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Ootused ja eesmärgid: 
 

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

lõpetab ülikooli 22 aasta pärast; 

- rõhutada TalTechi teadlaste rolli meie igapäevaelu puudutavate probleemide 

lahendamisel; 

- TalTech – teaduse, insenerioskuste ja innovatiivse ettevõtluse siduja; 

- näidata TalTechi atraktiivse ülikoolina potentsiaalsetele tulevastele üliõpilastele; 

- näidata Eesti avalikkusele TalTechi rahvusvahelist koostööhaaret; 

- rääkida võrdlemisi lihtsalt lahti meid kõiki mõjutavaid tulevikuarenguid 

tehnoloogias, energeetikas, linnaplaneerimises, meditsiinis, õppimises; 

- saada võimalikult palju vaatajaid veebis toimunud otsesaatele, järelvaatamisi, 

levitada sotsiaalmeedias konverentsiga seotud lühiklippe. 

 

Elluviimise kirjeldus: 

- kliendi eesmärkidest ja ambitsioonikusest lähtuvalt tuli luua jõuline 

programmilahendus, kus väga keeruline ja mitmekülgne sisu tuli edastada lihtsalt, 

selgelt ja struktureeritult;  

- meie kontseptsiooniks oli siduda TalTechi teadlased, teaduskondade juhid, 

välismaised tippteadlased ning iga valdkonna tippspetsialistid või tippjuhid ja 

visonäärid Eesti erasektorist. Viimaste kaasamise kriteeriumiks oli TalTechi 

vilistlaseks olemine või nende ettevõtte edukas koostöö TalTechi teadlastega; 

- kogu virtuaalkonverentsi sisuliseks lähtekohaks sai küsimus, milline on meid 

ümbritsev maailm 22 aasta pärast, kui täna sündiv inimene on lõpetamas ülikooli; 

millisesse maailma ta pärast ülikooli lõppu astub; 



- kuuetunnise maraton-ülekande jagasime seitsmeks osaks – 6 teemapaneeli + 

meelelahutus. Viimase kriteeriumiks oli taas innovatsioon ning nutikate lahenduste 

kasutamine; 

- iga teemapaneeli modereeris TalTechi vastava valdkonna juht, temaga liitusid nii 

virtuaalselt üle maailma kui ka vahetult stuudios asuvad teadlased ja erasektori 

tipptegijad. Igas teemaplokis oli arutelu ning eelvalminud videolõike, mis andsid 

arutellu oma panuse. Oluline oli, et iga vaataja leiaks hõlpsasti teda enim huvitava 

osa ning saaks seda jälgida.  

Tulemused: 

- konverentsi struktuur, sisu ja tehnilised lahendused ning nende omavaheline 

kooskõla pani juba sündmuse ajal paljusid stuudiot külastanud ja seda virtuaalselt 

vaadanud inimesi tõstatatud teemade vastu huvi tundma;  

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

pakutud positiivsed lahendused äratasid väga suurt kõlapinda ka meedias ning 

sotsiaalmeedias. Väga paljudele tuli uudisena, et TalTech on osaline nii paljudes 

Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtete arendusprotsessides. Hulk 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 ja õnnestumiseks. 
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