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Toimetaja rubriik

Hea Eestis Infotehnoloogia Kolledži pere! Teie
käes on kolledži ajalehe esimene number.
Vaatamata sellele, et meie ümber on juba
olemas palju erinevaid suhtluskanaleid, loodan,
et kolledži oma ajaleht suudab pakkuda
kasulikku infot ja huvitavat lugemismaterjali nii
EIK õppejõududele ja töötajale kui ka meie üliõpilastele ja vilistlastele.
Loodan, et selle ajalehe kaudu saavad
meie tegemistest ja edulugudest teada ka paljud IT huvilised , kes võib-olla just siit saadud info
põhjal jätkavad oma haridusteed meie
kolledžis.
Eks iga algus on raske, aga ma usun ajalehe initsiatiiviga välja tulnud noortesse inimestesse, nende pisut pöörastesse ideedesse ja olen
kindel, et ajalehe esimesele numbrile järgnevad
regulaarselt järgmised numbrid.

Siin see nüüd on – Eesti Infotehnoloogia Kolledži
koolilehe esimene number, loodetavasti esimene
paljude järgnevate seast. Koolileht on just sellise
mõttega kirjutatud ja kokku pandud, et lugemist
leiaks iga huviline – nii tudeng, õppejõud, kooli
töötaja kui ka vilistlane.
Esimesest lehest leiab lisaks IT-uudistele
veel pallju silmaringi laiendavat, meelt lahutavat
ja IT Kolledžiga seotut. Kui palju me teame üldse
oma õppejõududest, vilistlastest, klubidest või
koolis toimunud ja ees ootavatest üritustest?
Nendele ja teistele küsimustele aitabki koolileht
vastuse leida – seekordses numbris saab rohkem
teada matemaatika õppejõu Kristiina Haki
tegemiste kohta , vilistlaste rubriigis saab heita
pilgu sellele, kuidas meie kooli lõpetajatel läinud
on, väikese tutvuste on enda kohta kirjutanud ÜE,
Meediaklubi ja MSPd.
Olnud üritustele heidavad valgust
intervjuud ja reportaažid ja muidugi on teateid
ka ees ootavate põnevate ettevõtmiste kohta.
Või kui sess ja asjalik olemine on ära väsitanud,
saab stressi leevendada lehe huumori- ja
meelelahutusnurka lugedes.
Mõnusat lugemist!

Pikka iga ja palju lugejaid uuele ajalehele!
Tiit Roosmaa

Kerstin Kippar
Peatoimetaja

2
Foto: Fred Moritz

Kristiina Hakk - mitte ainult matemaatik.
IT Kolledži tudengid on harjunud
Kristiinat nägema auditooriumi ees,
jagamas teadmisi matemaatikast ja
õpilaste oskusi testimas. Tema täpsus
ja võime kõik tudengid nimepidi
meelde jätta on legendaarsed ja
esmakursuslastele teada juba enne
loengute algust.
Õppejõu range ja
nõudliku f assaadi taga on
a ga peidus
äärmiselt
huvitav ja
mitmekülgne isiksus,
kellele siin ka
pilgu heidame.

Alustame algusest
Kristiina on küll sündinud Tartus, kuid
tema lapsepõlv möödus maal, metsade
ja põldude keskel. Ta kasvas üles Võrust
umbes 30 km kaugusel vanavanemate
kodus, kuhu vanemad pärast tüdruku
sündi kolisid. Tegemist oli ühe igati õige
talumajapidamisega, olemas olid
kõiksugu loomad – lehmad, lambad,
hobune ja loomulikult ka kassid-koerad.
Kass on siiani Kristiina lemmikloom.
Seoses eelmise kassi - Carmeniga meenub tal üks naljakas lugu. Kord
saatis vennale paki ja märkis saajaks
poolnaljaga kassi nime – Carmen Kass.
Mingil põhjusel aga pakk sihtkohta ei
jõudnud ja kui ta hakkas rmalt uurima,
kuhu pakk jäänud on, olid kõik töötajad
üsna ükskõiksed hetkeni, kui küsiti, kes on
saatjaks. Kuna saatja nimeks sai juba
paki peale märgitud Carmen Kass, siis
tuli see nimi ka esitada. Selle peale leiti
pakk väga kiiresti üles. Kahjuks hukkus
kass Carmen kolm aastat tagasi,
süüdlaseks naabrite metsikud koerad.
Tema rollis on nüüd kass Rööbik, kes sai
Kristiina pere liikmeks Kassiabi vahendusel.
Kristiinal ei käi üle jõu ka ükski
maatöö, ent maal ta praegu enam
elada ei tahaks – seal on küll tore
puhata, aga linnas on elu mugavam ja
harjumus-pärasem.
Kooliteed alustas Kristiina väikeses
maakoolis – Hanikase põhikoolis. Oma

teadmiste tugeva põhja eest on Kristiina
Hanikase õpetajatele siiani tänulik –
tegemist oli väga heal tasemel kooliga.
Praegu ei tegutse kool enam samas
majas, kus Kristiina lapsena käis (kuni
1997. aastani kandis kool veel
Hanikase Põhikooli nime, nüüd tegutseb
kool Orava Põhikooli nime all – toim.).
„Endisest koolimajast oli üsna kahju – see
oli armsaks saanud traditsiooniline vana
maja, ahjuküttega ja seal sai ka nii
pikalt käidud,“ meenutab Kristiina oma
esimest kooli. Ühte kindlat meelisainet ei
oska ta aga välja tuua, sest hea
õpilasena sujusid kõik ained libedalt,
võib-olla olid tundusid teistest
põnevamad geograaa ja bioloogia.
Viimase vastu tekitas ilmselt huvi
bioloogist ema.
Andeka õpilasena ei tekkinud
küsimustki, et õpinguid tuleb jätkata
vaid parimas koolis. Niisiis saigi
keskkooli kandideeritud tollasesse
Lõuna-Eesti kõige ihaldatumasse kooli –
Võru I Fr. R. Kreutzwaldi nimelisse
Keskkooli, reaalharusse. Kusjuures sel
ajal teistest maakondadest õpilasi vastu
ei võetud, aga Kristiinal sinna siiski
saada õnnestus. Kas uude kooli ja
suuremasse linna kolimisega harjumine
raske oli, ei ole enam nii täpselt meeles.
„Eks ma olin nii noor ja rumal, et see ei
põhjustanud nii suurt üleelamist,“ naerab
Kristiina, „aga see oli hea kogemus.
Täiesti uued inimesed, täiesti üksi uues
koolis.“

Mitu põlvkonda õpetajaid
Gümnaasiumi lõpus tundis Kristiina nii
nagu ilmselt paljud teised
abituriendidki, et ei tea päris täpselt,
mida edasi õppida. Huvi pakkusid
bioloogia, keemia, saksa keel ja
matemaatika, viimane hakkas
matemaatika-füüsika eriklassis
õppimise tõttu just keskkoolis väga
meeldima. Lõpuks see eriala ka sõelale
jäi ja 1992. aasta septembris asus neiu
õppima Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonda (hilisem matemaatikainfor maatikateaduskond), kus ta
omandas nii bakalaureuse-, magistrikui doktorikraadi ja palju kogemusi nii
Eestis kui välismaal õppides.
Tudengina oligi Kristiinal võimalus
käia kaks suve Inglismaal tudengi-

laagris – kummalgi korral kestis see
laager kolm kuud, lisaks oli võimalus
magistriõpingute ajal Inglismaal kuu
aega ennast täiendada. Selle ajaga oli
vaja läbida magistriprogrammi
põhikursus, millest osa jäeti kodus
iseseisva tööna lõpetada, Inglismaal oli
magistriõpe ka ainult üheaastane.
Kahes riigis õppimise kogemusi kokku
võttes arvab Kristiina: „Inglismaal oli tunduvalt lihtsam õppida. Võrreldes selle aineprogrammiga,
mis Eestis oli tol
ajal vaja läbida. Seal oli
rohkem vaba
a e ga , n õ u d mised olid leebemad ja õppejõud sõbralikumad
ja vahetumad.“
Ülikoolis matemaatikat
ja informaatikat õppides oli Kristiina
juba üsna kindel, et saab õpetajaks.
Osalt kindlasti seetõttu, et õpetajaks
ihkas ta saada juba väikese tüdrukuna.
Oma roll oli selles kindlasti tema emal,
kes on samuti õpetaja ja peaaegu
eluaegne koolidirektor, väike Kristiina
võeti tihti ka ema tundidesse kaasa.
Teiselt poolt jälle arvas Kristiina juba
tookord, et Eestis matemaatikat õppides
tegelikult väga palju muid valikuid
polegi peale õpetaja kutse. „Mõte
õpetajaks saada oli kogu aeg olemas,
lapsepõlvest alates, kuigi praktika
koolis tekitas tunde, et on ikka raske,“
meenutab ta.
Raske oli just matemaatika õpetamine. Kui Kristiina käis informaatikaõpetaja kutset omandades praktikal,
arvas ta, et ei hakka kunagi matemaatikat õpetama, sest
üldjuhul ei ole õpilased
sellest huvitatud, eriti kui
tegemist on nooremate
kui tudengieas auditooriumiga. Ta on
infor maatikat
õpetanud kahes
koolis -
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Tartu Descartes'i Lütseumis ja Orava
Põhikoolis ning kinnitab, et seda oli
tõepoolest lihtsam noortele edasi anda.
Ent 2002. aastal asus Kristiina IT
Kolledžis matemaatika lektorina tööle.
IT Kolledžis on tema arvates asjad teisiti:
„Siin mulle meel-dib matemaatikat
õpetada, inimesed on juba täiskasvanud ja suh-tuvad asja teist-moodi.“

„Mida rohkem ette võtta, seda
rohkem saab ka tehtud. Tuttavad
on ka mulle öelnud, et misasja ma
rabelen, kas seda on vaja. Aga
üldiselt on nii, et kui plaani
võetud asi valmis saab, kaalub
rõõm ja rahuolu üle tiheda
ajakava.”
Õpetamisest ja õpilasest
Töö on Kristiinal alati väga
põhjalikult ette valmistatud ja aeg
planeeritud. Meie vestlemise hetkel
(detsembri keskpaik) on tal juba kuni
jaanuari lõpuni aeg täpselt planeeritud
ja kõik tegevused paigas.
Kristiinale meeldib, kui tegemist on
palju: „Mida rohkem ette võtta, seda
rohkem saab ka tehtud. Tuttavad on ka
mulle öelnud, et misasja ma rabelen, kas
seda on vaja. Muidugi tuleb ka mul
aastas ette mõni selline päev, kus tunnen,
et ei jaksa, ei jõua, ei taha. Aga üldiselt
on nii, et kui plaani võetud asi valmis
saab, kaalub rõõm ja rahuolu üle tiheda
ajakava.“
Kristiina mälu tekitab üliõpilastele
päris palju jutuainet ja imetlust.
Te g e l i k u l t K r i s t i i n a o m a m ä l u
treenimisega spetsiaalselt ei tegele.
Hiljuti ostis ta küll ühe raamatu sel
teemal, kuid pole lugemiseni veel
jõudnud; keelte õppimine ja töö aitavad
hästi mälu vormis hoida. Kuidas ta aga
kõigi õpilaste nimed nii kiiresti meelde
jätab? „Olen võtnud endale eesmärgiks
tudengite nimed võimalikult ruttu ära
õppida. Üritan iga nime ja õpilase vahel
mingi seose leida, mis aitab õpilast
meeles pidada. Esimesena jäävad
muidugi meelde need, kes suhtlevad.“
Lisaks õpilaste nimedele püsivad
Kristiinal tihti meeles ka punktid, mida
õpilased töödes on saanud. Kõigi
tulemused muidugi mitte, meelde jäävad

need tööd, mis olid väga hästi tehtud või
kus oli midagi iseäralikku.
Üldiselt on Kristiina arvates hea, kui
õpilased küsivad ja suhtlevad ja nad
võiksid seda hoopis rohkem teha. Nii
selgub, mis pole õpilastel päris hästi
selge ja see on neile endale kasulikum.
Mõnikord on ka väga naljakaid küsimusi
esitatud. Näiteks ühes aine „Sissejuhatus
infotöötlusse“ praktikumis oli ühes näites
vaja võtta arvust viies juur ja õpilane
küsis, mida teeb viis ruutjuure märgi
peal.
Naljakaid juhtumeid meenub
veelgi: Ükskord küsis üks koduste
ülesannete lahendamisega kimpus
olev tudeng Kristiina käest, kas ta võib
ülesannete kohta koos isaga küsima
tulla. Jär gmisel päeval tulidki
mõlemad: soliidses eas isa oma
varasele keskeale läheneva lapsega.
Isa arvas, et tema järeltulija on väga
pikaldase taipamisega ja äkki seletaks
õpetaja hoopis talle, kuidas ülesannet
lahendada. Ta proovib pärast kodus ise
„last“ õpetada. Kristiina õpetaski
mõlemat, kuulasid nad huviga, tundus, et
isa suutis aru saada ja sammu pidada.
Ka h j u k s e i s u u t n u d s e e t u d e n g
vaatamata kõigele IT kolledžis semestri
lõpuni vastu pidada.
Kristiinal on õpilastele ka palju häid
soovitusi. Kindlasti soovitab ta
järjepidevalt õppida ja kodused tööd
ära teha, et kohustused ei kuhjuks. On
küll tore elada, kui saab kuu aega
kõiksugu hobidega tegeleda, aga
semestri lõpus võib nii raskeks minna.
„Kindlasti tasuks olla julgem ja suhelda,
see aitab kindlasti õppida. Õppimine
peab olema in. On näha, et mõned
lähevad teistega kaasa ja ütlevad, et
kodune töö on tegemata, kuigi see on
neil tegelikult tehtud, sest kardavad
kaaslaste halvakspanu. Kõige parem
viis midagi ära õppida on ka teisi
õpetada. Näiteks ühel aastal tegid kaks
tudengit väga head koostööd: üks
tudeng oskas väga hästi Javat ja teine
väga hästi matemaatikat ja nad
õpetasid ja aitasid teineteist,“ jagab
Kristiina veel nõuandeid. Ta soovitab
tudengitel ka aktiivsemalt kasutada
praegu laialdaselt pakutavat võimalust
– õppida semester välisriigis. See on
hea viis näha maailma, õppida tundma

ja aktsepteerima teisi rahvusi ja
kultuure, leida sõpru teistest riikidest.
Terav keelevaist
Kiire töögraak tähendab kindlasti
ka seda, et ka hobidega jõuab pisut
vähem tegeleda kui tahaks. Kui Kristiinal
on kiire semester ja palju tudengeid
õ p e t a d a , j ä ä b m e e l e p ä ra s t e k s
tegevusteks vähem aega, päev on
hommikust õhtuni sisustatud töiste
teemadega.
„Vaba aega tegelikult septembrist
kuni poole juunini ei ole. Küll üritan selle
aja sisse keeleõpingud mahutada,“
ü t l eb K r i s t i i n a . L i s a k s t e ra va l e
matemaatilisele taibule on Kristiinal ka
väga hea keelevaist - ta oskab vene,
inglise, saksa ja prantsuse keelt. Ka
programmeerimiskeeled pole talle
võõrad – ülikoolis õppis ta Pascalit ja
doktoritöö tarvis kirjutas programme
keeles C++.
Prantsuse keele vastu
tekkis Kristiinal huvi
reisil olles – ühel
Prantsusmaale
kuuluval Kariibi
mere saarel.
Reis oli huvitav,
saar põnev ja
inimesed toredad. Tekkis mõte
ka külastada ühte
muuseumi ja tookordse reisiseltskonnaga
a r va t i , e t t e ge m i s t o n p a ga r i muuseumiga. Kohale jõudes selgus, et
Napoleon I naine oli sel saarel sündinud
ja tema nimi meenutas pisut sõna
„pagar“. Eestisse tagasi jõudes pani
Kristiina end kohe keelekursustele kirja.
Praeguseks on Kristiinal keeleoskuse
tõendamiseks tehtud ka test – tal on tase
B1 (kesktase) ja plaanis teha C-ni (tase
C näitab juba võõrkeele ladusat
valdamist). Prantsuse keele tundides
käib ta kaks korda nädalas.
Kas matemaatika ja võõrkeelte
õppimine on Kristiina arvates sarnased?
„Räägitakse, et on. Minu jaoks on
võõrkeele õppimise puhul kõige lihtsam
grammatika, sest sellele saab läheneda
sama loogiliselt kui matemaatikale ja
matemaatilisest mõtlemisest on kasu.“
Lisaks üritab Kristiina vabal ajal
raamatuid lugeda, lemmikuteks on
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ajaloolised romaanid. Suvisel perioodil
võtab kõige enam aega aiandus – tal on
kodus suur aed ja palju lilli. Suurema osa
lilledest on ta ise kasvatanud – mõnest
seemnest või võrsest, mis kuskil kätte
sattunud või reisilt kaasa toodud, poest
toalilli kunagi ei osta. Reisida meeldib
Kristiinale samuti väga ja ta üritab
puhkuste ajal – suvel ja talvel, kui on
vaheaeg – alati mõnes huvitavas
sihtkohas ära käia, lemmikuteks kindlasti
Kariibi mere saared. Üks sihtkoht, kuhu
Kristiina veel kindlasti tahab jõuda, on
Prantsuse Polüneesia.
Kuhu ja mis edasi? Kristiinale IT
Kolledžis meeldib ja ta tahaks kindlasti
siin ka edaspidi õpetada. Aga kui
uurida talt tulevaste plaanide või
karjääriotsuste kohta, lausub ta: „Olen
tähele pannud, et elu ei lähe kunagi
niiviisi nagu plaanid või ette proovid
mõelda.“

Kuidas iseloomustavad
Kristiinat tema lähedased?
Elukaaslane Urmas Prints
Tutvusin Kristiinaga möödunud
aastatuhande lõpus toimunud tüüpilise
suvise olengu käigus. Nimelt oli mu
parima sõbra tollasele silmarõõmule
Tartust sõbranna külla sõitnud ning
kohalikena proovisime siis sõbrannadele
välja nuputada mingisugust vähemalgi
määral kriitikat kannatavat
kultuuriprogrammi. Takkajärgi on raske
meenutada, kui lööv see oli, kuid
Kristiinaga me sellest ajast suhtlema
jäime.
Esimesel kohtumisel kogesin ka
esimest korda Kristiina üllatavat
keelevaistu. Otsustasin tol korral
kasutada endast esmamulje
avaldamiseks Jaroslav Hašek´i teosest
omandatud mõningaid väljendeid.
Proszę pani oli see, mis tundus auto
t a ga u s t a va d e s o l e va t vä ga g i
asjakohane lausuda. Vähim mida
ootasin, oli vastuseks saadud dziękuję
bardzo - kust pidin ma tol korral teadma
tema varasematest kokkupuudetest
poolakatega? Ka hilisemalt olen
täheldanud, et just sellised
elementaarsed viisakusvormelid on
need, mis ta uude keelekeskkonda
sukeldudes selgeks õpib ning tänu

millele ta suhtluskaaslaste lugupidamise
pälvib.
Tema eriliseks kireks matemaatika ja
reisimise kõrval on aiandus, mistõttu
erinevate taimede arv toas ja aias on
tänaseks päevaks seljatanud artistide
arvu koduses fonoteegis. Lisaks mullas
tuhnimisele pole talle võõrad kööklemine, küproki panek ning näiteks
lammaste pügamine. Muusikast hindab
enim Bob Marley ja tema lugematuarvuliste järgijate loomingut, samas
pole ükski Rammstein´i ega DM Tallinna
ülesastumistest tema kohalolekuta
möödunud.
Kristiina puhul on tegu väga mitmekülgse ning märkimisväärselt sihikindla
isikuga, kes oma eesmärgid ülima
põhjalikkusega ettemääratud ajara a m i d e s t ä i e l i k u l t r e a l i s e e r i b.
Vaatamata ratsionaalsele arvestusele
on pealtnäha kuiva pealpinna all hooliv
ja kaasatundlik süda, millest osa on
saanud vast kõik loomade heategevusega seotud organisatsioonid
Eestis.

Tunnustus IT Kolledžis:
aasta õppejõud 2009,
suurepärane õppejõud
2007/2008, 2009/2010;
2010/2011 ja 2011/2012
Endine kursusekaaslane Inga Kangro
Tunnen Kristiinat peaaegu 20 aastat.
Tu t t a va k s s a i m e Ta r t u Ü l i k o o l i
m a t e m a a t i k a t e a d u s ko n n a s ko o s
õppides.
Kristiina on väga lõbus, töökas,
sihikindel, hea suhtleja, külalislahke.
Sam uti väga uudishim ulik. Oma
eesmärkide nimel on ta valmis kõvasti
pingutama ja tööd tegema. Kui Kristiina
midagi tahab, siis selle saavutamiseks on
ta valmis kõigeks.
Kristiinaga igav ei hakka. Koos oleme
valmistanud ette ja pidanud toredaid
sünnipäevi, õppinud eksamiteks, käinud
külas, šoppamas, laadal, saunas,
uisutamas jne. Koos oleme lõpupäeval
lilledega risti ja põiki läbi Tartu linna
marssinud, suusarajal ekselnud, pannes
seejuures suure seltskonna muretsema
ning meid ootama. Koos Kristiinaga olen
Inglismaal lennukist maha jäänud ja
terve ööpäeva Heathrow lennujaamas

veetnud. Viimasest seigast siis ka veidi
pikemalt:
1994. a. suvel käisime Kristiinaga
Inglismaal rahvusvahelises noorte tööja puhkelaagris. Seal sai teiste riikide
noortega suhelda ja lõbusalt aega
veeta, raha teenida ning aeg-ajalt ka
šoppamas käia. Suvi möödus kiiresti
ning asju pakkima asudes selgus, et meil
kummalgi on pagasit tekkinud mitu
korda rohkem kui lennukile kaasa võtta
lubatud. Piiriks oli vist 20 kg, mis oli juba
minnes enam-vähem täis. Seal olime
ostnud kumbki juurde suure kohvri, kuhu
mahtus 55 kg ja veel mõne väiksema
koti, mis kõik täis said. Laagrist
lennujaama saime ilma suuremate
probleemideta. Kohvritel olid rattad all
ja enam uses metroojaamadest
eskalaatorid. Ühes aga oli pikk trepp
ning korraks olime suure probleemi ees,
sest trepist alla me kohvreid tassida ei
jaksanud. Seisime seal siis veidike,
õnnetud näod peas ja abi tuli! Kuskilt
ilmus vene rahvusest meesterahvas,
haaras meie 110 kg käte otsa ning läks
trepist alla nagu muuseas. Meie
vudisime oma ülejäänud kotikestega
ruttu järele, saime järgmise metroorongi
peale ning jõudsime lõpuks õnnelikult
lennujaama. Seal aga hädad alles
algasid. Check-inis tekkis tõsine
probleem pagasiga ning meilt nõuti
päris suurt lisaraha. Seda polnud me
nõus maksma ja nii me seal siis
vaidlesime, kuni lennukist maha jäime.
Õnneks anti võimalus järgmisel päeval
samale lennule saada, ilma et peaks
uued piletid ostma. Aga ülekaalu
probleem tuli siiski lahendada. Eestis
polnud sel ajal veel kõike nii vabalt
saada, kui praegu ja seega ostetud asju
ära visata ei raatsinud. Osa pagasist
saatsime kaubalennukiga, mis oli
odavam. Mõned kodust kaasa võetud
asjad viskasime minema, aga kaalu oli
ikkagi liiga palju. Lõpuks ei jäänud muud
üle, kui panime endale jalga 5 paari
teksaseid ja selga 4-5 kampsunit.
Üksteisele otsa vaadata lihtsalt ei
suutnud, nii koomilised nägime välja.
Istuda ei saanud ja turvaväravad
hakkasid meie peale piiksuma (liiga
palju metallist püksinööpe ja lukke). Aga
pääsesime siiski lennukile. Sellises
riietuses pidime sõitma Amsterdami, seal
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2 tundi lennujaamas veetma, ning uuesti
turvakontrolli läbima. Lennujaama
töötajatel oli meid nähes väga lõbus.
Õnneks läks edasi kõik hästi ning
Tallinna lennukile pääsedes saime oma
kookonist vabaneda ja suviselt riietuda
nagu teised inimesed.
Sellest loost paistab ka välja üks
Kristiina iseloomuomadus - kui ta on
midagi pähe võtnud, siis oskab ta seda
igasugu tõketest hoolimata saavutada.

Mida arvavad Kristiinast
IT Kolledži tudengid?
IT Kolledži teise aasta tudeng Madis
Peep:
Kristiina on üks paljudest tublidest
õppejõududest, keda meil koolis leida
võib. Õppejõuna on ta alati pühendunud oma aine tundidesse. Tundide ajal
on kord majas, arvutid kinni ja õpilased
näoga suunatud õppejõu poole, et
haarata võimalikult palju tarkust.
Nõnda saavad tudengid tehtud oma
kontrolltööd ja kodutööd. Õppejõul on
suurepärane nimede mälu, mis üllatab
igal aastal esmakursuslasi. Kristiina on
alati täpne iga tööga ning ei hiline
kunagi mitte ühtegi enda loengusse ega
praktikumi ning talle ei meeldi, kui seda
teevad tudengid. Suhtlemine õppejõuga
on meeldiv, küsides saab alati
konkreetseid vastuseid, mis pole kunagi
halvustavad ega negatiivsed. Pigem on
küsimuste vastused alati nõnda ümber
sõnastatud, et õpilane oleks rohkem
motiveeritud ning suudaks aru saada, et
kui mingi viga ära parandada siis
paraneb tema enda tulemus märgatavalt. Kristiina on tudengite suhtes väga
vastutulelik ning laseb tudengitel punkte
saada konspekti täitmise eest, seda
saavad tudengid omakorda kasutada
kontrolltöö õppimise tarbeks.

Kerstin Kippar
Peatoimetaja

Kristiina Hakk Praslini saarel
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Ühtse kogukonna suunas
IT Kolledž on Eesti suurim infotehnoloogia valdkonnale keskendunud
kõrgkool. IT Kolledž on Eesti IT-eduloo, EEstonia peamine tugisammas ja sümbol.
IT-Kolledž on suures osas teinud
võimalikuks jätkuva IT-edulugude
tekkimise, Eesti riigi märkimisväärse
tuntuse ja tähtsuse kasvu – kasvu, mida
me ei saavutaks rahvaarvu, geograaa
või rikka ajalooga.
Neid saavutusi ei tohi alahinnata, ITKolledži rolli ei tohi alahinnata. Ma
austan IT-Kolledžit nagu ma austan Eesti
riiki, ja mõne kuuga siin koolis olen
näinud selle kooli potentsiaali ning
võimast energiat. Kuid vahel mulle
tundub, et meie, tulevaste ITinimestena, ei oska hinnata oma rolli
selles uues ühiskonnas. IT-valdkond ei
ole enam ammu vaid endassetõmbunud
spetsialistide pärusmaa. IT on midagi
palju enamat, IT on kõiges ja kõikjal.
Seda eriti Eesti kontekstis.
Mitmed tudengid käivad Kolledžist
läbi, saamata tuttavaks isegi oma
kursusekaaslastega. Suur osa lõpetavad
kooli, osalemata üheski kooli organisatsioonis. On neid, kes ei teagi, mis on
tudengibaar või ei oska mitte kunagi
oma tulevase elu jooksul meenutada
mõnda legendaarset rebastepidu,
jõulupidu või tudengipäevi. Me näeme
igapäevaselt ettevõtteid, kes näitavad
pilte oma ilusatest kontoritest, pungil
külmkappidest või Eesti ainukesest
kontori ööklubist. Ja samal ajal ka
tudengeid, kes ei jõua ära oodata, kuni
see tüütu Java ning koolijama ükskord
läbi saab, et siis raha eest meeletus
koguses õnne osta, millest pidi kooli ajal
mõneks ajaks loobuma.
IT Kolledžisse astudes nägin ma
suurepärast kooli, sõbralikku kollektiivi,
häid võimalusi ja mõnusat õhkkonda.
Kuid vähem nägin ma selles legendaarses koolis särasilmseid inimesi, kelle
silmist paistab visioon maailma muuta.
Ma ei näinud tugevat kommuuni, mis
ühiselt liigub suure eesmärgi poole ning
mille liikmed tunneksid igavesti, et ka
nemad on selle kommuuni liikmed.
Vähem nägin ma inimesi, kes
mõistaks, et nad ei ole vaid hea raha
eest ära kasutatavad mutrid, vaid
inimesed, kes viivad ühe väikese riigi
üheskoos maailma areenile ning

tõestavad, kuidas vähestel nohikutest
maapoistel ja -tüdrukutel on võimalik
kogu maailma nägu muuta.
Need olid asjad, mida ma värske
tudengina ootasin sellelt koolilt. Kuna
ma näen, et kõik need asjad on
tegelikult meie inimestes kusagil olemas,
siis on need ka asjad, mida ma ootan
edaspidigi kõigilt kooli tudengitelt,
vilistlastelt ja töötajatelt. Ootan, et me
hoiaksime rohkem kokku, et me
j ä l g i k s i m e ro h ke m , m i s t o i m u b
arvutiekraanidest väljaspool, et me ei
müüks end esimesele ja suuremale
pakkujale, vaid teeks seda, mida
armastame, panustades samal ajal kogu
ühiskonna arengusse ja mõistaks oma
äärmiselt olulist rolli selles. Et me mõtleks
kaugemale oma esimesest palgatšekist,
teisest autost või kolmandast kaatrist.
Eesti on endiselt IT-vallas odava
tööjõu maa – meie IT-inimese töötund on
keskmiselt poole väiksem kui LääneEuroopas või USAs. Samas ei jää see nii

kauaks – Aasias saab sama kõrge
kvalikatsiooniga IT-inimese juba ligi
poole soodsamalt kui Eestist, neid on
seal ka tuhandeid rohkem. Seega kui me
tahame, et me oleks ka kallima hinnaga
midagi väärt, peame olema rohkem kui
IT-inimesed. Me peame olema suurte
eesmär kidega ar ukad maailmakodanikud ning igas mõttes paremad
inimesed, unustamata oma kooli,
kogukonda ja riiki.
Oma toimetusega loodame, et kolledži
uus koolileht aitab meie väikest
kogukonda ühiselt sellele kõigele
sammukese lähemale viia, sest ainult
ühiselt suudame seda saavutada!
Aga võib-olla oleme lihtsalt idealistid.

Erik Ehasoo
Tegevjuht
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"Palju puu peasi" ehk mõned mõtted eneseväljendusest
IT-inimese senisesse stereotüüpi on
patsi ja lohvakate teksade kõrval
kuulunud pahatihti ka suhteliselt
tõsine suhtlemispuue. Jah, tõsiste
arvutihullude puhul vastab see tõele
märksa vähem kui mitmed muud
omadused - vanema põlve itirahvas istus
jutukates ja mängis „muda“, noorem
p õ l v ko n d o n vä h e m a l t t e a t a va
suhtlusoskuse saanud WoW-i ja MSN-i
kaudu suheldes. Paraku tuleb aga
t u n n i s t a d a , e t p ro b l e e m i p ä r i s
olematuks lugeda ei saa. Eriti veel siis,
kui võrgus kasutatav suhtlusmall erineb
tunduvalt tavapärasest (näidetena võib
tuua vä-küsilaused, lokkava nabaaluse
terminoloogia või 1337-i jt sarnased
kirjaviisid).
Sellesügisese ITSPEA kursuse käigus
vaatasime ära "Idiocracy"-lmi. Paljude
selles lmis "üle võlli" keeratud, ent
põhimõtteliselt reaalsete probleemide
seas on olulisel kohal ka suhtlemise
taandareng. Ühiskonna 500 aasta
pikkune idioodistumine kajastus ilmekalt
ka nende suhtlusmaneerides - ajamasinaga kaugest minevikust saabunud
keskpärane sell pidi kohalikelt
äärepealt kere peale saama, kuna
"rääkis nagu homo". Meie reaalsuses on
aga ajamasina asemel muud tegurid Interneti tumedamad küljed ning ka

inglise keele (ja eriti selle kõige
m a d a l a l a u b a l i s e m a t e vo r m i d e )
pealetung.
Mida siis häirivatest nähtustest välja
võiks tuua? Kaks neist on juba pealkirjast
näha – vale kokkulahkukirjutamine ning
si-mitmuse väärkasutus (ilmselt levinuim
näide päriselust on "videosi"). Ent
probleeme tekitavad ka käänamine,
kirjavahemärgid, võõrsõnade ja väljendite õige kasutus ning viimasel
ajal uudsema nähtusena ka mitteinglise
nimede-terminite inglispärane kasutus
(näiteks võetakse eestikeelsesse teksti
nimekujud „Bavaria“ ja „Cologne“
vastavalt Baieri ja Kölni asemel). Lisaks
on levinud häda erinevate stiilide
kokkusegamine - kui mõneski kohas on
kõnekeelsed väljendid ja släng lubatud
ja isegi teretulnud, siis on ka olukordi, kus
tuleb end väljendada väga ametlikus
vormis (ent teisest küljest ei tähenda
ametlik stiil kantseliiti!). Diplomikaitsmistel tuleb muidu asjalikele
noortele spetsialistidele teha märkusi
nagu „programmid ei jookse“, „serverid
ei kuku maha“ ja „ viirused ei lase
süsteeme õhku“...
Üheks IT-pro oskustearsenali
kuuluvaks "relvaks" peaks kindlasti
olema ka võime kehastuda "omaks" - ja
seda nii keskealisest majandusinimesest

ülemuse, endavanuse "karvase" kolleegi
kui ka vanaldase ja tehnikakauge
kliendi jaoks ning seda nii kõnes kui
kirjas. Oskus "kõnelda sama keelt"
võib osutuda kaalukeeleks, mis
otsustab mõne suure projekti
rahastamise või soodsa lepingu
saamise. Seetõttu tuleks igal tulevasel
prol ka eneseväljendus tõsiselt käsile
võtta. Kunagi kuulsin lugu eestiaegsest
ettevõtjast, kes otsis endale raamatupidajat. Soovijaid oli palju ning avaldusi
tuli kuhjaga. Masinakirjas avalduste
hunnikus jäi ettevõtjale silma üks, mis oli
kirjutatud käsitsi - sulega, kalligraalises kirjas ning väga korrektses
sõnastuses. Ettevõtja otsustas
pikalt kaalumata võtta tööle just selle
avalduse kirjutaja - otsustavaks ei
saanud pelgalt ilus dokument, vaid just
selle koostaja valmidus vaeva näha,
aga ka veatu väljendusoskus.
Ehk on sellest loost midagi kõrva taha
panna.

Kaido Kikkas
Arvamustoimetaja
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Ubuntu mobiilidele –
kas uus turgu vallutav
nutiplatvorm?
Ubuntu on kindlasti operatsiooni-süsteemina juba teada ja
tuntud kõikidele IT-inimestele. Kui paljud teist aga teadsid,
et Ubuntu on välja lasknud ka Ubuntu TV, millele võiks
paralleeliks tuua AppleTV ja mõne moodsama nutiteleri?
Canonical andis selle aasta alguses teada, et nad
on turule tulemas uue tootega, mis tooks need kõik kokku
(Ubuntu töölaua variandi ja lisaks sellele ka nende TVsüsteemi) ja seda kõike Ubuntu telefoni näol. Ubuntu
telefon hõlmab endas meile kõigile tuttavaid rakendusi (e.
äppe) ja eeldatavasti on tulevikus võimalik ka lisasid
tõmbamata läbi telefoni näiteks juhtida oma kodust
meediakeskust või arvutit.

Mis selle kõige heaks teeb?
Tegu on vabavaraga - pole probleeme
litsentsidega, vähem peavalu EULA'dega jne. Lisaks
litsentsi-vabadusele on Canonical hakanud koostööd
tegema ka suurte mängu-kompaniidega nagu Electronic
Arts ja Steam. Ka on riistvaratootjad võtnud ühise ja
vabavaralisema suuna, näiteks Lenovo, DELLi ja HP poolt
tehasest tulevatel arvutitel on juba rohkem kui pooltel
eelinstalleeritud Ubuntu.
Kuna tegu on veel vaid välja kuulutatud
süsteemiga, ei saa hetkel nimetada selle kõiki plusse ja
miinuseid, mis ilmneksid Ubuntu for Phone'i kasutades, kuid
seniks võin öelda kindla plussküljena fakti, et kõik Ubuntul
jooksvad kodu-seadmed saavad hoius-tada oma faile
Canonicali poolt toodetud pilverakenduses Ubuntu One.
Seal hoiustatakse ka telefoni poolt määratud sätteid, pilte
ja muusikat – seega on andmekadu minimaalne, kui
telefoniga peaks ka midagi juhtuma.

Lõpuks ometi –
Mängime Linuxil
Kätte on jõudnud see imeline aeg, kus lõpuks saavad ka
Linuxi kasutajad naeratades omavahel rääkida uute
mängude väljatulemisest ja nende mängimisest. Tegu pole
enam utoopiaga: VALVE (kes on väljastanud muuhulgas
sellised mängud nagu „Counter Strike“, „Portal“ ja „Dota
2“) on nüüdseks välja töötanud oma populaarse online
mängukeskuse Steam ka Linuxile – täpsemalt on küll hetkel
tegu ainiti Ubuntu platvormiga, kuid hoides lootust ja usku
vabavara maailma arendajatesse, on ehk Steam'i ka
peatselt näha muudes Linuxi distributsioonides.
Hetkeseisuga on võimalik katsetada ja proovida
Steam'i beeta versiooni juba kõigil, nimelt on tegu avaliku
beetaga ja praeguseks hetkeks on võimalus kõikidel
ubuntulastel valida kogunisti 41 erineva mängu vahel,
millest 36 on üksikmängija mängud, mitmikmängu tugi on
olemas kaheteistkümnel ja sõpradega saab co-op
võimalusega koos mängida kogunisti viies mängus.
Ka suurt graakahiidu NVIDIA't on hakanud
huvitama mängimine Linuxiga ja seoses sellega on
töötatud välja uued graaka driver'id, mis väidetavalt
annavad pea topeltjõudluse ja vähendavad nõnda ka
laadimisaegu mängudel ja parendavad üleüldist graaka
kasutajakogemust.
Esikolmiku on Linuxi peal mängitavates mängudes
juba praegu vallutanud „FTL: Faster Than Light“, „Killing
Floor“ ja „Amnesia: The Dark Descent“. Lubatud on juurde
tuua veel hulganisti mänge, nii et nüüd pole ka enam ühelgi
pühapäevamänguril põhjust jääda operatsioonisüsteemist
sõltuvaks ja on enam põhjust üle kolida vabavaraliste
lahenduste keskmesse.
Rohkem infot võib leida:
http://steamforlinux.com/
http://store.steampowered.com/browse/linux/

Kristjan Hiis
Itinurga spetsialist
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Kuidas paigaldada koolivahenditega
oma arvutile Windows 8?

Kas sa oled soovinud hakata kasutama Microsofti uusimat operatsioonisüsteemi, aga ei tea täpselt, kuidas seda endale saada?
Kui sa vastasid jah, siis selle juhendi põhjal on asi võimalik ja isegi täiesti tasuta. Mõni teist arvatavasti pelgab uut stardimenüüd,
kuid pole põhjust, kuna seda ei peagi kasutama, kui ei ole soovi, sest Windows 7-le omane töölaud on alles jäetud. Uus Windows
vajab alguses veidi harjumist ja klaviatuuri otseteedega tutvumist, kuid see-eest on praegune üldkokkuvõttes isegi kiirem kui
sellest eelmine operatsioonisüsteem.
1.

Uuri süsteeminõudeid
Kõigepealt tuleks uurida, kas vastavad süsteeminõuded on täidetud, mida saab näiteks teha siit:

http://windows.microsoft.com/et-EE/windows-8/system-requirements

Kiire nett kaabliga
2.
Koolis on olemas võimalus kasutada kiiret kuni 1 Gbit/s püsiühendust. Selleks peab oma
sülearvuti MAC aadressi saatma e-mailile Siim.Kruusmaa@itcollege.ee. Pärast seda saab kaabliga
võrku kasutada neljanda korruse lugemissaalis ja erinevates auditooriumides, kus seinas on vastav pesa
olemas. Lähemalt siin: http://www.itcollege.ee/tudengile/oppehoone/tehnika-kasutamine/
Otsi üles vana e-mail
3.
Kindlasti lugesid paljud teist ühte huvitavat kirja, mis teie postkasti semestri alguses potsatas.
Seal oli kirjas umbes midagi taolist, et teile loodi MSDNAA/DreamSpark Premiumi konto ning registreerimisprotsess tuleks lõpuni
viia. Kui see on tegemata jäänud, siis tee ära.
4.

Kooli koduleht aitab alati
Hiljem saate Microsoft DreamSpark lehele vastava logo kaudu, mis asub kooli kodulehel all paremal nurgas.

Palju erinevaid, leiame õige
5.
Kui kontoga sisse logitud, leiate vasakult menüüst sellise valiku nagu Operating Systems, kus on suurel hulgal OP
süsteeme, kuid meid huvitab sealt hetkel Microsoft Windows 8 Professional 32/64-bit (English) – DreamSpark, mille leiab
Microsoft Windows 8 alt.

Väike lisainfo ei tee paha
6.
Avanenud aknas saab veel lühidalt lugeda Win 8 tutvustust, süsteeminõudeid ja lisaks näidatakse ära, kas varasemalt
on sama versiooni tellitud, kuna iga varianti saab ainult 1korra alla laadida.
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ISO SDM-ist
7.
Kui Windows 8 on ostukorvi lisatud ja formaalsed toimingud tehtud, siis „start download“ nupukese alt leiab juhendi,
kuidas endale Secure Download Manageri abil .ISO fail tirida.

Upgrade vs custom
8.
Enne peaks veel mõtlema, kas kasutada täiendamist (upgrade) vanema versiooni pealt uuema peale või puhast
paigaldust (custom). Rohkem soovitatakse teha puhast paigaldust, kuna täiendamise puhul ei pruugi kõik asjad korralikult
töötada (aga võivad). Info täiendamise kohta: http://windows.microsoft.com/et-EE/windows-8/upgrade-to-windows-8

9.

Erinevad võimalused
Uue operatsioonisüsteemi paigaldamiseks on mitmeid võimalusi:
a.
Selleks, et käivitada paigaldusprotsessi otse Windows 7 all, peab .ISO faili enne mõne programmiga
ära mountima nagu näiteks Daemon Toolsiga.
b.
Lisaks saab paigaldada Windowsit otse andmekandjalt, milleks võib olla DVD või mälupulk, mis tuleb
valida seadmeks, mille pealt arvutit käivitatakse. Lisainfo: http://windows.microsoft.com/et-EE/windows-8/clean-install
c.

Edasijõudnumatele Windows ADK :)

Varundamine on oluline
10.
Kui otsustasid puhta paigalduse kasuks, tuleks enne seda kõik vajalik varundada olenevalt vajadusest kas mõnele
teisele HDD-le või välisele kõvakettale. Isegi täiendamise (upgrade) puhul võiks andmeid varundada.
Windows 7 USB/DVD download tool
11.
Kui võtta arvesse Heiki Tähise soovitusi, siis DVD asemel peaks pooldama mälupulga kasutamist, kuna see on kiirem ning
upgrade'i asemel custom paigaldust. Selleks, et mälupulk valmis seada, võib kasutada Windows 7 USB/DVD download tooli,
mille saab siit: http://www.microsoftstore.com/store/msstore/html/p bPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool
Enne loe, siis tegutse
12.
Veel tasub tähele panna, et mälupulk peab enne alglaaditavaks tegemist olema täesti tühi ja vähemalt 4GB suurune.
Lisaks tuleb meeles pidada, et paigalduse käigus on vaja saada ligi toote võtmele (product key), mille saad DreamSpark
Premiumist. Sama võtit võib kasutada maksimaalselt kahel arvutil.
Viimane pingutus
13.
Viimasena jääb üle vaid muuta USB-pulk alglaaditavaks (http://goo.gl/TjvjP) seadmeks ja Windows 8 install võibki
alata. Kui kõik läks edukalt, siis oledki ajaga kaasas käiv IT-tudeng.
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Järgmise 5 aasta
5 olulisemat IT-trendi
IBM-I nutikama planeedi „A Smarter
Planet" blogis kirjeldatakse meie elu
viie järgmise aasta jooksul kõige rohkem
mõjutavat viit tehnoloogiaarengut. Selle
iga-aastase olulisemate tehnoloogiam uudatuste nn „5 5ga"ennustus
keskendub tänavu meeltele ja tunnetusele e kognitiivsetele süsteemidele. Kui
seni on arvutist enim abi olnud inimese
vasaku ajupoolkera rollide (töö faktide,
numbritega jms) toetamisel, siis tulevikus
on abi üha enam oodata parema
poolkera pär usmaal loovuse ja
tõlgendusega seotud aladel.Viimasel
ajal on mitmesuguste suuremate ja
väiksemate tehnikaseadmete
kasutamine rikastunud lisaks
tavapärasele klaviatuurile ja hiirele ka
k a t s u m i s e, ž e s t i d e n i n g h ä ä l korraldustega. Lähitulevikus näeme
nende võimaluste paranemist ja
avardumist veelgi. Kuidas?
Arvutid hakkavad üha paremini toime
tulema kõigi viie meele ülesannetega:
kompimine - võimalikuks saab telefoni
kaudu katsumine. Näiteks ostes
internetist riideid saab aimu, kas
materjal on siid, tviid või takukera. Juba
praegu on algelisi haptilisi funktsioone
kasutavad seadmed, mis kasutavad
õhuvõnkeid e vibratsiooni tunnetuste
edastamiseks, võetud kasutusele
arvutimängudes. Tehnoloogia kiire
areng lubab selle jõudmist
masskasutusse moel, et üha rohkem
igapäevaseadmed võimaldavad asju
kaugelt „katsuda".
Nägemine - piksel on väärt tuhat sõna.
Ja vaatamata sellele on enamuse
arvutite jaoks pilt täna vaid tuhanded
pikslid ja ei enamat. Läbimurre saabub
siis, kui arvutit õpetatakse kujunditel
vahet tegema ja ise otsustama pildi sisu
üle. Siis jõuab meieni ka kauaoodatud
visuaalne otsing, mille puhul internetis
otsitakse ka kõikide piltide ja videode
seast ilma, et inimene on neid eelnevalt
pidanud sildistama, kategoriseerima või
tekstiga kirjeldama. Näitseks meditsiinis

saab arst siis röntgenpildi kätte juba
sellisena, kus on esile toodud
probleemsed kohad.
kuulmine - arvutid kuulevad seda, mis
oluline. Kujuta ette, et beebimonitor
suudab vahet teha imiku nutu põhjusteel,
st kas tegemist on valu, nälja ja
ebamugavusega. Sama moodi õpivad
seadmed vahet tegema ja ltreerima
olulisi helisid teistest, nii et näiteks
konverentsikõnes saab taustal olevad
helid, müra ja teised vestlused välja
ltreerida jättes kõnesse alles ainult
selle osaliste hääled.
maitsmine - digitaalsed maitsenäsad
a i t a va d t e r v i s l i k u m a l t t o i t u d a .
Arvestades, et maitsetunnetus on kõigest
keemiliste reaktsioonide tunnetus, siis
õpetades seda arvuteile ja sidudes
need teadmised muude psühhofüüsiliste
andmetega, on näiteks võimalik lasta
uusi roogi kokku keeta kas siis lihtsalt
tervisilikuma toitumise eesmärgil või
mõne konkreetse dieedirežiimi
hoidmiseks. Nii nagu IBM-i superarvuti
Watson kasutas kogu maailma teadmisi
USA „Kuldvillaku" võitmiseks, on sellise
tulevikukoka käsutuses kõigi maailma
t o i d u t o o ra i n e t e o m a d u s e d n i n g
maitsekombinatsioonid korraga.
lõhnataju - arvutid õpivad lõhna
tundma. Tulevikus võib su mobiiltelefon
külmetuse ära tunda enne su esimest
aevastust. Seda põhjusel, et hingeõhk
sisaldab miljoneid molekule, mõned
nendest põletiku teket näitavad
b i o m a r ke r i d . S a m a l p õ h i m õ t t e l
töötavad täna juba alkomeetrid, ent nii
nagu muudeski valdkondades liiguvad
tehnoloogiad üldisema rakendatavuse
poole, nii et üks seade (nt mobiil) suudab
tegeleda paljude probleemidega
sõltuvalt tema sisse ehitatud sensoritest
paindlikkusest ja mitmekesisusest.
Seega tehnoloogia õpib meile aina
enam abiks olema kõigi me meeltega.

Nutitelefonide
ajastu
lõpp koidab
Vähemalt nii väidetakse hiljutises
Business Insideri artiklis viidates uutele
tehnilistele vidinatele, mis arenduslaboreis juba kuju võtavad. Põhjuseid on
kaks: murrangulised muutused on vältimatud ja sellesuunaline trend on selgelt
täheldatav. Arvutustehnika arengusuund on olnud muutuda aina väiksemaks ja inimesele lähedasemaks:
saale täitvatest ar vutuskeskustest
samaväärsest võimsust sissepakkiva
nutitelefonini tänaseks juba iga
seitsmenda Maa elaniku taskus. Mis on
selle väiksuse ja läheduse järgmine
väljendus?
Konkreetsemalt käib jutt Google'i
prillidest, aga ka Microsoft'il on
samalaadne projekt töös. Projekti Glass
(eesti k klaas) raames töötab Google
välja prille (ingl k glasses), mis veelgi
loomulikumalt (kasutades nt juhtimiseks
kõnekeelt) ja märkamatult (kolides käest
perifeersesse vaatevälja) sobituks
inimese igapäevaellu. Ajakiri Time on
jõudnud selle juba oma tänavuste aasta
leiutiste hulka valida.
Sellistelt abivahenditelt oodatakse
täiendatud reaalsuse (ingl k augmented
reality e AR) masskasutuse sissejuhatamist. Kuigi juba tänasest mobiilist
võib mõne AR äppi abil kaamera Eiffeli
tornile suunates saada selle kohta
automaatselt kõikvõimalikku lisainfot,
siis suund on üha suuremale intuitiivsusele
ja mugavusele. Sellele tasakaalupunktile pihta saamine ajal kui üha enam
kasutajaid on valmis uuendust omaks
võtma juhatabki sisse nuti-telefonide
järgse ajastu.

Fututuba toob Sulle tulevikutrendid koju
kätte, pakkudes ajas pidevalt täienevat
valikut olulisematest mõjujõududest ja
tärkavatest praktikatest, mis vormivad
homset maailma ja Eestit. Kõik artiklid
on pärit Fututoa blogist
www.fututuba.ee
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Robotexist osaleja pilgu läbi
Koolileht uuris, kuidas valmistus
Robotexiks esmakursuslane Raul Prosso
ja mis muljed olid tal pärast võistlust.
1. Kaua sa Robootikaklubis olnud
oled? Miks liituda otsustasid?
Robootikaklubiga liitusin ma septembri
keskel, kui toimus üldkoosolek ja kohe
ka meeskondadesse jagamine. Enne
seda käisin paaris praktilises loengus
sumorobotite ja programmeerimise
teemal. Pärast seda läks asi oma rada.
Liituda soovisin, kuna olen eelnevalt
kodus nokitsenud erinevate asjade
kallal. Samas üritasin oma pisikest
aktiivsemat elu edasi elada, et ülikoolis
käimine ei oleks passiivne ehk tuimalt
loengute kuulamine.
2. IT Kolledž oli selleaastasel
Robotexil esindatud mitme robotiga.
Sina olid võistkonnas „Team Peeter“
ja roboti nimeks oli MAIU. Kuidas
MAIU oma nime sai?
See, kuidas Maiu oma nime sai, on väga
naljakalt lihtne. Me kõik mäletame sellist
lugu „Maiu on Piimaauto“ esitajalt Koer.
Ja kuna tiimi nimi oli Peeter, sobis hästi
veel lisaks „Maiu“ ja tänu sellele tuli ka
meie roboti disain piimaauto stiilis.
3. Kuidas teil meeskonnas koostöö
sujus („Team Peeter“ liikmed olid
Lennart Lüsi, Raul Prosso, Madis
Mark, Kermo Pajula, Anastassia
D r ov n j a s i n a , Re e l i k a L õ h m u s,
juhendaja Margus Ernits)? Kas töö oli
kuidagi jaotatud?
Meie meeskonna koostöö töötas üsna
hästi. Juba algusest sain ma Lennartiga
hästi läbi, siis sattusin ma ka mingil
põhjusel meeskonna juhtivaks guuriks.
See oli võib-olla seotud sellega, et ma
laboris nii palju aega veetsin.
Töö oli jagatud üsna lihtsalt - Lennart ja
Madis tegelesid rohkem tarkvaraga ja
mina vastutasin riistvara ja üldiselt
ehituse eest. Reelika ja Anastassia
abistasid mind ehitusel ja Kermo suhtles
Sponsoriga.
4. Oletame, et täielik võhik küsib
sinult, kuidas robotite ehitamine käib
ja mida tegema peab? Kuidas sa seda
talle paari sõnaga kirjeldaksid?
Ei hakkaks laskuma sügavusse, selleks

tuleb üles näidata huvi ja pühendumust,
ülejäänu tuleb iseenesest selles
keskkonnas viibides. Uskuge, ka mina ei
teadnud, kuidas ehitus käib - see tuli
iseenesest, kui viibisin koos sellest
huvitatud inimestega.
5. Paar nädalat enne Robotexi oli
ilmselt kõige pingelisem aeg. Kuidas
sa seda kirjeldaksid?
Tõesti, paar nädalat enne Robotexi oli
väga pingeline, sest mitte ühelgi
meeskonnal polnud robotid valmis ja
suurt testimist ei toimunud. Enne võistlusi
me elasime peamiselt seal laboris,
paljud meist läksid laborist õhtul väga
hilja ära - kes viimase trolliga, kes veel
hiljem. Mina ise veetsin umbes neli ööd
laboris, kus mõtlesin ja ehitasin terve öö
ja päeva, loomulikult mitte järjestikustel
päevadel. Üks öö läks tõepoolest
niivõrd pikaks, et hommikul ärkasin 15
minutit enne loengut, mis algas korrus
allpool, aga olin liialt väsinud, et sinna
minna ja magasin edasi.

on just see periood, kus Robotex on väga
lähedal ja õhkkond võib minna ärevaks
üsna kiiresti ning uutel, kes pole oma
soovis väga kindlad, on raske liituda. Kel
on kindel soov liituda, peaks julgelt oma
nina meie ukse vahelt sisse pistma ja
uurima tulema, mis meil seal toimub. Kui
mõned arvavad, et oleks lihtsam tulla
mitmekesi või luua kohe oma meeskond miks mitte. Alati ei pea Robotexi jaoks
valmistuma suure robotiga, mul endal on
plaan uurida joonejälgimist ning kellel
veel huvi, võib minuga kindlasti ühendust
võtta. Uued liikmed on alati teretulnud.

Kerstin Kippar
Peatoimetaja

6. Kas jäid Robotexil saavutatud
kohaga rahule? Milliste lootustega
sinna üldse läksite?
Me läksime lootuses, et me ei jää
viimaseks ja teeme paar korraliku matši
- seda me ka tegime. Kuna me
kirjutasime ja testisime oma koodi
võistluse ajal ja enne matši algust veel
kompileerisime koodi, läks meil ikka
väga hästi.
7. Kas on plaanis ka järgmisel korral
osaleda?
Jah, meil on plaanis uuesti osaleda.
8. Mida kogemusest õppisid, mida
võiks järgmisel korral teistmoodi
teha?
Kogemusest õppisin seda, et konkurents
on läinud päris tihedaks. Kindlasti tuleks
alustada varem, sest kuu aega on liiga
lühike aeg selleks, et võita.
9. Mida ütleksid neile ITK tudengitele,
kes soovivad Robootikaklubiga
liituda, ent pole veel päris kindlalt
otsustanud, kas see on neile? Kas
soovitaksid liituda?
Sooviksin seda traditsiooni rikkuda, et
uued liikmed tulevad ainult sügisel. See
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IT Kolledžist Londonisse
UpDate vilistlasr ubriigi esimene
väljavalitu on Kristel Viidik. Kristel Viidik
on olnud meie koolis igati populaarne.
Ta on tegutsenud üliõpilasesinduses ning
asutas esimese koolibändi Syntax.
Praegusel momendil elab Kristel
Londonis ja töötab täiskoormusega ITettevõttes, mis arendab trading
platvorme. Samuti tegeleb ta lisaks
kõigele oma startupi Testlioga.

esindusega ning lisaks kõigele veel
õppimisega. „Kõige meeldejäävam
õppejõud ITK-s oli Kristiina Hakk –
konkreetne, süstemaatiline,“ ütleb
Kristel. Nagu paljudel teistelgi oli Kristeli
lemmikõppejõud Kristiina Hakk: “Tänu
Kristiina Hakile hakkasin matemaatikat
armastama.“

ITK-s sai nalja ka
Miks ITK?
Kristel lõpetas 2008. aasta
suvel keskkooli ning tol hetkel polnud tal
nagu paljudel teistel mingit ideed, mida
oma eluga peale hakata. IT Kolledžis
arenduse õppimine ei olnud sugugi
ainuke idee, mis Kristelile pähe
kärgatas. Lisaks IT Kolledžisse tulemisele
mõtles ta minna välismaale tööle lapsi
hoidma, ettekandjaks või jääda Eestisse
ja mõelda edasi, mis oma tulevikuga
peale hakata. Lõpliku otsuse
langetamisel mõjutasid Kristelit kõige
rohkem tema õde ja õemees, kes
soovitasid tal tulla õppima IT-d. Kristel
õppis IT-süsteemide arendust.

ITK-s omandatud teadmised ja oskused
„See kõik, mis ma praegu teen,
on suures osas kindlasti tänu IT
Kolledžile,“ ütleb Kristel. Kuigi Kristel
õppis arendust, on saanud testmine
tema kutsumuseks. IT Kolledžist leidis ta
endale palju lähedasi ja häid sõpru,
kellega on suhtlussidemed siiani säilinud.
2010. aasta teisel kursusel alustas
Kristel kooli kõrvalt raha teenimist. „Ma
arvan, et seda peaks tegema inimesed,
kes suudavad pigem mitut asja korraga
teha, vastasel juhul võib õppimine
muutuda teisejärguliseks." Kristel
t e ge l e s n e l j a a s j a ga k o r r a ga :
koolibändiga, tööga, üliõpilas-

Kristel meenutab kõige
koomilisemat seika ITK-s käimise ajal üks tudeng, kes pigem oli laisk kui viks,
jäi loengu ajal suures auditooriumis
põrandale magama. Kristelile ning tema
kursusekaaslastele on meelde jäänud
see, kui õppejõud selgitas auditooriumile ekstreemumeid ning joonistas
need nii, et need nägid välja nagu
rinnad. „Pildid joonistustest liikusid koolis
veel tükk aega ringi,“ naljatab Kristel.

Elu pärast hindamatu väärtusega
dimplomi saamist
Pool aastat pärast diplomi
saamist (tema lõputöö teema oli
mobiilirakenduse ja serveri infovahetuse
arendus) otsustas Kristel minna maailma
avastama ning pärast kahekuist
rändamist otsustas hüljata Eesti ning
asuda elama Londonisse. Praegu töötab
Kristel ettevõttes, kus kvaliteedi
hindamine on tema kätes. Kaks kuud
tagasi võttis Kristel osa maailma
suurimast hackathon üritusest (Eestis võib
paralleeli tõmmata garage48'ga) ja oli
64 ideest kolme parema hulgas. Selleks
kuldaväärt ideeks oli luua kommuun
tarkvara testijatele, kus saab jagada
oma teadmisi, oskusi, talenti ning läbi
selle pakkuda rmadele entusiastlikke
ja hinnatud testijaid, kelle ülesandeks on
teha kindlaks, kas su toode töötab.

Kristel Viidik
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EIK ja EKA jõulupidu võlumaal
14. detsembril olid kõik IT Kolledži ja Eesti Kunstiakadeemia tudengid kutsutud Võlumaale, mis oli tekkinud Linnahalli ööklubisse
Pilot. Kohal olid nii sulelised kui karvased, nii triibulised kui täpilised. Kes kohal ei olnud, jäi ilma suurepärasest peost, lahedast
seltskonnast, rajust muusikast ja võimalik, et ka unistuste kaaslasest.

IT Kolledži lauanurk tagaruumis oli alati elu täis.

Minni ja Miki uimaselt päkapikult kommijooki näppamas.

Korraldajad vedasid otse MUSE'i kontserdilt
kohale lummatud fänne.

Imeline Alice ja Lumekuninganna tundsid end teiste
võlumaa tegelaste keskel väga mugavalt.

EIK Koolibändi lavaletulek oli rahvale positiivseks üllatuseks - paljud nägid
bändi esimest korda ning grupp suutis oma suurepärase esinemisega
võlumaa tegelased hetkega tantsuplatsile saada. Pidu sai kiirelt käima
tõmmatud!
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Kauaoodatud Singer Vinger ei jäänud koolibändile alla ning tuli lavale oma täies hiilguses ja esitas legendaarseid lugusid,
mis rahva pöördesse ajasid.

Inimesed koolibändi saatel
Võlumaa tõelisi naudinguid imetlemas.

Rahvas Võlumaa meeleolus

Singer Vingeri esinemise ajal oli raske mitte kaasa laulda

EIK Meediaklubi oli peol esindatud peaaegu täies hiilguses

Erik Ehasoo
Tegevjuht
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EIK Üliõpilasesindus
teeb ta ka tööd VÕTA komisjonis
määramaks, kes saavad oma oskused ja
tehtud ained ülekanda ainepunktideks.

Hilised uusaaasta tervitused Üliõpilasesinduse mõnusa seltskonna poolt!
Loodame, et kevadsemester tuleb Sul ja
ka teistel väga lahe ja aktiivne ning me
teeme selle veel vingemaks. Tuletamaks
meelde, kes esinduses pulti kuuluvad ja
millega nad tegelevad, teeme väikese
ja põgusa ülevaate.

Ur mo Lihten (3. kursuse
süs.admin) – juhatuse esimees. See
aktivist tegeleb mitme asjaga korraga –
nii esinduses kui ka kooliväliselt.
Peamiselt kuulab ära kõik tudengite
lahedad ideed ja nende mured. Aitab
koolis korraldada üritusi ja teha
koostööd teiste esinduste ja
partneritega. Koolis on ta IT Kolledži
nõukogu liige, kes esindab tudengite
huve kooli tähtsamate otsustuste
tegemisel. Sam uti on ta Eesti
Üliõpilaskondade Liidu asevolinik, kus
aitab seista tudengite õiguste eest
riiklikul tasandil koos üle-eesti laiali
olevate kõrgkoolide esindajatega.
Lisaks on ta Tallinna Üliõpilaskondade
Ümarlaua volinik, kus teeb ta seda sama
mis EÜL-is aga Tallinna linna tasandil
koos teiste Tallinna kõrgkoolide
esindjatega koos.

Kristi Paakspuu – (2. kursuse
arendaja) – juhatuse aseesimees. Meie
kena juhatuse liige aitab tegeleda koolis
jooksvalt tudengitega ja on meil ürituste
korraldamises väga suur abi. Kuulub
õppetoetuste ja RE kohtade komisjoni
ning on EÜL-i volinik, kus toob
kuuldavaks tudengite mured ja aitab
nendele lahendusi väljatöötada ja
realiseerida koos teiste kõrgkoolide
esindajatega. Suunab ka Meediaklubi
ja Update uudistegr uppi nende
tegemistes ja annab ideid, kuidas
tudengielu lahedamaks teha.

Fred-Marten Mihkelsoo – (3.
kursuse arendaja). Meie ürituste üks
suurimaid planeerijaid ja kaasaitajaid.
Te d a t i h t i p e a l e k o h t a b k a s
Tudengibaarides või juhtimas õhtuid ja
on üldse väga chill esinduse liige. Oma
disainioskustega koostab ürituste
plakateid ja annab erinevaid kirevaid
ideid tegevustele juurde. Tudengite seas
levitab samuti meie tegemiste infot
emailitsi või facebooki seintel. Samuti

Carolin Saareots – (2. kursuse
süs.admin). Meie tore ja jutukas liige, kes
aktiivselt suhtleb tudengitega ja aitab
kõikidele tudengitele mõeldud infot
edastada kas siis e-mailitsi või
Facebookis. Tema kaudu tulevad
postkastidesse ja seintele meie
tegemiste reklaamid ja töökuulutused
ettevõtetelt ning muu tähtis
i n fo r m a t s i o o n . L i s a k s k u u l u b t a
ERASMUS-e komisjoni, kus aitab
läbivaadata välismaale õppima minna
soovivate tudengite avaldused ja teha
komisjonil otsuseid. Üritustel on ta suur
abi korralduslikult poolelt ja aitab
tudengeid igal viisil.

Kalev Kärpuk – (2. kursuse
arendaja). Teeb koostööd esinduse
põhiliste toetajate ja sponsoritega, et
üritustel oleks mida välja jagada
mängude ja tegemiste eest ja üritused
oleksid veel lahedamad ja sisukamad.
Oma koolisoleku aja jooksul on ta
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aidanud kokku panna 2 IT Kolledži
bändi, kes on esinemistel olnud
rahvalemmikud – ITK Bänd ja Can't C#.
Te ge l eb k a E e s t i A k a d e e m i l i s e
Spordiliidu ürituste vahendamisega
tudengitele ja muude spordialaste
küsimustega. Samuti on ta EÜL-i
asendusvolinik ja IT Kolledži nõukogu
liige seismaks tudengite huvide eest
riiklikul ja kooli tasandil. Tegeleb
tudengitelt tagasiside kogumisega ja
vastavalt sellele annab nõu erinevate
muudatuste osas.
Aja jooksul oleme saanud
endale mitmeid koostööpartnereid ja
sponsoreid, kes aitavad ürituste
läbiviimisega ja toetavad nende
läbiviimist – nendeks sügisel olid Saku,
Monster, MyFitness, Kuulsaal, Rahva
Raamat, Nukuteater, Kalev SPA,
Meriton Hotels & SPA, Drink Bar & Grill,
Lauamängud.ee, Tallink Takso, Tallink,
Olympic Casino ja Triobet ning
Dynami:t. Samuti on üritusi toetanud
toodetega Microsoft tänu meie kooli
M i c r o s o f t S t u d e n t Pa r t n e r i t e
aktiivsusele. Neid on veel kindlasti
lisandumas. Üheks värskemaks ja
peatseks koostööpartneriks saab olema
Club Studio koos uue tudengitele
mõeldud ürituste sarjaga, mille info on
lähiajal tulemas.
Tänu nendele toetajatel oleme
saanud ära korraldada sügisel
toimunud rebastekuu üritused koos
r e b a s t e p e o g a , Tu d e n g i b a a r –
Movember, Meediaklubi LAN Party, EIK
ja EKA ühise jõulupeo.
Kevadel on tulemas mitmeid
üritusi (mõni võibolla jääb mainimata
praegu) ja esimesed on juba plaanitud
veebruari kuusse – Tudengibaar ja
eelmisest korrast veel vingem võrgupidu
Meediaklubi poolt.

Samuti vastlapäeval üritame
tudengitega minna vastlaliugu tegema
ja sõbrapäeval üritame aidata
tudengitel leida endale uusi
sõpru/sõbrannasid/elukaaslast ja kes
soovib, ka olemasolevaid sõpru meeles
hoida.
Pe a l e s e d a o n t u l e m a s
üliõpilasesinduse valimised – ootame
kindlasti tugevat huvi üliõpilasesinduse
tegevuse vastu ja kindlasti rohkelt
tudengeid, kes soovivad midagi täie
südamega korda saata oma õpingute
kõrvalt koolis, sest see on koht kus saada
kogemust juurde grupitöös, plaanide
tegemises, otsuste langetamisel ja on
võimalus üliõpilaskonna tudengite häält
kuuldavaks teha. PS! Saab ka üritusi
korraldada ja teiste koolide lahedate
esindajatega chillida!
Valimisi aitavad lisaks ÜE-le
läbiviia Meediaklubi ja koolilehe
UpDate liikmed.
Tulemas on ka kooli sünnipäev
17. mail, kus lisaks ametlikule osale
teeme ka afterpar ty.Kooliaasta
lõpetamiseks korraldame mõne teise
ülikooliga koos ühe vinge
kevadlõpupeo.Kõikide ürituste ja
tegemiste lisainfo on saabumas
orienteruvalt 2-4 nädalat varem ennem
nende toimumist.
Kõik kes soovivad meie
tegemistega kursis olla või on
küsimusi, ideesid, lahedaid
mõttelende või tahavad midagi
korraldada vms, andke sellest meile
teada ja leiame sobiva lahenduse!
Esinduse kontaktid on
esindus.itcollege.ee lehel üleval. Tulge
ka aegajalt esindusest läbi kas või
niisama juttu puhuma, kui on näha, et
ruumis tuled põlevad.

Kui soovid esindusega ühendust
võtta, kirjuta meile aadressil
esindus@itcollege.ee või tule astu
esinduse ruumist läbi, kui näed seal
tulesid põlemas!

Urmo Lihten
Üliõpilasesinduse
esimees
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EIK Microsoft Student Partners
Eesti Infotehnoloogia Kolledžis pärjati 6.
detsembril 2012 Microsoft Student
Partneriteks 2 EIK tudengit: Reigo Hein
ja Ulf Anso. Viskame pilgu peale, kuidas
kumbki neist MSP tiitli välja teenis ning
mis neil tulevikus plaanis on.
MSP tiitli omanikud on
Microsofti tudengpar tnerid, kes
korraldavad Microsofti- ja ITtemaatilisi üritusi.
Reigo Hein
MSP
Reigo liitus MSP kandidaatidega 2012.
aasta sügisel, kuid tegeles Microsofti
ürituste korraldamisega juba jaanuarist.
Ta o l i a b i k s m a i k u u t e h n o õ h t u
korraldamisel, lisaks aitas ta üritusi
korraldada ka Tallinna Polütehnikumis ja
IT Kolledžis.
Reigo plaanib IT Kolledžisse
tuua professionaalseid lektoreid
rääkima huvitavatel ning keerulistel
teemadel. Samuti kavatseb Reigo
jätkata kommuuniõhtute korraldamist.

jälgida lähemalt aadressilt
http://msgeeksonwheels.blogspot.com.

Mõlema sõnul on MSP hea olla, sest
liikmete vahel on põnev konkurents, mis
ajendab neid võistlema Aasta MSP tiitli
üle, lisaks saab tohutult palju kontakte nii
Eestist kui välismaalt. Microsoft toetab
oma tudengpartnereid erinevate
koolitustega.
Microsoft Student Partnerite
poole tasub pöörduda igasuguste
Microsoftiga seotud küsimustega.
Samuti võib nendega ühendust võtta, kui
soovite osa võtta ja abistada erinevate
ürituste korraldamisega.

Ulf Anso
MSP
Ulf liitus samuti kandidaatidega sügisel.
Ulf osales aktiivselt tehnoõhtutel ning
Tallinna Polütehnikumis toimunud ürituste
korralduses.
Ulf on hõivatud„Geeks on
Wheels“i korraldamisega , mis kujutab
endast üritust, kus MSP'd ning MUG.ee
liikmed sõidavad üle Eesti erinevatesse
koolidesse ning tutvustavad kõige
uuemaid ja vingemaid tehnoloogiaid.
Samuti kavatseb Ulf jätkata tehnoõhtute
ning kommuuniõhtute korraldamist.
Kogu Geeks on Wheels üritust saab

Kui tekkis huvi Microsoft Student Partneri
tiitli vastu, tasub sellele juba mõtlema
hakata. Mõlema sõnul aitab palju kaasa
aktiivsuse näitamine MUGi üritustel ning
mujal itimaailmas.
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EIK kurikuulus Meediaklubi
Meediaklubi on 15 aktiivsest tudengist
koosnev klubi. Meie peamisteks
eesmärkides on koolielu huvitavamaks
muutmine ja ülipilaste aktiivsuse
tõstmine.
Klubi on juba üle aasta vana ja
selle ajaga saavutanud palju. Seda on
näha ka meie liikmete ÕISi
käskkirjadest. Me tegemistest saab
rohkem lugeda lugeda Meediaklubi
blogist:
h p://itkmeediaklubi.blogspot.com/
ja Youtube kanalilt:
http://www.youtube.com/user/itkmee
diaklubi .
Klubiga liitumiseks ei ole
kandideerimiseaegu, vaid liituda
soovijad ja niisama huvilised on
tavaliselt meiega ise rääkima tulnud,
tänu sellele ongi klubi aktiivsuse tase
suur. Liituvad vaid need kes on asjast
tõsiselt huvitatud ja valmis klubi nimel
o m a a e ga p a n u s t a m a . E n a m u s
Meediaklubi liikmed on aktiivsed ka
teistes organisatsioonides nagu
Üliõpilasesindus, Koolileht, Robootika,
MSP ja AIESEC.
Selle aasta algusest on
Meediaklubi uueks juhiks Fred Moritz,
kes sellega kindlasti suurepäraselt
hakkama saab.
Lõpetuseks tooksin välja kõik
Meediaklubi liikmed, et neile ka FAME'i
jagada :) :
Kristi Paakspuu, Reelika Lõhmus,
Maarja-Liisa Tammepõld, Kairo Koik,
Madis Peep, Fred Moritz, Mardo Pahk,
Matis Palm, Mihkel Ehrlich, Raido
Martinson, Martin Leppik, Marek Kikas,
Kristjan Luik, Kaur Pääro, Kaspar Urban
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<MEELELAHUTUSRUBRIIK>

?

Otsime meelelahutusrubriigi toimetajat!
Võta julgelt ühendust
toimetus@itcollege.ee

Su kood on

katki!
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mr.

BIG

Mr Big on nii sinu parim sõber kui ka suurim vaenlane
- ta on sinu usaldusisik, kellele võid anonüümselt
kirjutada ja küsida kõige piinlikumaid asju ja ta
hoiab su saladusi, aga pea meeles, et ITK seinte
vahel ja üritustel toimunu on Mr Bigile teada ja tema
terava silma ja valvsa kõrva eest ei jää miski varjule.

Sul on mure, mis vajab lahendamist? Saada Mr BiG-ile kiri aadressile: mr.big.001@mail.ee

Lugeja:

Big:

Lugeja:

Tere, Big!
Käisin meie kooli esimesel LANil ja tore
oli, või noh CS on ikka nagu CS aga tore
oli istuda kusagil mujal kui kodus. Kuigi
kodus on tool mugavam. Igatahes LANil
istus minu kõrvale üks ilus tüdruk. Või noh,
tüdruk. Ja kui ta vahepeal vetsus käis, siis
ma uurisin ta CS nime välja ja kohe kui ta
vetsust tagasi tuli, hakkasin teda
pommitama. Pommitasin teda ikka nii, et
vähe ei ole – ma arvan, et see oli hea
strateegia, ma olen lugenud netist, et
mees peab cocky olema, kui ta naist
tahab. Ja tõesti, nüüd ta teab mind väga
hästi, või noh minu CS kasutajat. Aga ta
ei tea, kes ma päriselt olen ja ma ei
julgenud öelda ka, et ma ta kõrval istun.
Igatahes nüüd oleme juba paar nädalat
pommitanud, aga ma ei tea, mida edasi
teha, tahaks temaga midagi teha, noh
päris elus, aga ei oska. Kuidas oleks
parim viis seda teha?

Tere, Stealth_BomberTu-95!
Oled õigel teel! Cocky ei ole mind veel
kunagi alt vedanud! Tean, mida tunned,
elasin kord 4,5 kuud järjest arvuti taga
„Runescape'i“ mängides ja poleks sealt
välja saanud kui Carrie poleks mind
sealt välja meelitanud või kui asjade
müük ära poleks keelatud (4,5 kuud
ühiskonnast väljas polnud päris
ilmaasjata, teenisin suure osa oma
varandusest seal kokku. Ja iroonilisel
kombel 4,5 kuud ilma sotsiaaleluta
tagas mulle 5 aastat naiste tähelepanu,
kuna naistele meeldib raha). Aga kui
sinul seda veel ei ole, siis ootab sind ees
raske katsumus. Aga tee nii:
1. Mine koolis tema juurde.
2. Hakka temaga rääkima.

Hei,
Lisasin ühe tüdruku omale Skype'i
sõbraks, aga kuidas ma saaks nüüd
tema tähelepanu endale tõmmata, et
ma ei jätaks mingit pugeja muljet??
Aita kiirelt!

Big:
Status update: Busy.

Lugeja:
Tere Big,
Sooviks isiklikumalt tutvuda oma
matemaatika õppejõu Kristiina Hakiga.
Mida ma selleks tegema peaks?
Anonüümne

Jõudu!
BIG

Täpset vinti soovides,
Stealth_BomberTu-95

Kuldsed sõnad..
Kristiina Hakk: „Mõistlik inimene mõtleb ja siis vastab endale“.
Publikust piisavalt vaikselt, et õppejõud ei kuuleks: „Mõistlik
inimene ei räägi iseendaga“.
Jaanus Pöial: "Kui peaks juhtuma selline õnnetus, et te hakkate
kunagi Javat programmeerima, siis peate siit niikuinii üle vaatama.”
Sirje Keevallik: „Slaididel on täna palju teksti, kuna mitu aastat
tagasi oli mul hääl nii ära, et näitasin slaide seto muusika saatel ja
ma pole viitsinud neid ära muuta.“

Big:
Tee nii:
1. Võta temaga ühendust ja ütle,
et sa oled koolilehest ning
soovid temaga intervjuu teha.
2. Saa temaga kokku ning nüüd
võid temalt küsida kõige
personaalsemaid küsimusi, mis
sulle pähe kargab. Ära unusta
ka pilte küsimast!
3. Saada kogu info aadressile
toimetus@itcollege.ee

Kuu mantra
Kui ma ei oska mõnda
mata ülesannet, siis ma
mõtlen, mida mõistlik
inimene siin teeks...
ja nii ma teengi!
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IT Kolledži parima istekoha otsinguil
Ameerika tundmatud külalisteadlased jälgisid kuu aja jooksul tudengite õppekeskkonda
ning visualiseerisid keskmise tudengi liikumisteekonna ühe loengu jooksul:

Pilt: Petri Hütt

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Istun võimalikult kaugele, et mitte tähelepanu tõmmata ja näha kõiki, kes
sisse tulevad.
a.
Midagi ei kuule!
Ärge jutustage siin!!!
Oh põrgut, slaidid on teisel pool, siit ei näe ju midagi.
Kas ma tundsin just vihma?
Ideaalne!
a.
Grupitöö?! Pean kiirelt omale sõbrad leidma!
Oioi, kohe saab loeng läbi, pean esimesena sööma jõudma!
Ta ei märkagi kui ma siit minema hiilin... 1, 2, nüüüüüd!!

Eesti poliitikute uued nimed
Detsembris kinnitati Eesti IT-arengukava, mis näeb ette IT-valdkonna muutumise rahvuslikuks prioriteediks. Sellega seoses
muudetakse ka Eesti poliitikute nimed paremini vastuvõetavaks arvutikeelele. Uued nimed on järgmised:
Edrar Savirar, Mart Rar, Enter Tuiksoo, Windows Reiljan, Siiri Oviirus, Enn Essenger, Jaak Hub, Deviantart Meri, Toomas
Trapidshare, Peeter Vista, Ene Error, Konstantin Patch, Mart ViisiRAM, Heimar Link, Katrin Cisco, Jürgen Digi, Priit Toolbar, Kristiina
OjuLAN, Helir-Valdor TorrentSeeder, Marek Standby imo , Anna-Maria GaloJava, Rein LAN, Gateway Pentus, Toomas VaREQ,
Marika DOS, Jüri SATAs, Juhan Särts & Erki Vool, Olari Raal, Arnold Ruuter, Draiver Sõerd, Urve Halo 3, Aivar Riistvarasalu,
Hannes AsRock, Mailis Reps, Excel Tuiksoo, iPod Gräzin, VIA Savisaar, Mac Soosaar, IP Sooäär, Jüri Spamm, Mai Trial, Paul-Eerik
RAMmo, IPv6 Tunnel-Väldo Kelam, Keit Pentium, Kai Aware, Tõnis BitRar.
Poliitikud, kellele määrati mitu nime kasutamiseks vastavalt olukorrale:
Boolean-Hendrik Ilves või Toomas Hewlett Ilves, Stream Kallas või Siemens Kallas, iTunes Lukas või Tõnis LucasArts, Zip Kallas või
Andrus Unzip, Silver Makele või Server Meikar imo, mIRCo Pomerants või Macro Pomerants, Sven Piksel või Sven Mikserver,
Taavi VeskiMac või .avi Veskimägi , Integer Tarand või Intel Tarand.
Allikas: http://starpump.ee/viewthread.php?tid=44815&page=1
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EIK Veebruarikuu kalender
ÜLIÕPILASESINDUS

22. – 24. jaanuar
28. jaanuar
03. veebruar
04. veebruar
04. veebruar- 31. märts
08. veebruar
10. veebruar
11. veebruar
12. veebruar
14. veebruar
15. veebruar
21. veebruar
22. veebruar

MEEDIAKLUBI

lõputööde kaitsmised
ettevõttepraktika algus, kevadsemestri õppeainete deklareerimise algus
sügissemestri lõpp (va. kaugõpe)
kevadsemestri auditoorse õppetegevuse algus
kevadsemestri I poolsemester
EIK LAN 2.0
kaugõppe sügissemestri lõpp
semestri õpingukava esitamise tähtaeg (punane joon)
vastlapäev
sõbrapäev
kaugõppe kevadsemestri algus
TUDENGIBAAR: vabariigi aastapäeva eri! Algab üliõpilasesindusse
kandideerimine
semestri õpingukava esitamise tähtaeg (punane joon)- kaugõpe

Lisaks ülalmainitule tasub veebruarikuus hoida silm peal stipendiumiavalduste, õppetoetuse ning riigieelarvelistele kohtadele
kandideerimise tähtaegadel.

This is your space.
Why did you not use it?

Soovid avaldada oma reklaami või kuulutuse siin? Võta meiega ühendust: toimetus@itcollege.ee
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Ootame kõigilt lugejatelt kaastööd ja aktiivset koostööd. Kui märkate midagi,
mis võiks huvi pakkuda ka teistele lugejatele andke sellest teada aadressil

toimetus@itcollege.ee
"UpDate" on IT Kolledži ametlik koolileht, mis suunatud kõigile kooli tudengitele,
vilistlastele, õppejõududele ja töötajatele. Koolileht ilmub kord kuus (va suvel).
Toimetus tänab lehe arengusse panustamise eest Marje Meenovit ja Madis Peepu.

Toimetus:
Kerstin Kippar
Peatoimetaja

Kaido Kikkas
Arvamustoimetaja

Erik Ehasoo
Tegevjuht

Petri Hütt
Fotograaf

Ellen Türk
Toimetaja asetäitja

Kristjan Hiis
Itinurga spetsialist

Fred Moritz
Disainer

Jälgi meid facebookis aadressil

www.facebook.com/eikupdate
Koolileht "UpDate" on kaitstud Creative Commonsi litsentsiga materjali võib kasutada muutmata kujul viitega allikale.
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Üliõpilasesindus annab teada:

