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Mina olen 1. aasta ajalootudeng ning mind nomineeriti Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna 

volikokku. Pean tunnistama, et see tuli natukene ootamatult ja alguses olin pigem skeptiline 

päriselt kandideerimise osas. Olen ju alles esimesel kursusel ja mida minul siin ikka öelda on. 

Rääkisin oma kursusekaaslastega ja õppejõuga ning jõudsin otsusele, et kandideerimine ei võta 

mul tükki küljest. Mida mul ikka kaotada on? Ja mine tea, äkki osutun isegi valituks. Mõte, mis 

lõpuks kaalukausi kandideerimise kasuks kallutas, tuli minu seest. Sisemine motivatsioon on üks 

tugev asju liikumapanev jõud. Mulle jõudis kohale, et ülikooli mõnede halbade külgede üle 

nurisemine ei vii kusagile, kui ma tahan asju muuta, siis ma pean tegutsema hakkama. Endale 

üllatuseks avastasin, et mul ongi paar ettepanekut, mis vähemalt minu elu paremaks teevad 

(eeldades, et need reformid läbi lähevad). 

Esiteks, Silva maja naiste tualetid (ma ei ole meeste WC-s käinud, ei saa arvamust avaldada) on 

ebameeldivalt külmad. Nendesse sisenedes on tunne nagu siseneks jääkambrisse. Ma ei tea 

põhjust, mille poolest need WC-d erilised on, sest teisi ruume ju köetakse. Minu ettepanek on neid 

natukenegi kütma hakata. Tooksin välja veel selle, et ülikool (õpin peamiselt Astra ja Silva 

hoonetes) on jahe. Mina ei käi koolis t-särgiga, sest ma hakkaksin lihtsalt lõdisema. Kas see on 

põhjustatud sellest, et käiakse loengutes ka jopedega ning siis on temperatuur kõigile kirik keset 

küla? Kas see on ainult minu tähelepanek ning teistele on temperatuur paras? Kui nii, siis 

vabandan. 

Teiseks, on mul mure söömisega ülikoolis. Kuna olen külastanud kõige rohkem Astrariumi, siis 

on minu jutt ka selle kohviku kohta. Mul on kaks tähelepanekut. Alustuseks tooksin välja, et 

kohvikusse lähevad inimesed kahel põhjusel: 1) nad võtavad kohvi ja/või saiakese; 2) nad tahavad 

korralikult süüa. Esimesel juhul jaotuvad inimesed samuti kaheks: need, kes „trügivad“ järjekorras 

ette ning need, kes ootavad kohusetundlikult kõikide nende taga, kes võtavad praadi, et saada oma 

kohvi kätte. Ma olen mõlemat proovinud ja kumbki ei ole hea variant, sest kui ma ootan, siis ma 

küsin endalt, kas ma tõesti pean ootama, kui minu kohvi ja saiakese võtmine on palju kiirem kui 

prae võtmine; kui ma trügin (ja kõik teised ka), siis tekib kusagile keskele järjekord ja siis tekib 

küsimus, kus on „õige“ järjekord ja lõpuks on kaos. Pealegi on üksteisele otsajooksmise tõenäosus 



suurem. Teisel juhul saavad prae võtjad oma söögi hiljem kätte kuna kohvi võtjad trügivad ette, 

kuid tegelikult on koha peal sööjatel söömiseks rohkem aega vaja. Sellepärast ma tihtipeale ei lähe 

vaheajal sööma, eriti siis, kui loeng on pikaks veninud. Mul ei ole võimalustki oma prae söömist 

õigel ajal lõpetada, et järgmisesse loengusse jõuda. Te võite õelda, et ma võin minna ju teistesse 

kohvikutesse, kuid ka seal on palju rahvast ja ma tõstatasin probleemi just Astra maja kohviku 

kohta. Minu lahendus oleks, et kuidagi teha kaks kassat, et järjekord kiiremini liiguks. Samuti ma 

võiksin ju soovitada, et teha kohvi ja saiakeste leti eraldi korraliku söögi omast, kuid ma ei tee 

seda, sest saan aru, et on inimesi, kes soovivad osta nii kohvi kui ka praadi ning eraldi ostmine on 

ajakulukas ja ebapraktiline. Minu ideaalne pakkumine oleks, et teha kohvi ja saiakeste lett kusagile 

mujale ka, aga esiteks oleks see kohvi ja saiakeste (hea kraam siiski) raiskamine, sest kui palju 

inimesi ikka ostab praadi ja kohvi ja saiakesi (kui ma eksin, siis palun vabandust, ma ei ole teinud 

uurimust, mida inimesed Astrariumis ostavad, need on lihtsalt minu väikesed tähelepanekud). 

Minu praegune lahendus probleemile on lisada kassa, et järjekord kiiremini liiguks. Mul tuli ka 

selline võib olla natukene utoopiline idee, et lisada võimalus iseteenindamiseks, 

iseteeninduskassad, mida poed kasutavad. 

Kolmandaks ei ole probleem minuga vaid minu ratastoolis oleva sõbraga. Ma sõidan tihti liftiga 

koos temaga ning olen märganud, et kaart, mis tal on, et lifti esmajärjekorras kutsuda, ei tööta päris 

nii nagu see peaks. Vahel läheb ikkagi mitu minutit, et õige lift (mõtlen selle all lifti, mis viib 0 

korrusele, et garderoobi pääseda) tuleks, tihti avab uksed just vale lift ja siis peame selle ära 

saatama ja uuesti lifti kutsuma. Ma ei oska sellele probleemile lahendust leida peale selle, et nii 

kaart kui ka liftid tuleks korralikult töötama panna. 

Ma loodan, et te saite minu probleemidest ja tähelepanekutest aru, üritasin selgitada asju nii selgelt 

kui oskasin. Minu kaks peamist probleemi ongi just seotud külma ja söögiga. Kui minu mõtted 

aitavad kaasõpilasi, siis on mul hea meel. Ma olen tähelepanelik ja mul on head (loodetavasti) ja 

teistsugused mõtted probleemide lahendamiseks. Selle asemel, et lihtsalt vinguda, üritan midagi 

valupunktide leevendamiseks teha (kui ma saan volikokku, siis oleks mul ka vahendeid nende 

teostamiseks). Võib olla nomineerijal ei olnudki nii halb maitse. Minust võib täitsa asja saada. Edu 

saavutamisel on kõige tähtsam iseendasse uskumine. 


