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Ootused ja eesmärgid: 
 

- anda vaatajale pilt sellest, millisesse maailma astub inimene, kes sünnib täna ja 

lõpetab ülikooli 22 aasta pärast; 

- tutvustada laiemale üldsusele ülikooli uue arengukava suundi aastateks 2021–2025. 

Virtuaalsel arengukonverentsil visioneerisid ülikooli teadlased, eksperdid, tudengid 

ja maailmas silmapaistvad inimesed TalTechi rollist Eestis ja maailmas, hariduse 

tulevikust ning teaduse ja ülikoolide panusest globaalsete väljakutsete 

lahendamisse; 

- luua konverentsile keerukas, kuid ülimalt hästi toimiv tehniline lahendus lähtuvalt 

printsiibist, et TalTech on teaduse, insenerioskuste ja innovatiivse ettevõtluse 

siduja; 

- näidata TalTechi atraktiivse ülikoolina potentsiaalsetele tulevastele üliõpilastele. 

 

Elluviimise kirjeldus: 

- kliendi eesmärkidest ja ambitsioonikusest lähtuvalt tuli luua jõuline ja tehniliselt 

keeruline lahendus, mis toetaks igas elemendis veelgi keerukama sisu vormiliselt 

lihtsat edasiandmist; 

- TalTechi Arengukonverentsi tehnilise lahenduse aluseks sai kliendi soov tulla väga 

keerulisel ja piirangutest räsitud ajal välja silmapaistva lavakompositsiooniga, mis 

võimaldaks turvaliselt päriselt kokku tuua maksimaalne arv esinejaid, siduda need 

vaataja jaoks ühtseks tervikuks virtuaalkõnedega ning vürtsitada meelelahutuslike 

vahepalade ning auhinnatseremooniaga. Seejuures pidi arvesse võtma, et ürituse 

väljund on tuhanded vaatajad online-kanalites otseülekandena ning veelgi enam – 

kümned tuhanded televaatajad hiljem ERRi vahendusel; 



- toimumiskohaks olnud Proto tehase virtuaalstuudio disainiti täielikult ümber, ruumi 

asetati custom-made lavalahendus, virtuaalkõnelejatest lähtuv LED-ekraan ja 

projektsiooni kompositsioon Kristjan Järvi performance’i tarbeks. Stuudio loodi 270 

kraadi põhimõttel ehk filmiti kolme suunda korraga, kasutades maksimaalselt ära 

ruumi sügavust ning luues eheda interaktsiooni kohapealsete ja virtuaalkülaliste 

vahel. Teleülekannet ja -salvestust teostas Eesti Muusikaauhindade ja Eesti Laulu 

meeskond. 

 

Tulemused: 

- konverentsi struktuur, sisu ja tehnilised lahendused ning nende omavaheline 

kooskõla pani juba sündmuse ajal paljusid stuudiot külastanud ja seda virtuaalselt 

vaadanud inimesi asja kohta küsima ja uurima;  

- edastatud sisu, püstitatud teemad ja meid tulevikus ootavad väljakutsed ning neile 

pakutud positiivsed lahendused tekitasid väga suurt kõlapinda meedias ning 

sotsiaalmeedias. Väga paljudele tuli uudisena, et TalTech on oma teadmistega 

osaline nii paljudes Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtete arendusprotsessides. Hulk 

TalTechi Arengukonverentsil tõstatatud teemasid elab täna avalikus ruumis oma elu 

ning sisuline diskussioon käib aktiivselt edasi; 

- kontseptsioonist ja tehnilistest lahendustest olid vaimustuses kõik üritusel esinenud 

inimesed ning sündmuse tehnilised partnerid peavad seda viimaste aastate üheks 

suurimaks väljakutseks. 
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