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SAAREMAA MINITEADUSPÄEVADE AJAKAVA 

Reede, 27. november 
13.00-14.00    Osavõtjate saabumine ja registreerimine 

14.00-15.30    Miniteaduspäevade avamine, esimene ettekandesessioon 
Teadlase loeng: Martti Kiisa — Tallinna Tehnikakõrgkool 
Õpilaste suulised ettekanded: 
Roosmarii Sarapuu ja Liisa Õunpuu — Saaremaa ÜG 
Kätlin-Carolin Noormägi  ja Melani Hanna Britt Laas  — 

 — Tartu Jaan Poska Gümnaasium 

15.30-16.00    Lõuna 

16.00-16.45    Ettekandestendide ülespanek 

16.45-18.00    Õpilaste suulised ettekanded 
Maarja Leedjärv — Nõo Põhikool 
Richard Kuklane — Võru Kreutzwaldi Kool 
Pille Markov —  Tartu Jaan Poska Gümnassium 
Jutta Loviisa Juht — Saaremaa Ühisgümnaasium 
Kelli Kritt ja Annika Altoja —  Nõo Reaalgümnaasium 

18.00-18.15    Mahlapaus 

18.15-19.45    Õpilaste suulised ettekanded 
Sander Teras — Saaremaa Ühisgümnaasium 
Ainar-Sten Junker, esitab Siim Ülo Kaisel —  Lihula Gümn 
Martin Vesberg — Saaremaa Ühisgümnaasium 
Heiki Reila ja Silver Põlgaste — Pernova Hariduskeskus 
Lisanna Lee Leiman — Saaremaa Ühisgümnaasium 
Helen Õunapuu — Tartu Jaan Poska gümnaasium 

19.45-20.00    Mahlapaus 

20.00-20.15    Päeva kokkuvõte, tagasiside superviisoritelt 

20.15-20.45    Õhtusöök 

21.00-...            Meelelahutus: SÜG-i Kabareetrupi etendus 
 



  KONVERENTS SAAREMAA                MINITEADUSPÄEVAD 2O15 
    

 

 

Saaremaa            4         Kuressaare 

Laupäev, 28. november 
09.00-09.30    Hommikusöök 

09.30-10.15    Stendiettekannete esitamine ja vaatamine 

10.15-12.00    Õpilaste suulised ettekanded 
Lissel Mägi —  Saaremaa Ühisgümnaasium 
Elo Nõmm, Diana Alt —  Saaremaa Ühisgümnaasium 
Kristian Karel Ööpik —  Tartu Jaan Poska Gümnaasium 
Karl Hendrik Tamkivi —  Saaremaa Ühisgümnaasium 
Merlin-Eliise Salus —  Pernova Hariduskeskus 
Mihkel Talmar —  Pernova Hariduskeskus 
Maria Kallastu —  Pernova Hariduskeskus 

12.00-12.15    Mahlapaus 

12.15-14.00    Suulised ettekanded 
Karmen Murumets —  Lihula Gümnaasium 
Ave Mägi —  Kuressaare Gümnaasium 
Regnar Boitsov —  Võru Kreutzwaldi Kool 
Helerin Leemets —  Lihula Gümnaasium 
Karina-Anette Kiristaja —  Kadrioru Saksa Gümnaasium 
Erik Mikkus —  Lihula Gümnaasium 
Annely Kasela —  Nõo Reaalgümnaasium 

14.00-14.30    Lõuna 

14.30-18.30    Väljasõit töötubade toimumispaika, töö töötubades 

14.30-16.00    Töötuba juhendajatele 

18.30-18.45    Päeva kokkuvõte, tagasiside superviisoritelt 

18.45-19.45    Teadusteatri etendus 

19.45-20.15    Õhtusöök 

20.15-20.40    Lõpetamine ja tublide tunnustamine 

 

Pühapäev, 29. november 
Tagasi koju 
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SUULISED ETTEKANDED 
 

KOOLIKOTI RASKUSEST JA SELLE VÕIMALIKUST MÕJUST KASVAVA 

ORGANISMI LÜLISAMBALE 
Koolikoti raskusest Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1.-9. klassi õpilastel 

 
Autorid: Roosmarii Sarapuu ja Liisa Õunpuu 
Kool: Saaremaa Ühisgümnaasium, 8. kl  
Juhendajad: Inge Vahter   

Inimese kehahoid ehk rüht annab temast esmase mulje. Seetõttu on väga oluline, et rüht oleks 
õige. Eesti Haigekassa andmetel kannatab peaaegu veerand õpilaste üldarvust rühihaiguste käes. 
Tõsiseimaks rühiveaks on vildakselgsus ehk skolioos. Rühihaiguste teket põhjustavate faktorite 
hulgas on kindlasti ka ülemäära raske koolikott, seda eriti algklassides. Eesti Vabariigi 
haridusseaduse alusel on ranitsa (koolikoti) lubatud raskus koos sisuga 1.-3. klassi õpilastel kuni 
3,0 kg, 4.-6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg ja 7.-9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg. 

Uurimistöö eesmärkideks seati:  

1. anda kirjanduse põhjal ülevaade:  
a) lülisambast, selle kujunemisest lapse- ja noorukieas ning skolioosist kui levinud 

rühiveast; 
b) kuidas raske koolikott võib mõjutada kasvava lapse lülisammast; 
c) 2009.-2010. õppeaastal ja 2014. aasta sügisel läbiviidud koolikoti kampaaniatest ja 

nende tulemustest; 
d) milline peaks olema õpilasele sobiv koolikott ja kuidas seda valida; 

2. praktilise töö käigus kaaluda ühe nädala jooksul Saaremaa Ühisgümnaasiumi (SÜG) 1.-9. 
kahest paralleelist ühe klassi õpilaste koolikotid ja teha sellest kokkuvõte; 

3. uurida, kui paljudel SÜG-i 1.-9. klassi õpilastel esineb rühihäireid; 

4. uurida, kas lapsevanemate arvates võib raske koolikott rühihäireid (skolioosi) põhjustada. 

SÜG-s 2014. aasta detsembrikuus läbiviidud koolikottide kaalumine näitas, et algklasside 
õpilastel ei ole erilisi probleeme koolikoti raskusega.  Kaaluti 94 koolikotti, neist 12 ületas luba-
tud kaalu (12,8%). Seda on taganud pidev ja järjekindel kontrollimine lastevanemate ning 
õpetajate poolt, mida kaasa võetakse, mida mitte. Igal lapsel on koolis oma kapp. Kõige 
raskemad on 3. klassi õpilaste koolikotid, ligi veerand on ülekaalulised. Mitmed algklassi 
õpikud ületavad lubatud kaalu. Alates 5. klassist on suuremal osal õpilastel samuti koolis kapid, 
kuid need on peamiselt spordiriiete jaoks. Enamus õpikuid ja vihikuid veetakse siiski kaasa. 
Kaasas kantakse palju neid asju, mida otseselt koolitööks vaja ei ole. Kõik see lisab koolikotile 
kaalu juurde. Seega koolikoti raskuse vähendamiseks saavad kõige rohkem ära teha eelkõige 
õpilased ise. Selgus, et suurem osa (68%) 5.-9. klassi õpilastest käivad koolis raskema 
koolikotiga, kui seda normid lubavad. Näiteks 5. klassis ületas lubatud kaalu 95,2%, 9. klassis 
95% koolikottidest. Eriti peaks tähelepanu pöörama 5.-6. klassi õpilaste koolikottidele 
(keskmine raskus 4,6 kg, lubatud on kuni 3,5 kg). 

Vaatamata sellele, et koolikottide raskus on Eestis vaatluse all olnud juba aastaid, ei ole olukord 
eriti paranenud.  Kõige kindlamaks ja otstarbekamaks võimaluseks oleks töö autorite arvates nö 
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topeltõpikute kasutuselevõtt. Sel juhul peaks kaasas kandma vaid töövihikuid, vihikuid, pinalit. 
Ka eelnimetatud õppevahendid annavad koolikotile raskust, kuid arvatavasti koolikoti kaal 
väheneks tunduvalt. Sel juhul õpilane ostaks arvatavasti ka väiksema koti. Lastevanemate 
arvates võib raske koolikott olla üheks tõsisemaks rühihäirete tekitajaks. Erilisi rühiprobleeme 
SÜG-i 1.-9. klassi õpilastel viimastel aastatel pole olnud (436-st 1.-9. klassi õpilastest on 
mõningaid rühiprobleeme 30-l õpilasel).  

Töö eesmärgid täideti. Uurimistöö autorite arvates koolikottide kaalumine juhtis SÜG-i õpilaste 
tähelepanu koolikoti raskuse mõjust rühile ja kogu organismi tervisele. On lootust, et vähemalt 
koolikoti kaalumises osalenud õpilased suudavad edaspidi arvestada, kuidas on võimalik oma 
tervist hoida. Neile on raske koolikoti mõjust organismile selgitatud.  

Edaspidi on kavas uuringu tulemustest anda ülevaade ka lastevanematele, ettepanek uuringu 
tutvustamiseks on tulnud kooli hoolekogu poolt. Kooli hoolekogule on vastav ettekanne esitatud 
2015. aasta kevadel. 
 

JÕULUNÄDAL SA TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI HEMATOLOOGIA-
ONKOLOOGIA OSAKONNALE 

Autorid: Kätlin-Carolin Noormägi ja Melani Hanna Britt Laas 
Kool: Tartu Jaan Poska gümnaasium, 12. kl 
Juhendaja: Mari Roostik 

Autorid korraldasid oma praktilise töö raames SA Tartu Ülikooli kliinikumi hematoloogia-
onkoloogia osakonna lastele jõulunädala nimega „Pakume rõõmu“. Üritus toimus kokku viis 
päeva vahemikus 15. – 19.12.2014. 

Heategevuse raames pakkusid rõõmu laulja Joosep Eendra, omaloomingulise näidendiga tõi 
hingerõõmu Silmast silma, haridusprogrammi viis läbi teadusteater „Kolm Põrsakest“ ning 
jõulunädala kulminatsiooni eest vastutas Lõuna-Eesti Jõuluvanade Ühendus, kes tõi lastele 
projekti autorite poolt soetatud kingitusi. Lisaks meisterdati koos lastega jõulukaarte, tehti ise 
jõuluehteid ja unenäopüüdjaid. Osalejaid kostitas piparkookidega Valga mudilasring ning lisaks 
tänati neid tänukirja ning mandariinidega. 

Töö teoreetilises osas räägitakse lähemalt vähist kui haigusest, heategevusest ja projektist 
,,Pakume rõõmu”. 
 

JAAPANI KÖITE KASUTAMINE VANAVANEMATE KIRJADE 

SÄILITAMISEKS 1949. – 1956.  AASTATEST 

Autor:  Maarja Leedjärv 
Kool:  Nõo Põhikool, 9. kl 
Juhendajad:  Reet-Ingrid Haamer ja Mariliis Tulit 

Köitsin kooli loovtööks jaapani köites albumi, et säilitada oma vanavanemate kirjavahetust 
1949.-1956. aastatel. 1949. aastal küüditati minu vanaisa Siberisse ning vanaema jäi Eestisse. 
Kuna nad õppisid küüditamiseelsetel aastatel samas klassis, siis jätkasid nad suhtlemist kirja teel 
ning kirjad on tänaseni säilinud. 
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Valisin just sellise teema, sest varem olid kirjad ühe tavalise mapi vahel ning tahtsin, et need 
oleksid paremini vaadeldavad ning ajalises järjekorras sorteeritud. Samuti tahtsin teha midagi 
loovat, ning olin jaapani köitmisega ka varem tegelenud, seega olin kindel ka sellise köitmisviisi 
kasutamises. Olen huvitatud ka ajaloost ning tänu uurimustööle sain rohkem teada  küüditamise 
ning jaapani köite ajaloost. Kindlasti saan gümnaasiumis seda tööd ka edasi arendada ning 
kasutada oma uurimustöö alusena. 

Mõlemad minu emapoolsed vanavanemad elasid 1940. aastatel Valgas ning asusid 1946. aastal 
õppima Valga Arve- ja Plaanindustehnikumi. Seal tekkisid neil juba head suhted ning kui 
vanaisa küüditati, hoidsid nad ikka kirjavahetust. Kokku kestis kirjavahetus kaheksa aastat ning 
tänu kirjadele püsis nende sõprus kogu selle aja. Pärast vanaisa kodumaale saabumist nad 
abiellusid ning veetsid kogu ülejäänud elu koos. Nende perre sündis kaks last: minu ema ning 
tema vend. Nüüdseks on mõlemad vanavanemad surnud ning kahjuks ei saanud küsida 
täpsustusi neilt endilt. 

Kogumisel kasutasin palju internetti, samuti ka raamatud ning sugulasi. Näiteks on veel elus 
minu vanaisa õde, kes samuti küüditati. Temalt sai küsida sealse eluolu ning igapäevaelu kohta. 
Samuti teadis minu ema üsna palju sellest ajast, kuna tema vanemad olid talle seda rääkinud. 

Tänu uurimusele sain paljut teada Eesti lähiajaloost ning küüditatud inimeste elust. Samuti 
nende eestlaste elust, kes küüditamise ajal Eestisse jäid. Sain teadmisi ka jaapani köite kohta. 
 

MINU VANAISA VIKTOR KUKLANE JA MÄLESTUSMÄRGID TEMA AIAS 

Autor:  Richard Kuklane 
Kool:  Võru Kreutzwaldi Kool, 9. kl 
Juhendajad:  Kaja Kenk 

Töö autor on suvel palju aega maal. Suvekodu asub Haanja vallas Naapka külas Eestimaa 
kagupiiril looduslikult kaunis kohas, kus vahelduvad künkad, veekogud, mets ja heinamaa. Aias 
on palju erilisi puid ja põõsaid, mille on istutanud ja mille eest on hoolitsenud vanaisa Viktor 
Kuklane. Aia teevad eriliseks neli mälestusmärki, mille vanaisa on siia rajanud. 

Inimesed, kes vanaisa aeda on külastanud, on imetlenud selle erilisust ja vanaisa tohutut tööd 
selle rajamisel. Kuna töö autor oli kõigest 3-aastane, kui vanaisa suri ja kohtumisi temaga eriti ei 
mäleta, siis otsustas ta sugulastelt uurida, mis mees vanaisa oli ja kuidas ta oma aeda rajas. 

Töö eesmärgiks on  lähedaste abiga saada ülevaade Viktor Kuklase eluloost  ja kirjutada üles 
tema rajatud dendroaia ning mälestusmärkide kujunemise lugu. Töös otsitakse vastust 
küsimusele, kuidas Eestis toimunud ajaloosündmused mõjutasid Viktor Kuklase elu ja 
loomingut. 

Töös käsitletud materjal on oluline nii autori perekonnale kui ka laiemale huviliste ringile, kes 
peavad oluliseks nö eesti asja. 

Uurimistöö aluseks on mitmed intervjuud, perekonna arhiiv artiklid ajalehtedest ja 
veebilehtedelt, Viktor Kuklase koostatud kartoteek suguvõsa kohta. Üle on vaadatud mõned 
filmilõigud kodukinost aastast 2000-2006, ETV võttegrupi filmitud saade "Osoon" aastast 1998 
ja ETV Lõunakanali saate tehtud filmilõik. 

Tööst järeldub, et vanaisa Viktorile oli oluline kõik, mis eestlaste ja Eesti ajaloo 
teadvustamisega seotud. Ta ei kartnud järeltulevatele põlvedele kajastada võõrvõimu ränka 
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ülekohut. Isiklikult vägivaldsust tunda saanud Viktor Kuklane andis panuse vabadussõja 
monumentide taastamisel, kogus ajaloolise väärtusega Eesti postkaarte, münte, vanavara. 
 

LASTE JOONISTUSOSKUSE SEOS EALISE ARENGUGA 

Autor:  Pille Markov 
Kool:  Tartu Jaan Poska Gümnaasium, 12. kl 
Juhendajad:  Inga Vendelin 

Joonistamine on lapseeas oluline kommunikatsiooni ja ümbritseva elu mõtestamise vahend. 
Käesoleva uurimistöö käigus vaadeldi ja veenduti, milline on laste joonistustes peituv info ning 
kuidas muutuvad joonistused vanusega. Esmalt analüüsiti varasemaid uuringuid ja toodi esile 
taustainformatsioon laste joonistusoskuste ealise arengu kohta ning sellest lähtuvalt viidi Tartu 
lasteaias Midrimaa läbi eksperiment. Kokku osales 32 last kahest vanuserühmast. Lastel oli 
kasutamiseks A4 suuruses paber ja värvipliiatsid ning neil paluti joonistada inimest. Töö autor 
tegeles üheaegselt kahe lapsega ning kuulas ja märkis üles laste kommentaare tegevuse kohta.  

Edasi analüüsiti, millised erinevused ilmnevad inimese joonistamises ning kuidas lapsed oma 
joonistusi kommenteerivad. Uurimistöö tulemused illustreerivad ja kinnitavad teoreetilises osas 
käsitletud informatsiooni. Näiteks pidas osalenute hulgas paika väide, et lapsed vanuses 3-4 
eluaastat joonistavad inimest ilma kehata ehk lisavad peale ainult jäsemed ja et umbes kuue 
aasta vanusest alates tekib joonistusest pildiline tervik. Kinnitust leidis ka väide, et lapsed pigem 
moonutavad pildil olevaid objekte kui lasevad neil kattuda. Enamus eksperimendis osalenud 
lastest kirjeldasid töö käigus avatult ja elavalt, mida ning miks nad joonistavad. Töö autorile oli 
katse läbiviimine ja tulemuste analüüsimine positiivne, arendav ja huvitav kogemus. 
 

UNENÄGUDE SEOS TEGELIKKUSEGA NING POPULAARSUS 

KOOLINOORTE SEAS SÜG-I 8. JA 12. KLASSI NÄITEL 

Autor:  Jutta Loviisa Juht 
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium, 9. kl 
Juhendaja:  Merle Prii 

Unenäod tulevad ja lähevad. Tihtipeale hommikul ärgates on küll meeles, et öösel nähti und, 
kuid mida, see on hetkega ununenud. Teisalt nähakse väga eredaid unenägusid, mis meelest 
minna ei taha. Mõnel inimesel juhtub, et unenägudes nähtu kipub ka reaalsuseks muutuma. 

Töö eesmärgiks oli uurida, milline on unenägude seos tegelikkusega ning kuivõrd populaarsed 
on unenägude nägemine ja nende tõlgendamine SÜGi 8. B ja 12. C klassis. 

Töö hüpoteesiks püstitati väide, et koolinoored ei huvitu unenägudest ning ei pane oma argielus 
unenägude tähenduste uurimisele erilist rõhku. 

Töö jagunes kolme ossa. Esimeses anti ülevaade unenägudest üldisemalt, teine osa koosnes 
kuue inimese unenägude päevikust, kolmandas osas analüüsiti kooliõpilaste unenägusid. 

Uurimuse praktiliseks osaks oli küsitluse läbiviimine koolikaaslaste hulgas ning tulemuste ana-
lüüsimine, unenägude päevikute analüüs ning seal kirjeldatu seostamine konkreetsete isikutega. 
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Uurimistöö tulemustest selgus, et Saaremaa Ühisgümnaasiumi kahe erineva vanusegrupi 
õpilased näevad üsna tihti unenägusid ning valdavalt ei huvitu nende tähendusest. Oma 
unenägudest räägitakse ainult siis, kui seda peetakse vajalikuks. Vanuseastmeti olid vastused 
suhteliselt sarnased. 

Samuti ilmnes, et unenägude päevikute pidajad enamjaolt ei usu nähtu seost igapäevaeluga, ei 
leita sarnasust iseenda isikuga. Töö autor siiski leiab, et unenäod mingil määral iseloomustavad 
nende nägijat. 

Töö autor on veendunud, et kuigi unenäod võivad olla kummalised ja sürreaalsed, kajastavad 
nad siiski teatud määral nägija vanust, ametit või igapäevamuresid. Samuti ei tasu alahinnata 
unenägude ennetuslikkust reaalse eluga. 
 

IDA-VIRUMAA LUTERLIKUD KIRIKUD JA KOGUDUSED 

Autorid:  Kelli Kritt ja Annika Altoja 
Kool:  Nõo Reaalgümnaasium, 12. kl 
Juhendaja:  Ege Lepa 

Käesoleva uurimistöö eesmärk on selgitada, milline on luterlike kirikute olukord Ida-Virumaal, 
arvestades nii kirikuhoonete korrasolekut kui koguduste tegevuse aktiivsust. Idee saime koolis 
toimuvalt kursuselt, mis oli seotud ajaloo ja religiooniga. Uurimistöö andis hea võimaluse 
tutvuda  kodumaakonnaga. 

Otsisime vastuseid küsimustele, mis on seotud luterliku kiriku välise esindatusega Ida-
Virumaal: kui palju on ja kui aktiivses kasutuses on praegu Ida-Virumaa kirikud, millal on 
kirikud algselt ehitatud ning kas nad on säilitanud algse kuju, millised on praeguseks peamised 
iseloomulikud jooned Ida-Viru kirikute välimuses ja kasutuses. Samuti keskendub käesolev töö 
koguduseelu sisulisele poolele, otsides vastuseid küsimustele: kuidas on muutunud koguduste 
suurus ja tegevus alates Eesti taasiseseisvumisest, millised on kirikuõpetajate hinnangul 
peamised positiivsed arengud ja millised probleemid koguduste tegevuses, kuidas on noorte 
tegevus luterliku kiriku arengut toetamas. 

Metoodikana kasutasime kirjalike allikatega töötamist. Samuti käisin  pildistamas kõiki Ida-
Virumaa luterilike kirikuid.  Töös annan ma kirikutele ka oma hinnangu ja kirjeldan emotsioone 
kirikus käies. Kaasautor koostas küsimustiku ja intervjueeris kirikuõpetajaid. Arvandmeid sai ta 
koguduste statistika andmete raamatust. 

Saime teada, et algselt olid jumalakojad ehitatud eri aegadel, alustades 14. sajandist ja lõpetades 
20. sajandiga. Praegune kuju pärineb valdavalt 20. sajandist. Peamised stiilid on neoromaani ja 
neogooti stiil.  

Korraga võrdlesin vaid paari kiriku sise- ja välisarhitektuuri, kuna kõikide puhul polnud  ühiseid 
jooni, küll aga vajasid paljud pühakojad remonti.  

Koguduste tegevuse uurimisel selgus, et kiriklike talitluste arv langeb järjepidevalt ning 
noortetööd on jäänud vähemaks. Enamikes kirikutes koori ei ole, kuid mängitakse orelit, pühade 
ajal toimub aga mitmeid kontserte. Paar pühakoda pakuvad ööbimisvõimalust, kõrvalhooned on 
suuremal osal pidevas kasutuses.  
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HARILIK ŠAAKAL (Canis aureus): BIOLOOGIA JA LEVIK LOODUSES 
Šaakali ilmumise kajastamisest ajakirjanduses ja inimeste suhtumisest šaakalisse 

Autor:  Sander Teras,                                                                      
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium, 7. kl 
Juhendaja:  Inge Vahter 

2013. aasta veebruaris teatati Eestis nö tõelisest uudisepommist: Läänemaal tabasid jahimehed 
Eestis ühe seni nägemata, otsekui hundi, rebase ja koera ristsugutist meenutava eluka — hariliku 
šaakali (Canis aureus). Loom sildistati võõrliigiks. Sellest ajast alates algas nn šaakali 
müsteerium: kuidas sa küll Eestisse jõudsid, lõunamaa loom? Terioloog Uudo Timmi sõnul 
”Meie imetajafaunas on alates 1980. aastast toimunud päris metsik muutus. Seda seetõttu, et 
vaid kolmekümne aasta jooksul on Eesti looduses kohatud tervelt kümmet uut, siia arvatavasti 
ise tulnud loomaliiki. Seega meie fauna täieneb aeg-ajalt uute liikidega”. 

Saaremaalt oli juba mõned aastad tagasi teateid nähtud ja kuuldud imelikust loomast, šaakaliks 
teda siiski enamasti ei osatud pidada vähemalt seni, kui 2014. aasta detsembrikuus jäi Taritu 
külas üks šaakal auto alla. Kuna sellest šaakalist räägiti palju kohalikus ajakirjanduses, siis 
tekkis mõte uurida, kuidas ikkagi see lõunamaa loom võis Eestisse sattuda ja mida arvavad 
saarlased šaakali edaspidisest elust.  

Eesmärkideks seati: 

1. anda kirjanduse põhjal ülevaade šaakali bioloogiast, levikust ja rollist looduses; 

2. anda ülevaade, kuidas kajastati šaakali ilmumist ajakirjanduses; 

3. anda ülevaade Eesti loodusteadlaste arvamusest šaakali tuleviku kohta; 

4. selgitada, kuidas saarlased suhtuvad šaakali saarele ilmumisse ja siia jäämisesse. 

Töö praktilise osas antakse ülevaade, kuidas saarlased šaakalisse suhtuvad. Selleks viidi läbi 
küsitlus. Küsimustele vastasid Saaremaa Ühisgümnaasiumi 6.-9. klassi õpilased. Küsimustikku 
jaotati ka koolis õpetajate hulgas, töö autori ja juhendaja tuttavate hulgas. Küsimustikule vastas 
kokku 144 õpilast, neist oli šaakali mahalaskmise poolt 18%, Eesti imetajate nimekirja paneks 
šaakali 30% õpilastest ja nn armuaega annaks šaakalile 52% vastajatest. Õpilased olid selle 
poolt, et vaataks mõne aasta ja siis alles otsustaks, mida peale hakata. Täiskasvanute küsitluse 
järgi selgus, et vähemalt Sõrves on kolm viimast aastat šaakalid elanud. Täiskasvanud olid 
pigem selle poolt, et šaakal kui sissetungija tuleks maha lasta. Märgiti, et arvatavasti on 
keskkonnaministeerium oma otsuse teinud pärast põhjalikult tehtud arutlusi. Kuna Saaremaal on 
viimastel aastatel olnud palju probleeme huntidega, siis seetõttu arvatavasti kardeti, et tuleb 
liigseid kiskjaid juurde. 

Kuidas šaakal Eestisse sattus, pole tänaseni päris kindel. Arvatakse, et ta on ikkagi ise tulnud. 
Praegu on šaakal kuulutatud lindpriiks ja teda püütakse meie loodusest eemaldada. Maha lastud 
või auto alla on jäänud 2014. aasta lõpuks 7 isendit. Mis saab šaakalist edasi, seda peab näitama 
tulevik.  

Töö eesmärgid täideti. 
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RANNAPÜÜK JA KALASTIKU KOOSSEIS MATSALU LAHES 

Autor:  Ainar-Sten Junker 
Kool:  Lihula Gümnaasium, 10. kl 
Juhendaja:  Marje Loide 

Valisin selle teema, sest olen ise tegelenud kalastamisega juba sellest ajast, kui õppisin käima ja 
see on siiani üks mu lemmiktegevustest. Mulle meeldib kalal käia väga ja sellepärast tahan 
teada, milliseid kalaliike Matsalu lahest on võimalik kätte saada. Milliseid kalu mõrda satub 
ning mis aastaajal millist kala liigub? 

Matsalu lahe valisin uurimisobjektiks seetõttu, et sellesse suubub oma mageda veega Kasari jõgi 
ja tänu sellele on Matsalu lahe soolsus väiksem võrreldes Topi lahe ja Väinamerega, mis on 
samuti minu kodukoha ligidal. Kalal käisin koos Saastna kaluritega ja panin andmed kirja, tegin 
pilte. Lugesin ka kirjandust Matsalu lahe kalastiku kohta. 

Minu soovitused: 
• Ääremõrd tagab stabiilsema saagi. 
• Nakkevõrk tagab olulise saagilisa kevadel.  
• Kevadel on haug madalas vees, sügisel luts, juulis tuleb koha, oktoobris siig.  
• Mõrda tuleb nõuda enne hüljest, räimeajal tuleb nõuda iga päev, suvel ahven ja koha 

lähevad muidu hapuks. 
• Idatuultega on veeseis madal — võrke ei tohi panna liiga kaldasse — jäävad kuivale. 

 

KAELUS-TURTELTUVI Streptopelia Secaocto KURESSAARES 

Autor: Martin Vesberg  
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium, 6. klass 
Juhendajad:  Inge Vahter ja Mart Mölder 

Kaelus-turteltuvi on beežikas ja sihvakas Aasiast viimase sajandi jooksul sisse rännanud lind. 
Eestis märgati tuvi pesitsemist esmakordselt 1958. aastal. Käesoleval ajal on kaelus-turteltuvi 
levinud üle terve Eesti, aga igal pool vähearvukalt. Kuresaares on kaelus-turteltuvi päris sage 
talvitaja. Teda võib näha ja kuulda üsna tihti. 

Uurimistöö eesmärkideks seati:  
• koguda kirjalikke ja elektroonilisi andmeid turteltuvi kohta; 
• selgitada turteltuvide talvine levik Kuressaares; 
• uurida turteltuvide käitumist. 

Kokku nähti 17. vaatlusretkel kaelus-turteltuvisid 124 korral (paljusid isendeid ilmselt eri 
vaatlusretkedel mitu korda). Kaelus-turteltuvide esinemispaigad märgiti Kuressaare kaardile. 
Sinna märgiti ka võimalikud pesitsuspaigad, need selgitati territooriumihüüdude järgi. Nendest 
andmetest järeldati, et Kuressaares oli 2014/15 aasta talvel umbes 20 isendit. Kuressaares on 
meile teadaolevalt 7 pesitsuspiirkonda. 

Uurimistöös kasutati Eesti Ornitoloogiaühingu, Sõrve linnujaama, Eesti eElurikkuse ja veel teisi 
kaelus-turteltuvide vaatlusandmeid. Erinevate andmebaaside vaatlusandmete võrdlemisel võib 
järeldada, et kaelus-turteltuvi leidub peaaegu üle kogu Eesti territooriumi, aga igal pool 
mittearvukalt. Selgus, et kaelus-turteltuvi leidub Kuressaares samaväärsel hulgal kui teistes 
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Eesti linnades ja asulates. Sõrve linnujaama ja Soome vaatlusandmete järgi otsustades võib 
oletada kaelus-turteltuvi leviala jätkuvat laienemist põhja poole.  

Vaatlusretkedel tehti tähelepanekuid tuvide käitumisest. Lind ei ole väga inimpelglik ja tegutseb 
julgelt, kui teda ei segata ja jälgita. Kaelus-turteltuvi ei ole veel ilmselt kohanenud põhjamaise 
kliimaga, st Eestis esineva aastaaegade vaheldumisega ja päeva pikkuste muutustega.  
 

Heracleum mantegazzianum (HIID-KARUPUTKE) SEEMNEPANK JA 

SEEMNETE IDANEVUS 

Autorid:  Heiki Reila ja Silver Põlgaste 
Kool:  Pernova Hariduskeskus, Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl 
Juhendajad:  Rita Mikaliunaite, Mari-Liis Rebane ja Kadri Kilusk  

Käesoleva uurimistöö teema valiti, et saada rohkem infot hiid-karuputke, kui invasiivse, ja 
Eestis probleeme tekitava võõrliigi kohta.  

Uurimustöö välitöö osa toimus Rootsi Kuningriigis seoses autorite osalusega Uppsala Ülikooli 
rahvusvahelises projektis Research school 2015 “Uppsala University summer science camp in 
ecosystem science”. 

Heracleum mantegazzianum (hiid-karuputk) on invasiivne taimeliik Kesk- ja Lääne-Euroopas, 
kaasa arvatud Rootsis. Putkel on kohalike liikide seemnete idanemisele ja arengule pärssiv 
mõju. Uuriti H. mantegazzianumi taimede populatsioonialuses pinnases asuvate seemnete 
sügavust mullas ja kogutud seemnete idanevust. 

Uurimiseks valitud piirkond asus Simpnäsvägenis, Stockholmi maakonnas. Uurimistöö välitööd 
tehti 22. ja 23. juunil 2015. Seemneid sisaldav muld koguti neljalt erinevalt prooviruudult, 
igaüks pindalaga 400 cm2. Valitud aladel olid erineva vanusega taimed ja erineva koostisega 
mullastik. Üles kaevatud pinnas koguti ja sorteeriti vastavalt sügavusele. Töö laboratoorses osas 
sõeluti kogutud mullast seemned välja. Pärast sõelumist pandi pinnasest leitud seemned kuueks 
päevaks Petri tassidesse märgadele vatipatjadele, et uurida seemnete idanevust. 

Töö käigus leiti prooviruudu kohta keskmiselt 19 seemet. Väikseim arv ühelt valitud alalt leitud 
seemneid oli 4 ja suurim 37. Suur erinevus on arvatavasti põhjustatud taimede erinevast vanu-
sest prooviruudu ümber. Kõige väiksem arv seemneid leiti prooviruudult, kus kasvasid kõige 
nooremad taimed, seal leiduvad seemned olid enamjaolt aasta jooksul juba kasvama läinud. 

74 kogutud seemnest näitasid 14 (19%) pärast kuut päeva laboratoorsetes tingimustes idanemise 
märke. Ülejäänud seemned olid kas surnud või puhkeseisundis. 
 

TRÜHVLID KUI EESTIS VÄHETUNTUD SEENERIIGI ASUKAD 
Trühvlite otsimisest ja leidumisest Saare maakonnas 

Autor:  Lisanna-Lee Leiman  
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium, 8. kl 
Juhendaja:  Inge Vahter 

Trühvlid koos kalamarjaga kuuluvad teatavasti maailma kõige kallihinnalisemate toitude hulka. 
Kulinaarias kõrgelt hinnatud ja aastasadu kasutusel olnud musti trühvleid kutsutakse ka 
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mustadeks teemantideks. Trühvlite hind on keskmiselt kuni 1200 eur/kg. Samas ei ole trühvlitel 
mingit toiteväärtust. Neid hinnatakse kõrgelt nende omapärase ja tugeva maitse ning lõhna tõttu. 

Suuremad Eestist leitud trühvlid on olnud vaid näpuotsasuurused. Arvatavasti leidub Eestis ka 
hinnatud söödavaid kevadtrühvleid, nende lähimaks leiukohaks on Gotlandi saar.  

Kuna trühvlid on väga hinnalised ja huvi nende vastu üha tõuseb, siis seetõttu on üha rohkem 
hakatud rajama trühvliistandusi. Saaremaal oli 2014. aasta lõpuks neid kaks. 

Saaremaal toimusid 2014. aasta sügisel nn trühvlitalgud, kus trühvleid otsiti mükoloog Leho 
Tedersoo juhendamisel. Talgute käigus tekkiski töö autoril mõte teha selleteemaline uurimistöö.  

Töö eesmärkideks püstitati:  

1. Anda kirjanduse põhjal ülevaade trühvlite bioloogiast, levikust, otsimisvõimalustest ja 
kasutamisest kulinaarias; 

2. Anda ülevaade trühvlite otsimisest ja leidmisest ning trühvlikasvatamise võimalustest 
Saare maakonnas; 

3. Praktilise töö käigus uurida, millistes Saare maakonna paikades leidub trühvleid ja 
koostada nii saadud andmeid kui ka mükoloogide andmeid kasutades esialgne trühvlite 
levikukaart. 

Uurimisküsimuseks seati: kas ilma koerte ja sigadeta on võimalik trühvleid leida ning millistest 
kooslustest on kõige otstarbekam trühvleid otsida. 

Teoreetilise ülevaatega seotud eesmärgid täideti, kuid praktiline trühvlite otsimine jäi mitmetel 
põhjustel väheseks. Saadud info põhjal koostati nn trühvlite levikukaart Saare maakonna kohta. 
Sellele on lisaks neile paikadele, kust trühvleid leiti, märgitud ka need piirkonnad, kust on teised 
trühvliotsijad trühvleid leidnud. Enamus andmeid saadi mükoloog Leho Tedersoo poolt. Seda 
otsimistööd kavatseb töö autor tulevikus kindlasti veel jätkata. Praegune levikukaart näitab 
pigem võimalusi, kust edaspidi oleks otstarbekas trühvleid otsida. Töö autor leidis ise vaid kaks 
trühvlit, kuigi otsimispaiku oli rohkem. 

Uuringud on näidanud, et ilma koerte ja sigadeta on trühvleid küll võimalik leida, kuid see on 
väga aeganõudev ja enamasti väheviljakas. Saaremaal on arvatavasti otstarbekas rajada 
trühvliistandusi, sest siin on lubjarikkad mullad.  

Saare maakonnas on kokku leitud 33 erinevat liiki trühvleid 17 erinevas paigas. Kõige 
trühvliterohkemaks paigaks on osutunud Kudjape tammik, üsna palju on leitud ka Viieristilt, 
Kõriskalt, Pädaste pargist ja Pühametsast. Kõige rohkem eksemplare leiti perekonnast 
Hymenogaster, sellele järgnevad Rhizopogon ja Tuber. Kõige rohkem erinevaid liike on leitud 
Viieristilt, kokku kaheksa erinevat liiki. Trühvleid peaks otsima peamiselt vanadest 
lehtpuumetsadest. Edaspidised uuringud peavad näitama, kas Eesti lühikesed suved ja külmad 
talved sobivad viljakehade moodustamiseks ja küpsemiseks. 

Töö eesmärgid enamasti täideti, kuid töö autor loodab oma uuringuid trühvlite otsimisel 
kindlasti jätkata. 
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BAKTERITE ARVUKUS KÄTEL JA KONTAKTPINDADEL 

Autor:  Helen Õunapuu 
Kool:  Tartu Jaan Poska Gümnaasium, 12. kl 
Juhendaja:  Lauri Mällo 

Uurimistöö eesmärgiks oli hinnata käte pesemise ja ukselinkide desinfitseerimise efektiivsust 
ning bakterite ülekannet WC ukselinkidelt inimeste kätele. Samuti uuriti inimeste kätel 
elutsevate bakterite resistentsust kuuele tänapäeval laialdaselt kasutatavale antibiootikumile. 
Uurimistöö vaatluste käigus selgus, et inimeste kätel tõepoolest leidub baktereid, kes on 
mõnedele antibiootikumidele resistentsed. Vaatluste käigus selgus ka see, et käte pesemisel ilma 
seebita bakterite arv kasvab, mitte ei kahane nagu arvati enne uurimistöö vaatluste läbiviimist. 
Vaatluste tulemused näitasid ka seda, et pärast käe kontakti ukselingiga vähenes bakterite arv 
käel. Ukselinkide desinfitseerimine on alkoholi baasil toodetud puhastusvahendiga efektiivne — 
bakterite arv langes pärast desinfitseerimist enamasti nulli. 
 

KÄBI EI KUKU KÄNNUST KAUGELE 

Autor:  Lissel Mägi 
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium, 6.kl 
Juhendaja:  Merle Prii 

Tihtipeale saab öelda, et oled täitsa oma ema/isa tütar/poeg. Me oleme harjunud, et meid 
võrreldakse oma vanemate või teiste sugulastega. Kuid milles tavaliselt meid võrreldakse? On 
see välimus? Harjumused? Huvialad? 

Uurimistöö eesmärgiks oli teha kindlaks, milliseid väliseid sarnasusi, ühiseid huvialasid ja ame-
teid, sarnaseid haigusi suguvõsas esineb. Samu asju uuriti nii ema- kui isapoolses suguvõsas.  

Töö praktiliseks pooleks olid intervjuud lähisugulastega, samuti perekonnaalbumitega 
tutvumine. 

Uuringust ilmnes, et kõige suurem sarnasus töö autoril on oma isaga. Sarnased on välimus, ise-
loom, koolis meeldivamad õppeained. Emapoolsest suguvõsast aga pärineb armastus muusika 
vastu. 

 

SKOLIOOSIST JA SELLE TEADLIKKUSEST LASTEVANEMATE HULGAS 

Autorid:  Elo Nõmm ja Diana Alt  
Kool:  Saaremaa Ühisgümnaasium, 9. kl 
Juhendaja:  Inge Vahter 

Hea rüht annab inimesest esmamulje. Kahjuks on viimastel aastatel laste liikumine vähenenud ja 
seetõttu kardetakse, et laste rüht võib kahjustuda. Väga ohtlikuks rühihaiguseks on skolioos. 
Eriti suurt tähelepanu on viimastel aastatel pööratud raskele koolikotile kui halva rühi 
võimalikule põhjustajale. 
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Töö eesmärkideks seati: 
1. anda kirjanduse põhjal ülevaade skolioosist kui ohtlikust rühiveast; 
2. viia läbi küsitlus lastevanemate hulgas, et selgitada välja kui palju teatakse skolioosist; 
3. pöörata tähelepanu raskele koolikotile kui ühele võimalikule rühivigade tekitajale; 
4. uurida, kui paljudel Saaremaa Ühisgümnaasiumi (SÜG) õpilastel esineb rühivigu; 
5. juhtida lastega tegelevate täiskasvanute tähelepanu rühi jälgimise vajalikkusele.  

Lastevanemate küsitlus oli internetis üleval 2014. aasta sügisel. Kokku saadi 100 vastust, 
vastajateks peamiselt SÜG-i 1.-7. klassi õpilaste vanemad.  

Küsitluse põhjal selgus, et lapsed veedavad koolipäevadel laua taga istudes iga päev 7-8 tundi, 
kohati rohkemgi. Lisaks laua taga olemisele eelistavad lapsed õppida ja mängida voodis ja 
diivanil. Selline pikaajaline istumisviis võib kahjustada noorematel lastel selgroo normaalset 
arengut.  

Üheks halva rühi tekitajaks peetakse lastevanemate poolt rasket koolikotti. Enamuse vastajate 
lapsed kannavad küll seljakotti, kuid seda enamasti vaid ühel õlal.  

Õnneks üle poolte lastest käivad mitmesugustes liikumisega seotud huviringis ja sellega 
suudetakse mõningaid valesid tegevusviise  leevendada.  

Selgus, et umbes pooled lastevanematest on olnud mures oma lapse rühi pärast ja on pöördunud 
vastava erispetsialisti poole, kahjuks aga kolmandik lastevanematest ei osanud öelda, kas nende 
lastel võib olla rühihäireid. Seega ei olnud nad oma last eriti jälginud. Kuue vastaja lapsel oli 
diagnoositud skolioos.  

Enamuse lastevanemate andmetel ei ole nende lastel lülisamba piirkonnas erilisi valukaebusi 
esinenud, kuid mõningaid valusid oli nende andmetel kaevanud umbes kolmandik lapsi.  

Kahjuks teadis vildakselgsust kui ohtlikku rühiviga lastevanematest vaid üsna väike osa. Pooled 
vastajatest pidasid skolioosi teemat aga väga oluliseks ja ennetustöö tegemist äärmiselt 
vajalikuks. Leiti, et tehtud uuringut ja selle tulemusi peab kindlasti koolis lastevanematele 
tutvustama.  

Umbes pooled lastevanematest mõistsid, et raske koolikott ja selle kandmisel tekkiv sundasend 
võib tekitada raskeid selgrooprobleeme ning selle raskust tuleb kindlasti vähendada. 2014. aasta 
detsembrikuus SÜG-s läbiviidud koolikottide kaalumine näitas, et näiteks algklassides 
koolikottide raskusega erilisi probleeme pole. Üle lubatud kaalu oli 94-st kaalutud koolikotist 
12. Väga suured probleemid on aga 5.-9. klassi õpilastel. Näiteks 6. ja 9. klassis ületas lubatud 
kaalu lausa 95% koolikottidest, ka teiste klasside õpilaste koolikotid ületasid enamuses lubatud 
kaalu. Õnneks SÜG-s rühihäiretega lapsi kooli meditsiiniõe poolt läbiviidud vaatluste 
tulemusena väga palju ei ole.  

Töö eesmärgid täideti. Töö autorid on oma tööd tutvustanud juba mitmetel konverentsidel. 
Loodame, et vähemalt mõni ettekannet kuulanud õpilane või täiskasvanu on hakanud rohkem 
oma rühi peale mõtlema. 
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NOORTE KORVPALLURITE VEESTAATUS JA KEHATEMPERATUURI 

MUUTUSED TREENINGUL 

Autor:  Kristian Karel Ööpik 
Kool:  Tartu Jaan Poska Gümnaasium 
Juhendajad:  Martin Aedma ja Lauri Mällo 
Koordinaator: Vahur Ööpik  

Uuringu tulemused näitavad, et treeningusaali normaalse temperatuuri korral on noorte mees-
korvpallurite keskmise nahatemperatuuri tõus treeningu ajal väike ega osutu nende töövõimet 
piiravaks teguriks. Nahatemperatuuri tõusu ulatus on suhteliselt suur neil sportlastel, kes alus-
tavad treeningut normaalses veestaatuses või vähem väljendunud veevaeguse seisundis võrrel-
des kaaslastega, kellel ilmneb tugevasti väljendunud veevaegus. Tõenäoliselt näitab see parema 
veestaatusega sportlaste aktiivsemat osalust (suuremat liikuvust) treeningul. Treeningu ajal 
ilmneva veekaotuse ulatus keskmise nahatemperatuuri muutust oluliselt ei mõjuta. Valdava osa 
noorte korvpallurite ilmumine treeningule veevaeguse seisundis näitab nende mittetäielikku 
taastumist järjestikuste treeningute vahel. Seega võib edasiste uuringute üheks oluliseks suunaks 
pidada abinõude väljatöötamist, mis parandaksid noorte meeskorvpallurite koormusjärgset 
taastumisvõimet. 
 

SAAREMAA KODUDES KASUTATAVAD ELEKTRILAMBID 

Autor Karl Hendrik Tamkivi  
Kool: Saaremaa Ühisgümnaasium, 9. kl                                           
Juhendajad:  Indrek Peil ja Inge Vahter 

Aasta 2015 on nimetatud rahvusvaheliseks valguse aastaks. Valguse aasta tähistamine toimub 
ÜRO egiidi all ning on ellu kutsutud valguse ja optiliste tehnoloogiate rolli teadvustamiseks 
meie igapäevaelus ning inimkonna tuleviku kujundamisel.  

Valgust on vaja kõigile ja juba aastaid kasutatakse koduses majapidamises erinevaid elektri-
lampe. Energia säästmise huvides on üha enam hakatud mõtlema, kas juba kaua kasutusel olnud 
hõõglampe peaks hakkama säästlikumate vastu välja vahetama. Käesolevas uurimistöös on võr-
reldud kodudes kasutatavaid hõõg-, halogeen-, säästu- ja LED lampe. Töö eesmärkideks seati: 

1. Anda ülevaade majapidamises kasutatavatest lampidest ja neid omavahel võrrelda. 
2. Viia läbi katsed, et uurida, kas lambid vastavad tootja poolt pakendil toodud andmetele.  
3. Viia läbi küsitlus SÜGi õpilaste ja õpetajate seas, teada saamaks, milliseid lampe nende 

kodus kasutatakse ja mida tehakse läbipõlenud säästulampidega. 
4. Külastada Kuressaare Kudjape jäätmejaama, et teada saada, mida tehakse läbipõlenud 

säästulampidega ja uurida inimeste teadlikkust säästulampidest. 

Uurimusega kontrollitakse järgmisi hüpoteese: 
1. Vaatamata Euroopa Komisjoni direktiivile, kasutatakse kodudes kõige enam hõõglampe. 
2. Õpilased ei tea, kuidas luminofoorlampe utiliseerida tuleb. 
3. Lampide tegelikud omadused ei pruugi pakendile märgitule vastata. 
4. Vaatamata kõrgele hinnale on kõige ökonoomsemad LED lambid. 
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Töö on jaotatud neljaks osaks. Esimeses osas antakse ülevaade majapidamises kasutatavatest 
lampidest ja nendega seonduvatest võimalikest ohtudest. Teises kirjeldatakse lampe 
iseloomustavaid suurusi. Kolmandas osas tutvustatakse uurimismetoodikat ja viimases antakse 
ülevaade tulemustest ja nende analüüsist. 

Töö praktilises osas küsitleti Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-11. klassi õpilasi. Kokku saadi sada 
vastust. Selgus, et kõige rohkem kasutatakse Saaremaa kodudes ikka veel hõõglampe. Üsna 
palju on kasutuses ka halogeenlampe. Luminofoorlampe on mõnevõrra vähem. Kõige vähem 
leidub LED lampe — vähem kui pooltes kodudes. Küsitleti ka 8 õpetajat. Nemad olid kursis, 
mida pärast säästulampide läbipõlemist peale hakata. Põhikooli õpilased enamasti polnud 
teadlikud. Paremini teadsid gümnaasiumi õpilased, kuigi ka nende hulgas leidus selliseid, kes 
arvasid, et säästupirnid võib visata olmeprügi hulka. Kokkuvõttes saab öelda, et vähemalt kaks 
kolmandikku õpilastest ei tea, kuidas elavhõbedat sisaldavate luminofoorlampidega ringi tuleb 
käia. Seega tuleb noorte hulgas rohkem selgitust teha. 

Saaremaal saab kasutatud lampe viia Kudjape jäätmejaama, pirne võetakse vastu ka kauplustes. 
Kudjape jäätmejaamas luminofoorlampe ei töödelda. Need saadetakse edasi Lätti. 

Töö katselises osas mõõdeti erinevat liiki ja erineva võimsusega lampide võimsust ning nende 
poolt tekitatud pinnavalgustatust. Valgustatuse põhjal arvutati lampide poolt kiiratav valgusvoog 
luumenites. Tulemuste võrdlemisel lambipakendile märgitud andmetega selgus, et 
halogeenlampide tegelik valgusvoog on pakendile märgitust väiksem. Teiste liikide puhul on 
tootjate poolt lubatud luumenite arv tagatud. Pakendile märgitud võimsused langevad 
mõõtmisvigade piires katsetulemustega enamuses kokku. Vaid 100-vatise hõõglambi võimsus 
osutus 10 % väiksemaks ja seetõttu on ka tegelik valgusvoog lubatud 1025 lm asemel 905 lm. 

Lampide hinna, elektrikulu ja eluea kaudu arvutati eri liiki lampide poolt kiiratava valguse 
maksumus. Vaatamata kõrgele hinnale osutusid LED lambid pika tööea tõttu kõige 
ökonoomsemaks. Lampide spektrite võrdlemisel päikesevalgusega selgus, et kõige loomulikuma 
koostisega on hõõg- ja halogeenlampide valgus ning kõige ebaloomulikum spekter 
luminofoorlampidel. 

Uurimusest võib järeldada, et majanduslikust ja keskkonnasäästlikkuse seisukohast on kõige 
perspektiivikam LED lampide kasutamine. Seda enam, et tehnoloogia areneb kiiresti ja lampe 
arendatakse edasi. 

Töö eesmärgid täideti ning kõik hüpoteesid leidsid kinnitust. 
 

TUMEAINE AVASTAMINE JA UURIMINE EESTIS 

Autor:  Merlin-Eliise Salus 
Kool :  Pernova Hariduskeskus, 12. kl 
Juhendaja:  Aarne Paul 

Teema tutvustus: Käesolevas uurimistöös käsitletakse varjatud massi teemalisi  töid Tõravere 
Observatooriumis akadeemik Jaan Einasto teadlaste grupi poolt eelmise sajandi lõpul, mis viisid 
tumeaine avastamisele. Eesti teadlaste panus tollase Nõukogude Liidu tingimustes oli 
väljapaistev. Pandi alus tugevale kosmoloogia koolkonnale, täiustati uurimismeetodeid ja töötati 
läbi mahukas vaatlusmaterjal. 
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Uurimiseesmärgid ja meetodid:  Eesmärgiks oli uurida tumeaine uurimise ajaloolist tausta ja 
hetkeseisu. Autor võtab vaatluse alla mälestused, mida kogus küsitlusmeetodil  teadlastelt ja 
hindab statistilisel meetodil tumeaine uuringute  publikatsioonide arvu dünaamikat läbi aastate. 

Peamine tulemus: Püstitatud hüpotees — tumeaine uurimine Eestis on muutunud populaar-
semaks seoses kosmoloogiliste teooriate arengu ja uute vaatlusandmete tõlgendamisega — leidis 
statistilise tõestuse. Paljud tollased Tõravere grupi liikmed said võimaluse meenutada tumeaine 
avastamise lugu ja antud töös leiavad nende mälestused väärika koha teadusloos. 
 

SUPERNOOVA SN2014J HELEDUSKÕVERA MÄÄRAMINE 

Autor:  Mihkel Talmar  
Kool :  Pernova Hariduskeskus, 12. kl 
Juhendaja:  Aarne Paul 

Teema tutvustus: Pernova Planetaariumi tähetornis vaadeldi ja pildistati süstemaatiliselt 2014. 
aastal  Suure Vankri tähtkujus asuvas galaktikas M82 plahvatanud supernoovat. Töö keskseks 
probleemiks on, et suure astronoomilise tähtsusega fotosid pole varem põhjalikult uuritud ning 
puudub teadlikkus fotode tegemiseks kasutatud tehnika ja supernoova heleduse visuaalse 
hindamise meetodi jätkusuutlikkusest supernoovade edaspidisel uurimisel Pernova 
Planetaariumis. 

Uurimiseesmärgid ja meetodid: Töö eesmärgiks on Pernova Hariduskeskuse tähetorni 
teleskoobiga tehtud fotosid kasutades koostada supernoova SN 2014J heleduskõver ning 
kontrollida teadlaskonna arvamust, et tegemist on I tüüpi supernoovaga. Uurimistöö autor võttis 
ülesandeks tuletada vaatlustulemuste põhjal supernoova heleduskõver kasutades näivate 
heleduste visuaalse võrdlemise  meetodit. 

Peamine tulemus: Püstitatud hüpotees, et suhteliselt lihtne meetod võib anda hea kooskõla teiste 
maailma teadlasgruppide komplektsete uuringutega supernoova tüübi määramisel, leidis kinni-
tust. Seega on tegu Ia tüüpi supernoovaga, millel on suur tähtsus Universumi kosmoloogiliste 
mudelite testimisel - need on  kaugusmajakad, mille absoluutne heledus on igal pool sama. 
 

GALAKTIKATE LANIAKEA SUPERPARVEST 

Autor:  Maria Kallastu 
Kool:  Pernova Hariduskeskus, 9. kl 
Juhendaja:  Aarne Paul  

Teema tutvustus: Universumile on omane struktuuride kuhjumine erinevates mastaapides. 
Galaktikad kuuluvad parvedesse, parved moodustavad superparvi ja superparved koonduvad 
suurde võrkstruktuuri. Antud uurimistöös antakse lühiülevaade galaktikatest, parvedest ja 
superparvedest seni uuritud näidete põhjal.  

Uurimiseesmärgid ja meetodid: 2014.aastal avaldati uus superparvede kontseptsioon, mille 
heaks näiteks on Laniakea superparve ehitus. Autor seab referatiivse uurimistöö eesmärgiks 
tutvustada uut superparve definitsiooni  ja rakendada seda Universumi suuremastaabilise 
struktuuri kirjeldamisel.  
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Peamine tulemus:  Autor on kirjeldanud visuaalselt hästi arusaadaval moel Laniakea superparve 
näitel meie ümbritsevat Universumi kodupiirkonda ja selgitanud selle struktuuri jätkumist veelgi 
suuremas mastaabis. 
 

KOOLIVORMI VAJALIKKUSEST LIHULA GÜMNAASIUMI II JA III 

KOOLIASTMES 

Autor:  Karmen Murumets 
Kool:  Lihula Gümnaasium, 10. kl  
Juhendaja:  Rosemaria Raidlepp 

Uurimistöö eesmärkideks seati kindlaks teha: 
1. õpilaste motivatsioon kanda või mitte kanda koolivormi LG II ja III kooliastmes; 
2. kas ja kuidas mõjutaks koolivormi kandmine koolivägivalla esinemist Lihula 

Gümnaasiumi II ja III kooliastmes; 
3. kas ja kuidas mõjutab koolivorm  Lihula Gümnaasiumi koolikultuuri ühtlust. 

Töö teoreetilises osas kirjeldatakse koolivormi ajalugu ja selle olemust tänapäeval eesti koo-
lides. Otsesed vastused uurimisküsimustele annab küsitlus koolivormi vajalikkusest, mis viiakse 
läbi 94 Lihula Gümnaasiumi põhikooli õpilasega. 

Koolivormi ajalugu uurides selgus, et vorm on alati pidanud ühendama koolipere ja laiemas 
plaanis kasvatama koolikultuuri, sealhulgas vähendama majanduslike eripärade esiletoomist. 
Uurimistöös jõuti järeldusele, et üle poole Lihula Gümnaasiumi põhikooli õpilastest oleksid 
nõus koolivormi kandma. Enamuse õpilaste arvates aitab ühtne kooliriietus vähemalt mingil 
määral koolivägivalda ennetada. Sellest veelgi olulisemaks osutus koolivormi ühendav mõju, 
mis oli ka üks peamistest koolivormi kandmise motivaatoritest. Uurimistöö teema oli autori 
jaoks väga huvitav ja leian, et see vajaks edaspidi põhjalikumat käsitlemist. 
 

ÕPILASTE JA ÕPETAJATE SUHTUMINE RIIGIKAITSELISTESSE 

ORGANISATSIOONIDESSE 

Autor:  Ave Mägi 
Kool:  Kuressaare Gümnaasium, 11. kl 
Juhendaja:  Maidu Varik 

Seoses rahvusvahelise olukorra pingestumisega on elanikkonna kaitsetahtega seotud temaatika 
muutunud väga aktuaalseks. Riigikaitse-õpetusega seonduv on arutluse all ka haridus-
valdkonnas. 

Antud töö teemaks on õpilaste ja õpetajate suhtumine riigikaitselistesse organisatsioonidesse 
ning nende arvamus selliste organisatsioonide vajalikkusest. Töö autor on ise Kaitseliidu 
noorteorganisatsiooni Kodutütred liige alates 2010. a. 

Töö käigus uuriti järgmiste hüpoteeside paikapidavust: 
1. rahvusvahelise olukorra pingestumine on toonud lisaliikmeid riigikaitselistesse 

organisatsioonidesse; 
2. peamiseks mõjutajaks organisatsioonidesse astumiseks on perekond ja sõbrad; 
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3. enamus ei toeta naiste ajateenistuse kohustuslikuks muutmist. 

Eesmärkide saavutamiseks viidi läbi ankeetküsitlus ja intervjueeriti Saaremaa Ringkonna 
Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorkotkaste ühenduste töötajaid. 

Uuringu tulemused kinnitasid mitmete stereotüüpsete arvamuste jätkuvat laia kõlapinda: 
„sõjavägi teeb poisist mehe”, „naisi ei sooviks küll metsas püssidega ringi jooksmas näha“ , ent 
samas näitasid need ka teadlikkuse kasvu riigikaitseliste organisatsioonide olulisest rollist (mitte 
„sõjamängude” mängimiseks vaid toimetulekuks uute väljakutsetega, s.h. ka pagulaskriis). 
 

VÄLISMAAL TÖÖTAVAD VÕRU 1. PÕHIKOOLI LAPSEVANEMAD 

Autor:  Regnar Boitsov 
Kool :  Võru Kreutzwaldi Kool, 9. kl 
Juhendaja:  Hille Juss 

Käesolev uurimus on ajendatud Tõnis Lukase seisukohavõtust, milles ta väljendas arvamust 
Eestist välja rännanud inimestest. Nimelt mainis ta, et inimesed, kes on Eestist välja rännanud 
välisriikidesse tööle, on mugavus- ja lodevuspagulased. Kuigi ta möönis, et selleks võib olla ka 
väga mõjuvaid põhjuseid, pahandas see arvamuseavaldus ometi nii välismaal töötavaid inimesi 
kui ka nende pereliikmeid. 

Uurisin Võru I Põhikooli lapsevanemate töötamist välismaal: kui palju lapsevanemaid välismaal 
töötab ja millistes riikides nad töötavad, millist tööd tehakse ning kui kaua on juba välismaal 
töötatud. Samuti uurisin, kas lastele meeldib, et nende vanemad töötavad välismaal. 

Töö valmimisel aitasid kaasa Võru I Põhikooli 2.-9. klassi õpilased vanuses 8-16 aastat. 
Uurimismeetodina kasutasin küsimustikku, mis koosnes kaheksast küsimusest. Kaasa aitasid ka 
lapsevanemad Mihkel Kuks ja Margit Kuks, kes andsid intervjuud välismaal töötamise kohta, 
millest selgub, et lodevusest ja mugavuse otsimisest enamasti küll rääkida ei saa. 

Uurimise käigus selgus veel, et välismaal töötab 16,7% Võru I Põhikooli lapsevanematest. 
Vanemate välismaale minemise põhjuseks oli see, et Eestis on liiga väike palk. Kõige rohkem 
inimesi läks välismaale tööle umbes kaks aastat tagasi. Paljudele õpilastele meeldib, et nende 
vanemad välismaal töötavad, sest siis on perel rohkem rahalisi võimalusi. Oli ka selliseid 
õpilasi, kellele ei meeldinud, et nende vanemad välismaal töötavad, sest vanemad ei näe, kuidas 
nad kasvavad ja lapsed ei saa oma vanematega koos olla. Silma jäi ka see, et võrreldes 
mõneaastataguse ajaga ei ole paljud lapsevanemad enam välismaal tööl. 
 

KOOLIKIUSAMISEST 

Autor:  Helerin Leemets 
Kool:  Lihula Gümnaasium, 10. kl  
Juhendaja:  Hilje Tammaru 

Uurimistöö eesmärgid: 

1. analüüsida Lihula Gümnaasiumi 7.-9. kl õpilaste anketeerimisele toetudes 
koolikiusamise olemust kodukoolis. 
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2. seada uurimistulemustele toetudes perspektiivid, mida koolikeskkonnas on vaja 
turvalisuse tagamiseks ja põhjusteni jõudmiseks tulevikus uurida. 

Akneedivastuseid analüüsides selgus, et Lihula Gümnaasiumis esineb nii vaimset kui ka füüsi-
list kiusamist. 61 vastanust 32 tunnistab, et on kas ise või tema sõber talunud koolikiusamist! 

Teostades oma uurimistöö analüüsi ning toetudes kirjanduslikele allikatele, võin öelda, et 
õpilaste selgitused kiusamise ja vihakuritegude ohvriks langemise põhjuste kohta viitavad 
vähesele sallivusele. Ei tolereerita erinevusi. 

Oma uurimistöö teise eesmärgina soovisin leida samas teemavaldkonnas kitsaskohad, mida 
tulevikus uurida ja analüüsida. Arvan, et kõige suurem kasutegur on õpilaste poolt välja pakutud 
kiusamisjuhtude lahendamis-ettepanekute uurimisel ja pakutu kasutamine. 
 

SELFIE — ENESEESITLUS FOTOSILMA LÄBI KADRIORU SAKSA 

GÜMNAASIUMI  II KOOLIASTME NÄITEL 

Autor:  Karina-Anette Kiristaja  
Kool:  Kadrioru Saksa Gümnaasium, 9.kl   
Juhendaja:  Reet Igav 

Uurimistöö „Selfie — eneseesitlus fotosilma läbi Kadrioru Saksa Gümnaasiumi  II kooliastme 
näitel“ aluseks oli Kadrioru Saksa Gümnaasiumi II kooliastme õpilaste seas korraldatud küsitlus 
selfie’de kohta. Töö eesmärgiks oli analüüsida nii küsitluse tulemusena kogutud andmeid, kus 
keskenduti põhiliselt selfie’de tegemisele ning avalikustamisele, kui ka Instagramist kogutud 
pildiallkirju, kus põhilise vaatluse all olid sõnavara, emotikonid, teemaviited, inglise keele 
kasutus ning soolised erinevused. Töö lõpust leiab ka lisana esitatud pisteliselt valitud 
pildiallkirjad ning küsitluse vastused, mis illustreerivad kogutud materjali. Lisadest leiab samuti 
põgusa ülevaate Eesti tuntud inimeste selfie’dest. 

Töös tugineti kolmele põhilisele uurimisküsimusele: 
• Kuhu laetakse kõige rohkem selfie’sid üles? 
• Millist keelt/sõnavara kasutavad noored selfie’de allkirjastamisel? 
• Mida kasutatakse enim selfie’ allkirjana? 

Saadi teada, et kõige rohkem selfie’sid laetakse üles Facebooki ja Instagrami. Läbiviidud 
küsitluse tulemusena selgus, et võrdselt laetakse selfie’sid üles nii Instagrami kui ka Facebooki. 

Uurimistööst selgus, et tänapäeva noorte netikeeles on kasutusel müriaad slängi- ja laensõnu. 
Pildiallkirjade koostamisel pannakse rõhku naljatlevale väljendusviisile ning emotikonidele. 
Kasutatakse palju inglise keelt ning tsitaate, millel tihtipeale pole pildi endaga suurt seost. 

Uurimisel saadi teada, et oma selfie’dele üldjuhul allkirja ei panda, kuid kui see siiski panna 
otsustatakse, siis kasutatakse enim pilti kirjeldavat teksti ning mõtteterasid. Selfie-allkirjade 
analüüsi tulemusena selgus, et inimestele, peaasjalikult tüdrukutele, meeldib postituse 
ilmestamiseks ja positiivsuse rõhutamiseks lisada emotikone. Poisid seevastu väljendavad 
ennast tihtipeale nalja kaudu, kasutades roppusi ja sobimatuid väljendeid. Samuti kasutatakse 
palju inglise keelt, mis on tihtilugu vigane või saadakse millestki valesti aru. 

Uurimise all olevat teemat saaks kindlasti edasi arendada. Mõne aasta pärast võiks taas vaadelda 
samaealisi noori ning võrrelda saadud tulemusi selle töö tulemustega — kas selfie’de tegemine 
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liigub tõusvas või langevas joones, kas selfie’sid tehakse samade seadmetega kui praegu või on 
selleks ajaks välja mõeldud seadmed, millest meie praegu unistadagi ei oska, millised muutused 
on toimunud, kui üldse, kas ja kuidas on keelelised oskused muutunud jne. 
 

ÕPILANE JA RAAMAT — ÕPILASTE LUGEMUS JA RAAMATUKOGUDE 

KASUTAMINE 

Autor:  Erik Mikkus 
Kool:  Lihula Gümnaasium, 10. kl 
Juhendaja:  Kaire Pärnpuu 

Uurimistöö raames viidi kaasatud klassides läbi küsitlus, millele vastas 51 Lihula Gümnaasiumi 
õpilast. Küsimustik koosnes kolmest osast. Esimeses uuriti õpilaste üldist lugemust ja 
raamatukogude kasutamist, teises küsiti õpilaste lemmikkirjanikke ja –raamatuid, kolmandas 
uuriti õpilaste klassi ja sugu. 

Selgus, et peaaegu kõik õpilased on lugejad vähemalt ühes raamatukogus ja saavad raamatu-
koguhoidjalt abi, kui on vaja teha uurimistööd või referaati. Eriti oluline on, et uuringust saadi 
teada, et õpilased siiski loevad veel vabal tahtel raamatuid, kuid see protsent on alati muutumas. 

 

“KIRJANDUSRAAL 2015” RAAMES VEEBIPÕHISE ÕPPEMATERJALI 

KOOSTAMINE 

Autor: Annely Kasela 
Kool: Nõo Reaalgümnaasium, 12  kl 
Juhendajad: Kaja Kasak ja Heily Soosaar 

Praktilise töö eesmärgiks oli koostada õppematerjalina kasutatav veebileht ning osaleda sellega 
konkursil „Kirjandusraal 2015“. Töö käigus võrreldi põhjalikult kahte teost: Mati Unti romaani 
„Sügisball“ ja selle põhjal valminud Veiko Õunpuu samanimelist filmi. 

Veebileht (www.annelykasela.wix.com/sygiball) on jaotatud nelja põhiteemasse. Pealkirja 
„Raamat“ alt võib leida raamatu lühikokkuvõtte, informatsiooni Mati Unti kohta ning 
teemakohaseid artikleid ja kuuldemänge. Pealkirja „Film“ all on välja toodud filmi kirjeldus, 
detailne sündmuste käik, informatsioon Veiko Õunpuu ja näitlejate kohta, filmi treiler, tegijate 
mõtted filmist ning filmimuusika näited. Kõige olulisem teema „Võrdlus“ toob välja teoste 
erinevused kolme eri nurga alt: tegelaste võrdlus, sündmustiku võrdlus ning tegelaste 
omavahelised suhted mõlemas teoses. Lisaks pani autor kirja nii ekspertide kui ka iseenda 
arvamuse raamatu ja filmi kohta. „Lisade“ alt võib leida 7 õpetlikku ja lõbusat mängu, 
omaloomingulise lühifilmi ning esitluse „Sügisballi“ kohta. Kõik teemad on asjakohaste 
fotodega illustreeritud ning selgelt lahterdatud. 

Koostatud veebilehega jõuti konkursi „Kirjandusraal 2015“ lõppvooru ja esitleti tööd edukalt. 
Seal saavutati vanemas vanusegrupis 1. koht ning saadi Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi 
eripreemia. Autor loodab, et õpetajatel, õpilastel ja teistel kirjandushuvilistel on koostatud 
veebilehest kasu. 
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STENDIETTEKANDED 
 

SAIA SUGUVÕSA KIVIRAIDURID 

Autor:  Markus Rauk 
Kool:  Kuressaare Gümnaasium, 9. kl 
Juhendaja:  Tiiu Vöö 

Töö on ajendatud autori vanaisa kiviraidur Volli Saia räägitud huvitavatest lugudest selle 
elukutse kohta. Uurimistöö põhineb vanaisa mälestustel ja meenutustel ning annab ülevaate Saia 
suguvõsa kiviraidurite tööst läbi nelja põlvkonna. 

Perekonnalugu annab ülevaate ka dolomiiditööstuse ajaloost ja arengutest, aga ka eraettevõtluse 
taasärkamisest Eesti taasiseseisvumise eel ja järel. 1989.a. asutas Volli Sai pärast Saare 
Dolomiidist lahkumist tarbekaupade tootmise kooperatiivi Dolokivi, talu rehalasse tehti 
tööruumid ning muretseti mõned vajalikud treipingid. Talu 10 hektarilisest maast sai 1,4 hektarit 
karjääri alla, milles oli 18 000 kuupmeetrit dolomiiti. Keeruliste asjaajamiste tulemusena sai 
Volli kaevandamiseks ametliku loa numbriga 001 ja oli omateada tol ajal esimene eraettevõtja, 
kellel oli oma kivikarjäär. Esimeteks suuremateks tellimusteks olid Eesti Vabadussõja ausambad 
Raplas, Põltsamaal, Kullamaal, Amblas, Kadrinas, Valjalas ja Cyrillus Kreegi monument 
Haapsalus ning stalinismiohvrite mälestusmärk Rakvere linnamäel. Firma on arenenud tänaseni, 
lisaks tellimustöödele (ukse- ja aknaportaalid, räästakarniisid, korstnapiibud, väiksemad trepid, 
terrassid) ja restaureerimsitöödele tehakse uues tootmishoones ka n-ö oma tooteid (kaminad, 
küünlajalad, kujukesed jms). 

Kivitööstuse rajamisega Kaarmale jäi paljudele meestele, nii ka minu esiisadele, võimalus 
jätkata kivitööga — tööga mida nad oskasid ja mis oli neile südamelähedane. 
 

NOORED SAARTE JÄTKUSUUTLIKUST TULEVIKUST — SAAREMAA JA 

FÄÄRI SAARTE ÕPILASTE VAATEVINKLIST 

Autorid:  Aleksandra Volt ja Kätlin Hiiuväin 
Kool: Kuressaare Gümnaasium, 7. kl 
Juhendajad:  Marit Tarkin ja Maidu Varik 

Saarelise eluviisiga kaasnevad teatud sarnasused elustiilis, mõtlemisviisis ja ka tulevikuplaanide 
kavandamisel. Samas on ka paljud probleemid saartel elavatel inimestel ühised. 

Saaremaa ja Fääri saarte õpilased võrdlesid koostööprojekti käigus, millised on sarnasused ja 
erinevused praeguste noorte suhtumises elusse oma kogukonnas, milliseid probleeme peetakse 
kõige olulisemateks. Noored pakkusid välja ka omapoolseid lahendusi selleks, et elu nende 
kodusaartel läheks edasi. Võrreldi inimeste toimetulekut igapäeva-elus (palgad, hinnatase, 
olme), traditsioonide ja kultuuri eripärasid, noorte hobisid ja harjumusi, suhtumist koolitöösse, 
majanduse arengut jpm. 
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KASULIK TEADA 

 

Konverentsi toimumispaik: Saaremaa Ühisgümnaasium (SÜG), Kuressaare 

Üleriided saame teaduspäevade kestel jätta keldrikorrusel asuvasse garderoobi. 

Majutuspaik: SÜG-i koolimaja ja õpilaskodu  

Toitlustamine: SÜG-i söökla SYGla koolimaja keldrikorrusel, lahkumispäeva 
hommikusöögipakid võtke SYGlast kaasa laupäeva õhtul 

Stendiettekanded paneme üles pärast reede lõunasööki esimesele korrusele 

Töötoa toimumispaik: Angla Tuulkumägi. Buss väljub koolimaja eest TÄPSELT. 

Õhtune vaba aeg on sisustatud meelelahutusega. Kindlasti ärge jääge kõrvale reede 
õhtul kabaree-etendusest ja laupäeval Teadusteatrist! Kabareepiletid kindlasti kaasa!  

 

Osalevad koolid: 
• Kadrioru Saksa Gümnaasium 
• Kuressaare Gümnaasium 
• Lihula Gümnaasium 
• Nõo Põhikool 
• Nõo Reaalgümnaasium 

• Pernova Hariduskeskus 
• Saaremaa Ühisgümnaasium 
• Tartu Jaan Poska Gümnaasium 
• Võru Kreutzwaldi Kool

 

Kaasa tegevad teadlased: 

• MARTTI KIISA — Miniteaduspäevade lektor ja superviisor  
Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusteaduskonna dekaan, professor, doktor 

• LIINA SAAR — Miniteaduspäevade superviisor  
Lääne-Saare valla keskkonna peaspetsialist. Keskkonnatehnoloogia 
teadusmagister, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi doktorant 

• NELE PARREST — Miniteaduspäevade superviisor 
Õiguskantsleri asetäitja-nõunik, õigusteaduste magister,  
Ajakirja Akadeemiake kolleegiumi liige. 

 

Telefonid: 

Indrek Peil, miniteaduspäevade koordinaator — 50 82 678 
Diana Õun, registratuuri juht — 52 23 439 
Aado Haandi, haldusjuht — 51 84 814 
Õpilaskodu Hostel — 45 54388 


