme astuv
spordivaldkond, siis 2005. aasta sügisel tervitati ebsikat
sujuvalt töötava mentoriprogrammiga ja arenevate
sportimisvõimalustega. Küpsenud on ka Üliõpilasesinduse meelelahutustiim, mis on järjest enam võtnud
suuna pelgalt klubiürituste korraldamisest ampluaa
laiendamisele.
Kuidas me sinnajõudsime?
Kevadel 2005 tegelesid kõikide valdkondadega n-ö
vanad olijad, kes peamiselt keskendusid traditsiooniliste
ürituste läbiviimisele ja täiustamisele ning samaaegselt
koolitasid välja uusi tegijaid, kes saaksid juhtimise
sügissemestril üle võtta.
2005. a sügisest on kolmel valdkonnal uued
koordinaatorid, kes on Üliõpilasesindusse toonud uut
energiat ja uusi ideid. Jätkatud on nii traditsiooniliste
ürituste parendamise kui ka uute ürituste välja
töötamisega. Valdkonnad ja meeskonnad on laienenud
ning tänu sellele on läbiviidud teatud struktuurimuudatused: International Club hõlmab alates 2006.
aasta kevadsemestrist nii rahvusvahelisi suhteid,
mentoriteenistust, kui ka vene ja aasia programmi;
spordivaldkonna ja meelelahutuse töö on niivõrd
intensiivne, et varsti on oodata institutsioonide

Ruth Rätsep
sulandumist.
Tagasivaadates võin uhkusega öelda, et pooleteise
aastaga saavutasime enam, kui olime lootnud ning tänu
sellele julgeme tulevikult veelgi enamat loota.
Ruth Rätsep
EBSi Üliõpilasomavalitsuse aseesimees

Mesipuu kirev kooslus
Enne minu vapraid samme antud ametipostil juhatas
selle suuna vägesid Keijo Piikmann, ettevõtlik ning
ääretult asjalik noormees, kes oma usina Karjääri- ja
Nõustamiskeskuse meeskonnaga näitas meile kõigile
eeskuju, kuidas rahumeelselt ning sihikindlalt liikuda
püstitatud eesmärkide suunas. Üheks suuremaks
kordaminekuks oli korraldatud kaijäärikonverents Sinu
Valikud 2005. Teatavasti on elu täis valikuid ning Keijo
just ühest sellisest kinni haaraski.
Mina liitusin selle meeskonnaga jaanuarist, olles
aktiivne Tudengilehes, International Clubis kui ka
Meelelahutuses. Hea pinnas edasitegutsemiseks oli
loodud, ettepanek asuda aseesimehe kohale tundus
piisava väljakutsena. Esmajärjekorras oli vaja leida palju
hakkajaid inimesi Karjääri- ja Nõustamiskeskuse
meeskonda ning Tudengilehte, sest paraku oli suvi teinud
oma töö ja mind tervitas seäl suur tühjus. Läbi mitme
piinarikka kuu, saadetuna läbirääkim istest ja
otsingutest, leidsime uued särasilmsed aktivistid.
Eesmärgid on ambitsioonikad, loodetavasti tulevad ka
saavutused võrdväärsed.
Meediavaldkond on meil nagu õlitatud kellavärk
Skolion on eetris õigel ajal ning Tudengileht ilmub nagu
kord ja kohus. Arenguruumi on meil kõigil, kuigi
kuulajate reiting 22 000 ning õtsa saanud Tudengilehed
räägivad enda eest.

Piret Hinnov
Karjääri- ja Nõustamiskeskus on meie tudengitele
nende väike abimees sellel kireval tööturumaastikul,
pakkudes koolitusi, seminare ja töövõimalusi. See väike
mesilaspere sumiseb erksalt ning korjab uusi
enesetäiendusvõimalusi just EBSi perele.
Ma olen õnnelik inimene, et olen saanud osa sedavõrd
kiirelt arenevast ning ühtehoidvast organisatsioonist.
Need naerum aratonid, kui tööde hulk tundub
ebainimlikult suur, ja unetud ööd, sest mõttelend
arengusuundadeks ei anna asu, jäävad minu
mälestusteks, mida keegi ei saa minult võtta.
Positiivsust ja edasipüüdlikkust meile kõigile,
Piret Hinnov
Aseesimees

^Laisad mfmesed otsavad
rmda teha"
Lac de C/aprers de V&uvenargue.s

Teatavasti ei koosne
tudengielu vaid pikka
dest loengutest, lõpu
tutest kodutöödest ja
igahommikustest varas
test ärkamistest. Et õpi
lased üksteist paremini
tundma õpiks, ühiselt
meelt lahutades koolivaimu kasvataks ja et
nad lihtsalt loengutesse
ilmuks, on targemad Jürgen Rätsep
koolid loonud inimgrupi, kes tegeleb tudengite elu
rikastamisega ning mitmekesistamisega. Nendel
gruppidel lasub püha kohus tuua oma koolikaaslased
üksteisele lähemale ning tutvustada neile tudengielu
nautimise kõiki tahke...
Samal põhjusel on kogunenud ka aktiivsematest
ebsikatest moodustatud meelelahutuse meeskond, kes on
oma südameasjaks võtnud teiste liigikaaslaste (ja ka
enda) ülikooliaja meeldejäävaks tegemise. Üritame siin
veedetud ajaga piisavalt korda saata, et jätta endast jälg,
mida ei ole võimalik kustutada.
Jürgen Rätsep
Meelelahutuse juht alates sügis' 05

Meelelahutus sügis 2004 sügis 2005
Arvatavasti on iga ebsikas kuulnud traditsioonilistest
pidudest, mida kunagi peeti kord kuus ning seejärel kaks
korda semestris, jättes alles vaid kõige populaarsemad -

Welcome Party ja Jõulupidu sügissemestril ning
Valentinipäeva pidu ja EBS Kaunitari valimine kevadel.
Kuid arvatavasti ei tea iga ebsikas, et peale pidude
korraldamise on Üliõpilasesinduse meelelahutus korda
saatnud nii mõndagi muud märkimisväärset. Näiteks
iga-aastased glamuursed EBSi Kaunitari valimised, mis
2004. aastal toimusid klubis Bonnie & Clyde ning sel
kevadel uuenenud klubis Venus. Sealt on inspiratsiooni ja
ideid ammutanud nii teised suuremad kõrgkoolid
Tallinnas kui ka lausa ülikoolidevaheliste ürituste
korraldajad.
Kel 2005. aastal EBS Kaunitari valimisel viibida ei
õnnestunud, siis mõneks märksõnaks võiks olla glamuurne Mart Sander, teda sekundeeriv terve orkester
ja kohavalik, kus toimus ka Eesti suurim missivõistlus
Miss Estonia.
Pea igast üritusest on kirjutatud ka Tudengilehtedes
ning neid on kajastatud ka ebsika portaalis. Üldiselt pean
ise 2004. aasta suuremateks saavutusteks meelelahutusürituste varieerumist, populaarsemate ürituste
nagu Bowling traditsiooniliseks muutmine ning koostöö
tihendamine EBSi spordi valdkonnaga.
2005. aasta tegemistest on olulisim meelelahutustiimi
ja ühtse süsteemi loomine ning koostöö kinnistamine
teiste esinduse struktuuriüksustega. Koostöö Inter
national Clubiga on muutunud niivõrd intensiivseks, et
tihtipeale on keeruline eri valdkonna ürituste vahele piiri
tõm m ata. Koos korraldatakse üritusi ERASMUS
tudengitele, ebsikatele ning EBSi töötajaile. Selle aasta
jõulupidu ühendab lisaks veel ka spordivaldkonna jõud,
et üheskoos tug eva meeskonnana tulevikku vaadata.
Ruth Rätsep
Meelelahutusjuht sügis' 04-kevad' 05

Meelelahutus

Meelelahutus

International Club

International Club
Täna tegeleb International Club EBSis õppivate
ERASMUS tudengitega ning koosneb mentoritest, kellest
igaüks võtab enda hoole alla paar vahetustudengit ning
kellele siis vajadusel abiks ollakse. Lisaks kuulub mentori
ülesannete alla ka kõikvõimalike ürituste korraldamine,
et tutvustada vahetusõpilastele meie riiki ja kultuuri
ning samuti tutvuda nende eripärade ja tavadega.
International Club on huvitav viis leida endale sõpru ja
tuttavaid üle maailma ning õppida tundma erinevaid
kultuure ning tavasid. Samuti pakub International Club
võimalust laiendada oma silmaringi.

Mis toimus 2004J2005
Kuna International Club alustas aktiivset tegevust
2004. aasta kevadsemestril, oli sügis 2004 suurte
arengute aeg. EBSi saabuvate ERASMUSte arv peaaegu
kahekordistus ning suurenes ka mentorite arv.
Esmakordselt toimusid tänaseks traditsiooniliseks
muutunud üritused vanaaegsel kaljasel „Iris" ja
Saaremaa reis. Kevadsemestril 2005 lisandusid veel
mitmed väga populaarseks muutunud üritused, millest
eestipäraseim vanu traditsioone jälgiv „Eesti Pulm", kust
ei puudunud pulmaisa, pruudi röövimine ega
pruudipärja mahamängimine.
Mis toimus sügisel 2005
Sügis 2005 oli huvitav ja põnevaid kogemusi pakkuv
nii õpilastele kui mentoritele. Kooliaasta algas
tutvumisreisiga Tallinna lahel, millele järgnes lahedaid ja
meeldejäävaid mälestusi pakkuv Muhumaa ja Saaremaa
ekskursioon; maha peeti ka traditsiooniline eesti pulm.
Rahvustoitude õhtul sai maitstud igale riigile omased
söögid. Lisaks toimus mitu traditsioonilist filmiõhtut, kus
näidati populaarsemaid eesti filme ning silma
paistvamaid vahetustudengite kodumaiseid teoseid.
Aasta lõppes eesti jõulude üritusega, kus ERASMUSed said
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Spordiosakonna eesmärgiks on rikastada Estonian
Business Schooli tudengite ja personali elurütmi sportliku
ja tervisliku tegevusega, pakkuda erinevaid soodsaid ja
kvaliteetseid sportimisvõimalusi sihtgrupile sobival ajal
ja sobivas kohas.
Spordiosakonna kohustuseks on korraldada igakuiselt
spordiüritusi. Tutvustada tudengitele erinevaid
huvitavaid spordialasid ja pakkuda suuremat huvi
saavutanud spordialadele soodsaid sportimisvõimalusi
ning treeninguid.
2004/05 õppeaastaks oli välja kujunenud meeldiv
koostöö spordiklubiga Zelluloos ja samuti on käimas
treeningud EBSi tudengitele korvpallis, jalgpallis ja
võrkpallis. 2005/06 esimese semestri käigus lisati
koostöösse veel EBSi tennisehuvilistele Tondiraba
tennisekeskus, bowlingu keskus Ku:lsa:l ja spordiklubi
Fitness 4U.
Ardo Uudmäe, spordijuht

Sirli Kalep
aimduse vanadest eesti jõulutraditsioonidest ning
omavahel vahetati loosipakke, loomulikult käis külas ka
jõuluvana. Lisaks tähistati ka iga erasmuse ning mentori
sünnipäevi ning muid olulisi üritusi.
Tegijad mentorid 2005 sügissemester
Gerli Haljand, Heili Eesmäe, Helen Koht, Helen Veiper,
Jekaterina Luisma, Jürgen Rätsep, Nele Metsa, Piret
Hinnov, Sandra Sersant, Sten Pisang, Marian Pariis,
Külliki Lugna, Sirli Kalep
Tulevik:
Alates kevadsemestrist 2006 koondatakse Inter
national Club'i alla lisaks mentorlusprogrammile ka
rahvusvahelised suhted ning Aasia ja Vene programmid,
mis tõotab palju positiivseid kogemusi, sest koos hakkab
käima veelgi kirjum seltskond.
Sirli Kalep
International Club'i juht

Ardo Uudmäe

Haridusnõukoda on
2004. aastal loodud EBS
üliõpilasom avalitsuse
struktuuriüksus, mille
ülesannete hulka kuulu
vad: aktiivne osalemine
ja EBSi tudengite esin
damine haridusalastes
aru telu d es ülikooli
siseselt (EBSi Senatis, Nele Sumberg
koostöös kooli juhtkonna,
õppeosakonna ja teiste üksustega) ja väljaspool seda
(Eesti Üliõpilaskondade Liidus, vastloodud Tallinna
Üliõpilaskondade Ümarlaual ja suhetes teiste tudengi-ja
noorteorganisatsioonidega); EBSi tudengite probleemi
de/vajaduste väljaselgitamine ning nendele lahenduste
leidmine ja ebsikate teavitamine haridusmaastikul
toimuvast.
Haridusnõukoda tegutseb valdkonnas, millega
sügavuti tutvumine on põhjalikkust ning järjepidevat ja
sihikindlat tööd nõudev protsess. Teadmuspõhiste
seisukohtade kujundamiseks tänases hariduspoliitilises
keskkonnas tuleb hoida end kursis valdkonna
arengutrendidega ajalises kujunemises. Sellest lähtuvalt
keskendus haridusnõukoda eelmisel õppeaastal oma
tegevuses eeskätt välissuhtlusele. Osalemine EÜLi töös
võimaldas õppida teiste Eesti ülikoolide kogemusest ning
andis ülikoolisiseseks tegevuseks tugeva baasi. Teisalt
võimaldas võrdlus teistega paremini määratleda EBSi
üliõpilasesinduse tugevusi ja nõrkusi tervikuna.
Täna võib öelda, et EBSi üliõpilasesindust hinnatakse
oma kiire arengu ja saavutatud tugeva positsiooni
poolest nii partnerluses EBSi struktuuriüksustega,
ülikooli arendam isel kui ka koostöös teiste
üliõpilaskondadega. Ülikoolisiseselt tihenes oluliselt
suhtlus õppeosakonnaga, tudengi huvide parema
esindatuse huvides leidsime toetuse parandusette
panekule kaasata loodava Sotsiaalteaduste Instituudi
nõukokku tudengiesindaja. Üliõpilaskondlikul tasandil
hinnatakse ennekõike EBSi karjäärikeskust, tuutorlus-

programmi, meedia üksust ja koostööd ülikooliga ebsikaid oodatakse EÜLi üritustel nii osalejate- kui ka
koolitajatena. Samas oleme nüüdseks jõudnud punkti,
kus peame nentima, et "arutelud" EÜLi kuuluvate
ebavõrdsete arengutasemetega üliõpilaskondadega,
täidavad meie jaoks pigem huumori funktsiooni ja
sisuline töö toimub EBSi siseselt.
EBSikate parema informeerituse huvides ilmusid
Tudengilehes haridusvaldkonda tutvustavad artiklid
ning 2004/2005 õppeaasta kevadsemestril käivitati
kursavanemate Iist, mille kaudu jõuavad üliõpilas
esinduse teated iganädalaselt kursusevanem ate
meilboksi.
2005/2006 õppeaastal liitus üksusega hulk uusi
inim esi, kelle toel seati eesm ärgiks m ärksa
ambitsioonikamatel teemadel ülikoolisiseselt sõna võtta prioriteediks kujunes akadeemilise kultuuri arendamine,
sealhulgas üliõpilastööde konkursi läbiviimine,
üliõpilasesinduse tegevuseks info hankimine tudengitelt
läbi tudengi-küsitluse ja selle kaudu selguvate
probleemide lahendamine. Lisaks toimus meeleolukas
poliitiline debatt enne KOV valimisi, EÜLi juhatuse
kandidaatide väitlus ja kursavanemate koolitus ning
mitmeid teisi ettevõtmisi.
Osalemine haridusnõukoja tegevuses annab
võimaluse läbi ülikooli positiivse arengu heaks
töötamise, panustada täna oma diplomi homsesse
väärtusesse. Sellest juhtmõttest lähtudes möödusid
poolteist aastat kiirelt ja värvikalt. Eriti meeldejäävaks
tegid aja meeldiv seltskond, toredad rõõmsad inimesed
EBSist - üliõpilasesindusest, õppeosakonnast, teistest EBSi
struktuuriüksustest, EÜList, kellega iseenesest võrdlemisi
tõsistel teemadel arutleti.
Haridusnõukotta kuuluvad ja teie huvide eest
seisavad: Siiri Paas, Allan Allmere, Triin Rebane, Kristjan
Tiik, Sten Pisang ja Nele Sumberg
Parimat,
Nele Sumberg
Haridusnõukoja juht

Haridusnõukoda

Haridusnõukoda

Kommunikatsiooni ja ITosakond (KO!T)
Kommunikatsiooni- ja IT-osakond (KOIT) on
Üliõpilasesinduse suhteliselt uus osakond, mis ühendab
endas laiahaardelised vastutusvaldkonnad: sise- ja
vdliskommunikatsioon, avalikud suhted, infotehno
loogilised lahendused, reklaam, turundus, mainekujundus ning kvaliteedijuhtimine.
KOIT-osakonnas töötab praeguseks kuus inimest:
kommunikatsioonijuht, IT-juht, ajaloo projektijuht,
inglise keele tõlk, videoprojekti arendaja, fotograaf ja
vene keele tõlk, keda juhib KOIT-osakonna juht.
2005.
aasta kõige olulisemaks sündmuseks
kommunikatsiooni- ja IT-valdkonnas võib pidada
Tudengiportaali www.ebsikas.ee taaselustam ist:
avamist uuel kujul, restruktureerituna ja mitmete
lisavõimalustega. Seda on operatiivselt igapäevaselt
täiendatud, et edastada kasutajaskonnale alati värsket
infot. 2005. aasta lõpus lisandus portaalile praktiline,
kuid ka meelelahutuslik lisavõimalus - veebikaamera.
Vaadata saab Üliõpilasesinduse ruumis toimuvat
Interneti vaheldusel reaalajas. Ühelt poolt on seda tore
niisama ajaviiteks vaadata, teisalt on aga praktilise
lahendusena võimalik kontrollida, kas keegi on parajasti
kohal, et siis näiteks ISIC-kaarti taotlema tulla.
Ühe projektina on KOIT käivitanud digikuukirja
väljaandmise. 2005. aasta novembris valiti digikuukirjale konkursi abil nimeks Digituvi. See jõuab igale
ebsikale (tudengile, töötajale, vilistlasele) e-kirjana kord
kuus postkasti ning sisaldab olulisemat infot järgneval
kuul toimuvate sündmuste kohta. Digituvi eesmärgiks
on lennata nii kaugele ja nii paljude inimesteni kui
võimalik, et tekitada suuremat ühtsustunnet ning
kaasata EBSiga seotud üritustele enam inimesi.
Eesmärgiga jõuda lähemale ka vene keelt kõnelevatele
tudengitele, avasime 2005. aasta detsembris Tudengi
portaali venekeelse versiooni. See sisaldab põhilist infot
Üliõpilasesinduse kohta, lisaks tulevad sinna ka
venekeelsed uudised, mis puudutavad vastavat
sihtrühma.
Oleme toetanud teisi osakondi käesoleva aasta
raamatu valmimisel.

Erkki Saarniit

KOIT-osakonna plaanid järgnevaks aastaks on väga
tihedad. Plaanis on väljaarendada Üliõpilasesinduse
sisekommunikatsiooni infosüsteem, et parandada
infovahetust; samuti töötada välja erinevad tegutsemisplaanid, ning eelkõige kasutada kõiki meie käsutuses
olevaid infokanaleid maksimaalse efektiivsusega.
Kasutan siinkohal ära võimalust tänada kõiki
töötajaid, ilma kelleta me poleks suutnud selliseks
areneda, nagu me praegu oleme. Aitäh: fotograaf Rain
Dorbek, inglise keele tõlk Triin Rebane, vene keele tõlk
Julia Baškatova ning videoprojekti arendaja Artur Puiste.
Eriline tänu kommunikatsioonijuhile Birgit Baumerile ja
esimehele Kristiina Kägule!
Erkki Saarniit
KOIT-osakonna juht

Mis emotsioonid möödunud aastast jäid?
Esmatähtis emotsioon minu jaoks on rõõm, rõõm
infovahetuse paranemisest ja operatiivsusest ning
sellest, et enam ei pea me varjama Tudengiportaali ja
teiste infokanalite olemasolu, vaid võime neid uhkusega
tutvustada. Meelde jäi veel organisatsiooni kiire areng
suurepärase esimehe juhtimise all, mis tõi kaasa
struktuurimuudatuse, millest ka KOIT tekkis.
Erkki Saarniit, KOIT-osakonna juht
Kõige paremini saaks antud struktuurüksuse töö
kokku võtta ikka juhi enda sõnadega, mida mainis ta
kõige kriitilisemas arengupunktis, mil seati kahtluse alla
eesmärkide saavutatavus: "Kõik on võimalik või
vähemalt miski pole võimatu." Seejärel tegid nad läbi
pöördelise arengumuutuse, mille käigus kujuneti
organisatsiooni stabiilseks tugisambaks - ühena
võrdsetest teiste seas. Protsessi kunst seisnes nende puhul
just selles, et suudeti säilitada vana, mis restaureeriti
oma täiendustega uueks. Lihtne on ju vana maha
lõhkuda ja otsast alustada, aga kuidas teha seda nii, et
vana jääb püsima ja alguse saab uus...
Kristiina Kägu, esimees

Birgit Baumer

HuH

EBS kammerkoor on lahe kooslus erinevatest
inimestest, kes armastavad laulda. Enamik laulusõpru
õpib EBSis, kuid päris palju on ka EBSi vilistlasi või lihtsalt
EBSi sõpru. Koor käib koos proovides EBSis esmaspäeval ja
neljapäeval.
EBS Kammerkoor loodi EBSi üliõpilaste poolt 1998.
aastal. Kaheksa aastaga on koor läbinud tugeva arengu,
mille tähisteks on 2005. aasta juunis hõbemedali
võitmine rahvusvahelisel kooride festivalil Festival of
Songs Olomouc 2005 Tšehhis ja oma CD-plaadi
väljaandmine.
Reis Tšehhi koorifestivalile oli tõenäoliselt 2004-2005
hooaja tipphetk. Või oli see siis EBSi jõulukontsert või
Jüri-Ruut Kanguri humoratooriumi Surematu kuulsus
Salomon Vesipruul esiettekanne Mustpeade majas. Raske
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öelda ja tegelikult ei olegi see tähtis. Tähtis on, et
2004/2005 hooaeg on läbi kammerkoori ajaloo olnud
tegusaim aasta. Lisaks laulmisele EBSi aktustel, tekkis
loodetavasti ka uus traditsioon. Selleks on EBSi
jõulukontsert, mis 2004. aastal toimus Niguliste kirikus
koos Janika ja Virgo Sillamaaga. 2005. aastal toimub
jõulukontsert Tallinnas Jaani kirikus koos kahe solisti Jakko Maltise ja koori oma tüdruku Meribell Müürsepaga.
Nagu igal korralikul kooril, toimuvad ka EBS
kammerkooril koorilaagrid. Seda olenevalt vajadusest 2
kuni 4 korda aastas nädalavahetustel. Lisaks jõhkrale
laulmisele, ristime laagrites ka uued lauljad ehk rebased
või koperdised, nagu neid võib kutsuda meie koori
esialgse nime Heli.Kopter järgi.
Nagu iga korralik koor, võtab ka EBS kammerkoor osa
konkurssidest. Oma klassis võitsime 2004. ja 2005. aastal
segakooride konkursid nii Türil, Rakveres kui ka Pärnus.
Nagu igal korralikul kooril, on ka EBS kammerkooril
kaks dirigenti. Muusikaliselt kõrgelt haritud Kersti
Seitami ja Sille Ojastu tundliku käe all on EBS
kammerkoor leidnud oma tee tasemel laulmise ja
lõbusate kooriürituste vahel. Tõde on see, et pärast
kontserte on aina rohkem niiskete silmadega EBSi inimesi
tulnud meid tänama ilusa kontserdielamuse eest. Ja
samas kui oleksite olnud kaasas meie Tšehhi reisil,
oleksite osalenud 7 x 24 tunnisel peol. Teile võib tunduda,
et oleme loonud imedemaailma. Ja äkki olemegi!? Aga
eks Te ise näe, kui tulete laulma või kuulama meie
kontserte. Me üritame anda endast parima.
Kokkuvõtvalt on see olnud vinge aasta.
Tänud toetuse eest EBSi perele!
Hull aka Andres Minn
EBS kammerkoor

EBS Kammerkoor

EBS Kammerkoor

Kaijdäri ja Nõustamiskeskus

Karjääri ja Nõustamiskeskus
,Karjäärikeskus on tänuväärne abimees, kes varustab oma kliente informatsiooni ja oskustega,
mis oluliselt nende edukust tööjõu turul suurendavad"
EBSi rektor Madis Habakuk
Kaijdäri- ja Nõustamiskeskus (KNK) on ühenduslüli
on tõelised tegijad Eesti ja oma koduriikide suhetes, aitab
tudengi ja tööturu vahel ning pakutavad teenused on EBSi tudengitel muutuda rahvusvahelisemaks ning
mõeldud nii tudengkonnale kui ka ettevõtetele.
mõelda mastaapsemalt.
Loomisest saadik oli KNK eesmärgiks tugevdada
sidemeid ülikooli ja lokaalsete ning rahvusvaheliste
Mis emotsioonid möödunud aostast jüid?
organisatsioonide vahel, tuues välja poolte ühised huvid
M öödunud a a sta st jäid ain u lt positiivsed
ning luues seeläbi tudengkonnale uusi võimalusi oma
emotsioonid. Ma ei või öelda, et kõik läks alati väga
tuleviku paremaks kindlustamiseks.
sujuvalt, aga isegi siis, kui tekkisid probleemid, õnnestus
Keskus täidab ka nõustavat rolli. KNK missiooniks on meil alati neist väljapääs leida.
abistada tudengeid karjääri planeerimisel, edastades
Kõige parem tunne on see, kui sul midagi õnnestub ja
teema- ja ajakohast informatsiooni, püüdes leida
kui sinu töö tulemust hinnatakse. Tänu, mida oleme
vastuseid karjäärialaste^ küsimustele, korraldades
saanud tudengitelt nii huvitavate konverentside kui ka
koolitusi, seminare ning ettevõtete presentatsioone.
läbi Karjäärikeskuse leitud töökohtade eest ja samuti
Ühtlasi haldab KNK ka üliõpilaste CVde andmebaasi,
kiitvad sõnad EBSi välistelt institutsioonidelt, tekitasid
mis loob nii tudengitele soovitud ametikoha leidmisel kui just sellise tunde.
ka ettevõtetele kvalifitseeritud tööjõu värbamisel
See, et EBS Karjääri- ja Nõutamiskeskusest sai
lisavõimaluse.
äratuntav ja samuti jäljendav tegelane mitte ainult
Karjääri- ja Nõustamiskeskuse tähtsaim aks
ülikoolide karjöörikeskuste, vaid ka muude karjöörimeediakanaliks on kodulehekülg career.ebs.ee, millele on organisatsioonide seas, on parimaks tasuks meie tehtud
parooliga kaitstud personaliseeritud ligipääs kõigil EBSi tööle.
tudengitel. Pidevalt kasvab ka liitunud ettevõtete arv, kes
Henri Jaanimägi
saavad läbi kodulehekülje leida endale sobivat tööjõudu.
Praeguseks on KNK meeskond täies koosseisus
Mis on toimunud 2004j2005 õppeaostal
uuenenud ja püütakse kiirelt kohaneda ja eelmiste
2004/2005 õppeaastal kuulusid Karjäärikeskuse
liikmete edukat tööd jätkata ning arendada. 2005/2006
meeskonda neli inimest: Keijo Piikmann, Henri
õppeaastal kuulub Karjäärikeskuse meeskonda 3
Jaanimägi, Sten Varik ja Natalja Sutormina. Neist inimest: Heigo Soppe, Kristjan Tiik ja Triin Rebane. Paika
inimestest rääkides võib öelda, et nende vahel tekkis
on pandud arengukava ning visioon. Põhieesmärgiks on
tõeline sünergia, mille tulemusena oli töö produktiivne ja
firmade ja tudengite vaheliste sidemete tugevdamine,
õnnestus teostada mitu suurt projekti.
seda eelkõige stipendiumite kaudu, ning tugeva ja eduka
Õppeaasta suursündmuseks võib pidada KNK poolt meeskonna loomine.
korraldatud konverentsi „Sinu Valikud 2005". Konverents
Heigo Soppe
oli mõeldud aktiivsetele noortele, kes tunnevad muret
oma edasise karjäärialase käekäigu pärast. Konverents
andis ülevaate tööjõuturul toimuvast ja viis noored
kurssi erinevate võimalustega oma karjääritee
huvitavaks ja edukaks alustamiseks. Teiste suurkujude
seas esinesid konverentsil Kristiina Ojuland, Peeter
Rebane ja Kristjan Lepik. Loodetavasti saab konverentsist
traditsioon ja 2006. aastal toimub juba „Sinu Valikud
2006".
Peale ühe suure konverentsi korraldas KNK meeskond
ka erinevaid väikeseid seminare ja presentatsioone. Meie
kutsel esinesid EBSi tudengite ees Saksam aa
majandusnõunik pr. Bettina Cadenbach, Saksamaa-Balti
Kaubanduskoja juhataja Heiki Sirkel, Prantsusmaa
kaubandus- ja majandusnõunik Laurent Ham ja
kultuurinõunik Jean-Louis Pelletan. Kohtumine selliste
inimestega, kes oma kogemuste ja positsioonide poolest
Heigo Soppe

SkoHon
Skolion on esimene üliõpilasesinduse raadiosaade
Eestis. Meie eesmärgiks pole kedagi veenda ega
lõbustada. Kutsume Teid kaasa mõtlema ja jätame
järeldused igaühe enda teha... Skolion on saade kõigile,
kes soovivad meis ja meie ümber toimuvat vaagida kogu
värvikirevuses, selmet kleepida mustvalgeid silte.
Ootame kõrvu teritama nii noori kui ka hingelt noori, aga
ka lihtsalt neid, kellele tänaste Eesti noorte jaoks
aktuaalsed küsimused huvi pakuvad. Teemakäsitlus on
mitmekesine ja kohati tudenglikult väljakutsuv,
raadiopooltundi vürtsitavad silm apaistvad ja
karismaatilised saatekülalised, kes aitavad heita valgust
17-26-aastaste elluastujate jaoks oluliste sündmuste,
probleemide, valikute ning väärtuste üle.
Sõnal "skolion" on kaks tähendust, mis eristuvad
kreekakeelses kirjapildis. Kreeka keeles "skolion"
(meenutab eesti keeles sõna "kool") tähistas sümpoosionil

Rahvusvahelised suhted

Sten Pisang
Rahvusvahelised suhted on EBSi Üliõpilasesinduse
struktuuriüksustest noorim, mis loodi alles kevad
semestril 2005. Siiani on meie peaeesmärgiks olnud
partnerite võrgustiku loomine EBSi partnerülikoolide Üliõpilasesindustega Põhja-Euroopas ning kvaliteedileppe
lõpliku versiooni väljatöötamine. Kvaliteedileppe ees

ringlauluna ettekandmiseks määratud lühikest laulu,
mis võis olla improvisatsioon või konkreetseks puhuks
loodud luuleteos. Skolion'id olid mitmekesised, kajastasid
poliitikasündmusi, praktilist elutarkust, ühiskonna
teadusi jpm. Kreeka keeles "scholion" (meenutab kõlalt
inglisekeelset sõna "school") on antiik- või keskajast
pärinev raskesti mõistetava tekstilõigu seletus. Scholion
kirjutati kas ridade vahele või teksti äärele, mõnikord ka
iseseisva kommentaarina. Tava sai alguse 5. saj. e.m.a.
Homerose tekstide selgitustest, mida kirjutati Ateena
kooliõpilaste tarbeks. Scholion'eid hakati koondama
kogudeks, neist arenesid algelised sõnastikud ja
tänapäeva teatmeteoste eelkäijad.
Skolioni eest kannavad hoolt saatejuht Anto Liivat ja
produtsent Nele Sumberg.
Anto Liivat
Skolioni saatejuht

märk on tagada Eesti Erasmus-tudengitele võõrustajaülikoolis kvaliteetne tudengielu. Täpsemalt öeldes, liht
sustada Erasmus-tudengite vahetusaastale (-semestrile)
mineku ja tuleku koordineerimist (eelinfo, abi) ning
kindlustada tuutorlussüsteemi olemasolu ning kvaliteet
võõrustajariigis. Olles loonud partnerite võrgustiku, on
plaanis panna alus rahvusvahelistele õppereisidele
kogemuste vahetamiseks ja koostöö arendamiseks.
Kõrvalsuunana on plaanis suurendada välismaal
õppimise võimaluste informatsiooni hulka ja kvaliteeti.
Tänaseks oleme alustanud aktiivset suhtlust Helsingi
Majandusülikooli Üliõpilasesindusega ning järgmisena
alustame kontakti loomist SSE Riga ülikooliga.
Nimetatud Helsingi partnerid on korduvalt EBSi
külastanud ning oktoobris külastas EBSi Üliõpilasesindus
ka neid. Külastuse käigus tutvusime nende tööga ja
alustasime kvaliteedileppe väljatöötamist. Nüüdseks
oleme kvaliteedileppe esialgse versiooni välja töötanud
ning loodame selle Helsingi Majandusülikooliga semestri
jooksul allkirjastada.
Sten Pisang
Rahvusvaheliste suhete koordinaator

Tudengileht
Mis tegelane on Tudengileht?
Tudengileht on EBSi sisene häälekandja, mis ilmub
kord kuus ja kajastab ebsikate jaoks aktuaalseid
teemasid. Käsitlust leiavad hariduselu, meelelahutus,
sport ja paljud muud teemavaldkonnad. Räägitakse nii
sellest, mis on toimunud kui ka tulevastest plaanidest ja
üritustest, mis võiksid ebsikale huvi pakkuda.
Tudengileht on kolmekeelne (eesti, inglise, vene), mis
tagab selle, et huvi meie lehe vastu peaks olema lisaks
eestlastest ebsikatel ka ERASMUS tudengitel ning lisaks
neile veel vene tudengitel, kes ülikooliharidust EBSis oma
emakeeles omandavad. Tudengileht ei ole aga leht ainult
tudengitele, vaid kogu EBSi perele.
Mõistmaks paremini Tudengilehe olemust, võib
siinkohal tuua mõned paralleelid „tegelastega" muust
maailmast:
* Tudengileht kui nösuninaline Sokrates, kelle
eesmärgiks ei olnud individuaalse jälje jätmine, vaid
pigem soov panna inimesed mõtlema teda vaevanud
teemade üle. Nii taotleb ka Tudengileht seda, et tema
lugejad hakkaksid mõtlema seäl käsitletud teemade üle.
* Tudengileht kui Väike Prints, kes tüütas kõiki oma
lõputute küsimustega ja oli äärmiselt uudishimulik.
Tudengilehtki püüab uurida kõike seni, kuni on tõe välja
selgitanud, mis see ka poleks, et seda ka oma kallite
lugejategajagada.
Lisaks kõigele eelnevale on Tudengileht üks Omavalit
suse struktuuriüksustest, kes teeb tihedat koostööd OV-ga
ja selle sõbraliku ja ülimalt meeldiva meeskonnaga.
Mis on toimunud 2004j 2005 õppeaastal?
EBS Tudengilehe meeskond andis 2004/2005
õppeaastal välja seitse ajalehenumbrit, sealhulgas
jõuluhõngulise erinumbri. EBSi aastaraamat, mida
hetkel käes hoiate, on teieni samuti EBSi Tudengilehe ja
OVkoostööna jõudnud.
Möödunud õppeaastal on tegeletud põhiliselt mees
konna komplekteerimise, lehe kvaliteedi tõstmise ja luge
jatele ehk siis ebsikatele lähemale toomisega. Eelnev
aasta on olnud ka suurte muudatuste aasta, sest vahetu
nud on Tudengilehe meeskond. Samuti on muudatuseks
see, et Tudengileht pole enam leht üksnes tudengitele,
vaid kogu kallile EBSi perele.

Mis em ot
sioonid möödu
nud a a sta st
Lehe tegemi
ne on selline hu
vitav ettevõtmi
ne, et kunagi ei
saa hakata igav
ja kunagi ei saa
olla sellist olu
korda, et kõik on
valmis ja midagi Sirli Kalbus
pole teha. Alati on kiire-kiire! Ja kui kõige kiirem periood
saab mööda, siis tuleb vähem kiirem. Niisiis on unetuid
öid olnud piisavalt.
Mina usun, et ükski ajaleht ei saa kunagi jõuda
täiuslikkuseni ehk punkti, kus lehetegijatel on aega, et
käed süles istuda. Alati on midagi, mida saaks paremaks
teha. Kui jõutaksegi punkti, mis on lähedal
täiuslikkusele, siis tuleb juba mõelda sellele, milliseid
muudatusi läbi viia, sest lugeja ootab vaheldust, uusi
lähenemisnurki ja palju uut ja huvitavat.
Emotsioone on olnud palju, nii negatiivseid kui ka
ülimalt positiivseid. Südantsoojendav ja rahulolust
naeratamapanev on aga see tunne, kui näed kõikjal
majas ebsikaid, kes suurest, kuid üha vähenevast
lehekuhjast meie Tudengilehe haaranud on ja siis seda
huviga loevad iga kord, kui seda momenti märkan, siis
naeratan ja mõtlen, et teeme midagi head, midagi, mille
üle ka teistel inimestel hea meel on ja siis mõistan
tõeliselt, et iga unetu öö on läinud asja ette.
Sirli Kalbus
Tudengilehe peatoimetaja

A !

Tudengilehe toimetus: Sirli Kalbus (peatoimetaja),
lvi Papstel (vastutav väljaandja), Peeter Kondratjev
(kujundaja), Rain Dorbek (fotograaf), Kairi Vihman
(keeletoimetaja). Ajakirjanikud: Helen Koht, Karin
Laurima, Dmitri Kukuškin, Jekaterina Luisma, Tuuli
Stewart, Triin Rebane, Sandra Kuusik, Peeter Pakkanen,
Kati Valvik, Olga Koptšuk, Daniil Melnik.

Grandioossus, glamuurja sära...
.. .just need on sõnad, mis suudavad edasi anda EBS
Beauty 2005 valimisi barokihõngulises Club Venuses.
Kuid ärgem kiirustagem emotsioonide loomisega ette,
vaid alustagem algusest...
Ürituse „EBS Beauty 2005" show algas poole kümne
paiku, kui lavale astus võrratu õhtujuht Mart Sander
koos 11-liikmelise Bel-Etage orkestriga, mis kogu
kahetunnise show jooksul külastajatele meeldivat
muusikat mängis.
Pärast Mart Sanderi sissejuhatavaid sõnu hõivasid
lava õhtu staarid, kelleks olid kahtlemata kaheksa
sarmikat missikandidaati. Neidudel oli võimalus end
näidata kolmes erinevas voorus: tutvustus-, tantsu ja
fantaasiavoorus. Enim köitis publiku tähelepanu
fantaasiavoor, milles EBS Beauty 2005 krooni ihaldavatel
neidudel tuli olla show-baarmeni rollis ja segada
alkoholivaba kokteil, mille nad ise olid välja mõelnud.
Kogu üritus sujus äärmiselt hästi ja meeleolul ei
lastud hetkekski langeda, sest kogu aeg oli silmal midagi
vaadata ja kõrval kuulata. Kui missikandidaadid lavalt
lahkusid, et end järgmiseks etteasteks ette valmistada,
siis esinesid kord peotantsupaar, kord tõeline showbaarmen või hoopiski peoisand ise koos võrratu
orkestriga. Niisiis oli igaühel midagi vaadata, kuulataja
nautida.
Loomulikult kulmineerus üritus EBS Beauty 2005
väljakuulutamisega, kuid enne seda jagati veel
mitmeidki tiitleid missikandidaatidele nii nende oskuste,
sära kui ka sarmikuse eestkõigile jätkus midagi, nii et
polnud põhjust ega ka võimalust näha laval kedagi, kes
oleks olnud pettunud. Galantsetes õhtutualettides lava
hõivanud missikandidaatide nägudelt peegeldus pigem
rõõm ja ootusärevus. Nii kuulutati välja netihäöletuse

teel uno.ee kaudu valitud publikulemmik, Crowd
Nominee, kelleks osutus Hanna Laasmägi (BBL-1). Ka
kroonis Cosmopolitan oma lemmiku, Eeva Kilgi (BBL-1),
kes pärjati tiitliga Miss Cosmo ja kes sai auhinnaks
Cosmopolitani aastatellimuse ja lõhnaõli. Versuski valis
välja missikandidaadi, kes neile enim meeldis ja selleks
oli EBSi ERASMUS tudeng Susana Silva.
Kahtlemata ei toimu ükski üritus ilma korraldamata
ja seepärast tahan siinkohal kõigi külastajate nimel
avaldada suurimat tänu ürituse korraldusmeeskonnale,
keda juhtis Ruth Rätsep. Samuti tänab EBS ürituse
sponsoreid ja kõiki teisi, kes aitasid muuta EBS Beauty
2005 show niivõrd grandioosseks, glamuurseks ja
säravaks. Suured tänud Teile kõigile, see poleks õnnestud
ilma Teieta!

Ürituse peakorraldaja, Ruth Rätsepa, kommen
taar:
Olles ennast esimest korda kahe nädala jooksul välja
maganud, ärkasin laupäeva hommikul, naeratus huulil.
Üritus, mille nimel oleme nii palju vaeva näinud, on
lõppenud. Ja mitte ainult õnnelikult, vaid emotsioonide
rohkelt ja, nagu Sirligi mainis, glamuurselt. Seda isegi
rohkem, kui loota oskasime.
Oleme rikkamad uue EBSi Kaunitari võrra ja lisa on
saanud ka nii korraldajate kui ka osavõtjate
kogemustepagas. Võin uhkusega öelda, et aitasin üritust
korraldada ning tulevikus tahaksin vaid loota, et EBSi
tudengite ja töötajate poolne huvi oleks niivõrd
kvaliteetsele üritusele vastav.
Suured tänud Teile ja kohtume järgmise aasta
Kaunitari kroonimisel!

EBS Kaunitar

EBS Kaunitar

EBSi 10. suvepäevad Kõrvemaal
Sel suvel veetsid ligi 150 ebsikat meeldivalt aega
Kõrvemaal. Rahvas oli lõbusas meeleolus ning
kullakarva päike andis plusspunkte veel juurdegi.
Kohe pärast seda kui Jan Andresoo oli teinud oma
avakõne, tehti algust võistlustega. Ülesandeid jätkus
kotijooksust kuni naisekandmiseni. Muidugi ei saa jätta
ka mainimata viie kilomeetri pikkust orienteerumist
metsas, mis paljudele oli täiesti eneseületamine. 5
kilomeetrit metsas joosta ning siis veel mõelda ja otsuseid
teha - see ei ole just kõige kergem ülesanne. Tore oli näha
inimesi võiduhimulistena tõelised ebsikad!
Peale maitsvat lõunasööki oli jällegi võimalus oma
oskusi erinevate meeskonnamängude vallas näidata.
Riietest keti tegemisel ei olnud ebsikatel häbi vaja tunda kõik olid ju omad. Ketid tulid väga mitmekesised ja
muidugi ka pikad.

Õhtul lahutas ebsikate meelt Eurovisiooni võitja Dave
Benton, kes oma muusikaga suutis rahva laudade
tagant tantsima saada ning viis nii mõneltki une silmist.
Öö möödus mõnel paremini, teisel pisut halvemini.
Pimedas oli tore oma telki otsida, kui terve plats oli
värvilisi kupleid täis.
Järgmisel hommikul pärast koduselt maitsvat
hommikusööki oli kõigil võimalus näidata oma oskusi
karaoke vallas, nii taustatantsijatega kui ka ilma. Sel
hommikul leiutati ka uus tantsustiil - kapitants, mis
publikule vägagi meelepärane oli.
EBS'i suvepäevad oli huvitav ning tegevusterohke
üritus, kus oli võimalus suhelda oma ebsikatega
väljaspool kooliseinu ning nautida olemist värskes õhus.
Helen Koht

Saaremaa a Trip to Remember
On September 23 - 25, the International Club organised
a trip to Saaremaa for our new ERASMUS students. As this
year EBS has more ERASMUSes than any other year, then
also the number of participants was larger than usual.
The start of the trip was on Friday morning, which began
with Italians singing in the bus, which woke up all
students and gave energy to everyone. After that the
Estonian tutors also sang to the group the main song
about Saaremaa - The Saaremaa Waltz.
For the two nights that we spent on the island we
stayed in the Pilguse manor house, which is an absolutely
gorgeous place to stay when you visit Saaremaa. The
rooms are very nice, the service is excellent and the food is
absolutely beautiful.
On Friday we visited Odalätsi water springs,
afterwards we had a lovely lunch in Pang a farm and then
we enjoyed beautiful scenery on Pang a cliff. In the
evening we had a lovely dinner in the manor, after which
the entertainment part began, including a quiz about
Estonia, lots of Estonian dancing and lots of singing in
different languages. A great thanks to the Italian boys,
who always kept the singing going.
Although the night was quite exhausting after all the
fun we had, early Saturday morning most students were
ready to go and discover the main city of Saaremaa Kuressaare. In Kuressaare we visited the castle and had an
interesting tour with an English speaking guide, who
gave us a short overview of the history of the castle and
told us other interesting stories.
After the tour a geo-pointing game in Kuressaare
started. Students were divided into teams and each team
got a paper with different pictures of places in Kuressaare

on it. They had to go and find the places and take a picture
of these places. Later tutors checked each team's camera
and the winner was decided. After Kuressaare we
returned back to Pilguse manor, where lunch was waiting
for us. After lunch the son of the manor family introduced
us to an interesting sporting activity called kiiking or
swing-over. All students who were brave enough could
also try it. In the evening before dinner students got a new
interesting experience - a smoke sauna and then after
that going to the cold spring. To some students it was the
first time to visit a smoke sauna, so it was a very exiting
activity.
After the dinner there was again dancing and singing
and also a bonfire, which was really lovely in the
mysterious autumn night.
Sunday started again early, as we had a lot more to see
before leaving for Tallinn. After saying goodbye to the
friendly family and workers in the Pilguse manor house,
we headed off to the Kaali meteorite crater, after which
we went to see the Angla windmills and then we visited a
very unique place in Estonia in Muhumaa - Laasu farm.
Laasu farm is famous for its many interesting creatures.
There you can see and also feed ostriches, emus and to the
surprise of our Australian students you can also see
wallabies and kangaroos. These were the last creatures
they expected to meet on the other side of the world.
Thinking back to the trip there is lot of positive to
remember and I think that each student experienced
something new and exiting. Big thank you to all
participants and always remember "nadi-nun ... See
you on our next trip!
Sirli Kalep

Study Abroad Evening
Kui ma vaid oleksin vahetusüliõpilane...
Kuidas saada vahetusüliõpilaseks, kuhu on
võimalik sõita, mida selleks tegema peab... neile
küsimustele said tudengid vastuse EBSi Study
Abroad Evening uit.
17. oktoobri õhtul toimus EBSi aulas Study Abroad
Evening, kus tutvustati vahetusõpilaseks minemise
võimalusi.
Kõigepealt esines rahvusvaheliste programmide
koordinaator ning ürituse peakorraldaja Kelli Saaren, kes
andis lühiülevaate välismaal õppimise võimalustest,
eelistest ning tingimustest miks minna ning kuhu, kes
saavad kandideerida ning kuidas ja milliseid asjaajamisi
tuleb ette võtta. Selgus, et kõige enam on vaja tahet ning
julget pealehakkamist! Muu on juba lihtne asjaajamine,
millele järgneb kogemus terveks eluks.
Järgnes Socrates Eesti Büroo esindaja Terje Paasi
sõnavõtt, mille käigus said tudengid ülevaate Erasmus-

programmist, pakutavatest stipendiumitest ning
keelekursustest. Sellest, kuidas sihtkohta jõuda, rääkis
Wris reisibüroo tegevjuht Alar Vasemägi. Kõige paremaks
võimaluseks pileteid osta on reisibüroo pakutav
võimalus broneerida pilet Interneti teel. Ülejäänud ajab
korda juba reisibüroo.
Viimasena kõnelesid Erasmus tudengid nii Eestist kui
ka Austraaliast. Oma atraktiivse esinemisega sisendasid
nad veel rohkem motivatsiooni ning tahet. Seiklustest
rääkides paiskus neist välja meeletus koguses energiat
ning särtsu. Õhtu jätkus Erasmus tudengitega juttu
ajades ning oma küsimustele vastuseid otsides. Põneva
ning informatiivse ürituse lõpetas loosimine - kõigi
osalenute vahel loositi välja kolm särki.
Mina võin nüüd julgelt väita, et minu tuleviku
plaanide hulka kuulub kindlasti ka välistudengiks
hakkamine. Kuhu ning millal, selgub peagi!
Ürituse ettekanded ning pildigalerii leiad Tudengiportaalist www.ebsikas.ee.
Triin Rebane

20. oktoobril toimus Von Kruhlis ebsikate Welcome
Party. Need, kes kohal ei olnud võtke, teadmiseks, et jah,
see oli see sama Casablanca pidu. Kus te olite - kohal oli
umbes 200 inimest, aga kui palju käib EBSis inimesi Aga
olgu, ärge põdege, teen teile lühikese ülevaate sellest,
millest te ilma jäite!
Nagu enne juba mainitud, oli stiiliks Casablanca.
Algul oli väike paanika, aga kuna 18. oktoobril oli
Casablanca filmi vaatamine, tegi see asja palju
kergemaks. Väga lahe oli, sest enamus olid stiiliga kaasa
läinud ja isegi rääkisid sellele kohaselt. Peo kohta avaldas
oma arvamust Kunstiakadeemia külalistudeng Maria:
„Väga lahe: interjöör, inimesed, kõik oli super." Jah,
interjöör oli tõesti väääga mõnus: Von Krahli valgustatud
sisehoovis olid vesipiibud, suupisted ja kõik muu selline.
Muidugi kogu stiilsuse tipuks oli saksofonimängija. DJ-ks
oli Marju Kuut, kes lasi seinast seina muusikat, see oligi
vist väike möödalask. Tänu sellele õnnestuski mül saada
üks negatiivne kommentaar Jennylt: „Inimesi oli vähe ja

muusika oleks võinud olla stiilile kohane."
Kuna see oli esmakursuslaste jaoks nii-öelda esimene
EBSi pidu, siis Karina seletas suure õhinaga: „Tore, et
lõpuks niiviisi kokku saime. Tundsime ennast ühena. Olin
üks kollektiivist."
Sellisele peole kohaselt valiti stiilseim tüdruk ja poiss
ning nendeks osutusid esmakursuslased Siiri j a Janno.
Nii, ühesõnaga, mis mül öelda, kahju teist, et heast
peost ilma jäite. Palusin ka meie kõigi poolt armastatud
õppejõul Karmo Kroosil avaldada oma arvamust ja ta
soovitas mül täpselt kirja panna nii: „Karmo Kroos ei
kommenteeri!" Aga jälgides tema ülevat meeleolu ja
emotsioone oli näha, et ka tema oli ülimalt rahul. Ning
parima kokkuvõtte tegi Kristjan: „Pidu oli väga meeldiv
ja õnnestunud. Palju välistudengeid ja piisavalt meie
omasid. Väga sõbralik õhkkond ning just see näitabki
meie ühtsust." Ning ma arvan, et enamus kohalolijad on
samal arvamusel. Suur aitäh korraldajatele!
Sandra Kuusik

Welcome Party

Welcome Party

Estonian Wedding in the Erasmus Style
On the 24th of November a traditional event called the
Estonian Wedding Party took place. The lucky couple who
got married were Jasna and Jon-Paul. The wedding elder
was Ardo Uudmäe, who started the wedding with his
speech in EBS, which was then continued with greetings
from the bridesmaid Stephanie and the best man Stefano.
In front of EBS there was a bus waiting for the wedding
guests to take them to Hõbepeeker, a nice and cosy restau
rant, ideal for a traditional Estonian wedding party.
As is common at Estonian weddings, the drive to the
wedding place was not an easy undertaking. Before
getting to the right place the wedding bus was stopped by
an obstacle consisting of two men who wanted to make
sure that the wedding couple is made for each other and
that they can complete each other. To prove that the bride
had to chop wood and the groom had to peel potatoes. The
couple managed their tasks perfectly.
Before getting inside the wedding venue, the guests
had to sing a song to prove that they really want to
celebrate. Inside there the congratulating of the lucky
couple took place, after which all the guests enjoyed a
lovely hot meal.
Next came the allocation of wedding roles, which is a
common tradition in Estonian weddings. The roles, for

example, included the Wedding Kisser, the Wedding
Hugger, the Dancing Queen, the Dancing King, The It'sTime Man, the Let's-Have-a-Drink Man, the Toasting Man,
the Wedding Postman etc. All guests who got the role had
a special task that they had to perform during the
wedding. To get a role the guests were competing with
each other and then the wedding couple chose who they
thought would be the best for the part. There were also
different games organised in the wedding, for example, a
so called egg-game, where four couples were competing,
then Showing the Things game, which was won by
Francois.
In the end of the Estonian wedding all the guests made
a circle and walked around the circle singing a song
Pruudipdrg. During the song the wedding couple inside
the circle chose the next couple to get married and the
lucky ones were Isabelle and Reto. They started preparing
for their own wedding by cutting the wedding cake and
handing it out to the guests.
Let's hope the newlyweds will live happily ever after
and we'll see you all at Isabelle's and Reto's wedding!
A big thank you to Rein Kotkas for his ideas and help in
the wedding planning process.
Sirli Kalep

Spordiüritused
Selle aasta spordiüritustest on toimunud:
* Renju maavõistlus Eesti ja Hiina vahel, mille Hiina
võistkond tasavägises võistluses enda kasuks kallutas.
* Teisena toimus juba traditsiooniks kujunev EBSi
tenniseturniir Tondiraba tennisekeskuses, kus sel aastal
selgitati välja lisaks paarismängudele nii meeste kui ka
naiste parimad. Meeste esikoht kuulus sel korral Virgo
Argele. Naiste esikoha saavutas ülekaalukalt Alissa
Norman. Rändkarika omanikeks ja paarismängu
võitjateks osutusid seekord Jevgeni Sergejev ja Aleksei
Baranov.
* Kolmanda üritusena toimus bowlingukeskuses
Ku lsa l EBSi bowlinguturniir, kus sarnaselt

tenniseturniirile selgitati välja parimad mees- ja
naismängijad ning samuti parim segapaar. Meestest sai
esikoha Sten Pisang tulemusega 184 punkti. Naistest
suutis kõige edukamalt kurikaid pikali visata Triin
Rebane, kelle parimaks tulemuseks oli 144 punkti. Parima
segapaari moodustasid aga Ardo Uudmäe ja Ines Karu,
kes nelja mängu summaks said 502 punkti.
* 2005/06 õppeaasta esimese semestri spordiüritustest
toimus veel EBSi spordipäevad, mille käigus selgitati
välja aktiivseim ja tublim õpperühm EBSis. Spordipäevad
koosnesid sel aastal hobikardist, bowlingust, piljardist ja
lauajalgpallist. Lisaks toimus lõppvõistlus EBSijõulupeol.

1. novembril toimus Mustpeade Majas EBSi
Kammerkoori traditsiooniline tänukontsert EBSi
töötajatele ning õppejõududele, kuid sellel aastal oli
sündmus veelgi märkimisväärsem, sest tegu oli ka
Kammerkoori plaadiesitluskontserdiga. Nüüdsest on siis
EBSi Kammerkoori näol tegemist ühega neist vähestest

kõrgkooli kooridest, kellel on ette näidata päris oma
plaat.
Kontsert ise oli väga meeldiv ja mõjus turgutavalt
ning sisendas positiivset energiat. Alati on hea teada, et
leidub inimesi, kes oma vabast ajast midagi niisama
ilusat teha tahavad ja viitsivad. Suur tänu teile, EBS
Kammerkoor, et olemas olete.
Sirli Kalbus

Kuidas EBSi kammerkoor Tšehhist medalit
toomas käis
Alguses ei tundunudki kogu lugu nii roosiline. 175
koori ja üle 7000 laulja on isegi võimsate laulupidudega
harjunud eestlasele päris palju. Selline arv lauljaid ja
koore võttis osa XXIII rahvusvahelisest koorifestivalist
Tšehhi linnas Olomoucis. Lisaks eelnevale oli see ka EBS
kammerkoori esimene rahvusvaheline konkurss.
7. juuni hommikul kell 6 startis buss EBSi eest
Tšehhimaale. 46 kohalises bussis 23 inimest EBS
kammerkoorist, 2 kitarri ja pisike CD-makk- see tõotas
mugavat ja lõbusat reisi kõigile.
Reis läks nagu lennates, väike ööbimine Poolas ja 8.
juuni õhtul olimegi juba päikeselises Olomoucis.
Olomouc on kaunis ja vaikne ülikoolilinnake, millel on
kuninglikud juured, sest Olomouc määrati Moravia
pealinnaks 1253.aastal. Olomoucist leiad Saint
Wenceslase katedraali aastat 1109 ja siin asutati vanuselt

teine Tšehhi ülikool 1573. aastal. Lisaks 2 suurepärast
väljakut vanalinnas ääristatud kohvikute ja bubidega ja
palju kauneid kirikuid. Kuid kõige tähtsam aks'
kujunesid kaks ööklubi, millest me ei saanud ei üle ega
ümber ja nii ikka õhtust hommikuni.
Asjad hotelli viidud, ootas meid ees kultuuri
programm- loomulikult kohaliku õlletehase nimega
Litovel külastus, kus nii mõnedki kooriinimesed lootsid
tasuta mõnusale äraolemisele ja õllele (pettumuseks anti
päris lõpus igaühele nii pisikesed purgid õllega, mida võis
tikutulega taga otsida). Sellele järgnes veel toredate
koobaste külastus. Kes koobastesse kolama ei läinud sebis
kohalike naistega või mängis homopaari õikis hiina
restoranis. Tore oli ka vana kindlus- loss, kus noortele
naistele pakkus suurt huvi vanaaegsete lastevankrite
näitus.
Ja lõpuks reede varahommikul astus EBS Kammer
koor

EBSi Kammerkooril ilmus plaat

Ja sealt ta tuli - hõbemedal!
lavale. Nõukogudeaegses teatritoolidega aulas saime
Kes soovib lähemalt festivali kohta lugeda saab
hääled kenasti kõlama. Alustasime rahulikult ka CDkülastada festivali kodulehte: http://www.festamusi
plaadil ilmunud Jumal Maa ja Taeva Loojaga Cyrillus
cale.cz/
Creek lit. zürii ei osanud ettegi aimatagi, millega me
Tšehhi reisi kohta saab hea kokkuvõtva tsitaadi meie
neid järgmisena üllatame ja sealt ta tuli- Veljo Tormise
dirigent Sillelt: "Meie koori jätkus seäl festivalil vist
Viis Eesti Rahvatantsu Segakoorile. Viienda laulu Kaarakõikjale igas mõttes ja kui me siis 15 kuulsuseminutiks
jaani viimase hüppe ja pöördega publiku ja zürii suunas
nagu muuseas lavale astusime ja selle eest veel
järgset emotsiooni kirjeldas dirigent järgnevalt: "Siis
hõbemedali saime, siis oli üsna šeff tunne küll".
tundsin kuidas põrand värises ja hetkeks oli küll selline
Pärast medalivõitu jätkusid pidustused täie hooga ja
tunne, et maja variseb kokku". Rahvuslik, ilus, piisavalt
kui nad veel lõppenud ei ole, kestavad nad siiamaani
segane ja efektne lugu. Lõpetuseks muutsime bassid
trummideks ja lasime kõlada Venetsueela ja Aafrika
Hull
motiividel loodud Salseol, mis on Oscar Galian'i
looming.
Lisaks EBS kammerkoorile võtsid Eesti kooridest festivalist osa ja võitsid medaleid veel kaks pikkade
traditsioonidega tugevat koori:
* Rahvusooper "Estonia" poistekoor - 2 kuldmedalit
* Tallinna Ülikooli naiskoor - kuldmedal
Dirigent Hirvo Surva
Dirigent Linda Kardna
* EBS kammerkoor - hõbemedal
Dirigendid Kersti Seitam ja Sille Ojastu

Priit Priimägi
Audentese
Üliõpilasesindus

Erakoolide vahel on alati
natuke eriline side olnud:
teineteise mõistmine, ühised
mured, rõõmud, sam uti ka
kommunikatsioon. Nimelt ei ole
mingi probleem Barcelonas olles
tabada inimesi Tallinnas-sse on
side, mille väärtused ei ole
sõnadega kirjeldatavad.

Igal aastal täitub meie maja
Mall Küttmaa
u
u
te s ä r a s i l m s e t e ja
OÜ EBS Campus
teotahteliste
üliõpilastega.
tegevdirektor
Püüame igati kaasa aidata
õppetöö ladusale kulgemisele jagades infot kõikidele
üliõpilastele, õpilastele, õppejõududele, õpetajatele ja
meie maja külalistele. Loodame, et ka tulevikus suudame
abiks olla kõikidele neile, luues sõbraliku ja meeldiva
õhkkonna meie Lauteri koolimajas.
Iga kord, kui satun EBSi
Üliõpilasesinduse ukse taha, on
see alati avatud. Tuba täis
toimetusi ja igasugu huvitavaid
asjaajamisi.
Edu ja jõudu Teie tegemistes
ka edaspidi!

Andres Torm
TTÜ üliõpilane,
Miss TTÜ
projektijuht

Lauri Läänemets
Tallinna Ülikooli
Üliõpilaskonna
juhatuse esimees

Olev Loitme
EBSi ITjuht

Tallinna Ülikooli Üliõpilas
konnale jääb sellest aastast hästi
meelde see, et ebsikad on väga
tublisti löönud kaasa Tallinna
Üliõpilaskondade Ü m arlaua
käivitamisel. EBSi Üliõpilas
konnas on väga erinevaid
inimesi ja te olete korraldanud
palju erilisi üritusi ning loodame,
et osa ebsikate melust toote te ka
Tallinna Ü liõpilaskondade
Ümarlaua liikmeteni.
Üliõpilasesindus.
Tore, et selline organ on ja et
selle olemasolu paistab välja ka
EBSi igapäevaelus.
Ja veel toredam, et seal on
palju kenasid inimesi, seda ikka
igas mõttes.
Jõudu neile nende töös ja
õpinguis.
EBS ÜE on möödunud aasta
jooksul näidanud üles era
kordset töökust ja tublidust,
kasvades nii üheks edukamaks
liikmeks EÜLis.

Lauri Paeveer
EÜLi juhatuse
aseesimees

Madis Habakuk
EBSi rektor

EBS üliõpilasedustus on juba
m itu a astat suurepäraselt
töötanud. Mu arvamus põhineb
tulemustel, mida edustus on
saavutanud tudengielu rikas
tamisel kvaliteetsete tegemis
tega ja lõpuks on väga tähtis, et
edustus osaleb suurte, kogu EBSi
elu p u u d u ta v a te o tsu ste
tegemisel koos juhtkonnaga.

Viimase paari aastaga on
Üliõpilasomavalitsus saanud
üsna tugevaks ja oluliseks EBSi
osaks. Paljudes tegemistes on
raske ilma selle aktiivse selts
konnata EBSis üldse asjade käiku
ja tudengielu ette kujutada. Ei
oleks ju sisukat Tudengilehte,
KeHi Saaren
Rahvusvaheliste Eesti atraktiivseimat Tudengiprogrammide
portaali ega ka lõbusaid pidusid
koordinaator
ja spordiüritusi, kui meil
puuduks Üliõpilasomavalitsus. Kuna olen üks neist, kes
siin majas välistudengitega tegeleb, siis tudengitepoolne
abi mentorite ja ürituste korraldamise näol on minu
jaoks hindamatu väärtusega. Usun, et see on oluline ka
vahetustudengite endi jaoks.
Suurepäraseid ideid, ettevõtlikkust, entusiasmi, aga
ka ülimat asjalikkust kumab Üliõpilasesinduse väikesest
toast välja nii palju, et see jõuab iga inimeseni EBSi majas.
Lõpuks ometi on saavutatud see, millest EBSis on puudu
olnud pikka aega - välja on kujunemas oma „tudengi
vaim".
^

#

Bakalaureuse- ja magistri
õppe osakonna arvates on
Üliõpilasesindus:
* m üstiline üksus, m ille
asukoht on kõigile teada, aga
mille asukate olemasolust
asukohas saab tuvastada
vaid ta g a n tjä re le EBSi
m ajahalduse kuuraporti
Kadri Osuia ja Co
aruandest.
* Hüperaktiivne seltskond, mille esindajad koosnevad ja
esindavad vaid veerandit (kogu bakalaureuse
päevaõpe) või veelgi väiksemat osa kogu EBSi
üliõpilaskonnast.
* populaarne ning tunnustatud seltskond kiirelt ja
lennukalt mõtlevate inimeste kogum, kes on nõus igas
valdkonnas kaasa rääkima ja arvamust avaldama.
* on (ja on alati olnud) oma juhi nägu.

Minu kogemus ÜOVga on
olnud seotud peaasjalikult
tagasiside testimisega (ÜOV
küsimuste väljatöötamine ja
lü lita m in e m eie ta g a sisidesüsteemi + tagasisideüritus
Haridus- ja Teadusministeeriumis, mille viis läbi Eesti
Üliõpilaskondade Liit). Inimesed,
kellega olen sellega seoses kokku
Triin Lauri
puutunud (Kristiina ja Nele), on
Programmihaldus mõlemad väga tegusad. Minu
osakonnajuhataja jaoks kohati isegi uskumatul
tegusad. Ja seetõttu ilmselt ei pea vahel ka tähtajad hästi
paika, kuid see on ju tegelikult muude suurte tegude
juures pisiasi.
Nende tegusust illustreerib ilmekalt ka Senatis jm
töörühmades osalemine, kus pea iial ei jäeta kasutamata
võimalust oma sõna sekka öelda.
Mulle tundub, et viimased aasta või paar on ka kooli
töötajaskond senisest enam hakanud ÜOVd märkama
ning nende olemasolu aktsepteerima. See on ju eriti
positiivne! W:'n-w;'n.

EBSi turundusosakonnale on
Üliõpilasesindus eelkõige hea (ja
loomulikult täiesti asendamatu)
koostööpartner. Sest selge on ju
see, et vaatamata laialdaselekeerulisele-teaduslikule ja
igapidi strateegilisele turundus
tegevusele on nim elt EBSi
tudengid meie ülikooli põhilised
Turundusosakonna parimad turundajad. Ja seega
ju ataja
nende esindus (ehk aktiivse
mate, ärksamate ja entusiastlikemate kontsentratsioon)
orgaaniline osa ülikooli turundustiimist.
Ja meie koostööd võib ainult kiita - kui väikesed
nägelused, paar möödarääkimist ja mõned ajapuudusest
või hajameelsusest või tähtede seisust tingitud teravad
hetked välja arvata. Mis on ju normaalse koostöö igati
loomulik osa.
Esinduse eestvedamisel korraldatud ettevõtmised on
meie osakonna töö nii majas sees kui väljapool palju
lihtsamaks teinud, nende abi ja tugi eri üritusteprojektide läbiviimisel alati tervitatav. Uue taseme on
saavutanud nii Tudengileht kui EBSi Kuku raadio
tudengisaade Skolion.
Kokkuvõttes - tubli töö ja hea aasta. Loodetavalt trend
jätkub.
Kas tervitada ka saab? Sellisel juhul lähevad
tervitussõnad ja südamlik tänu EBS Kammerkoorile
kõigi nende ilusate muusikahetkede eest.

