
ÕTÜ suvelaager Viitnal 13.-15. august 2006  

13.-15. augustini toimus Viitna puhkekeskuses järjekordne Õpilaste Teadusliku Ühingu 

suvelaager. Ligi 50-l laagrisse kogunenud noorel teadusehuvilisel oli võimalus pisut enam kui 

kahe päeva jooksul mõtiskleda ja diskuteerida koos nimekate lektoritega erinevate 

maailmakäsitlusvormide üle. Teaduslikku, religioosset ja müstilist maailmavaadet käisid 

tutvustamas filosoof-professor Mart Raukas, filosoof Einar Laigna, muinasjutu-uurija Marju 

Torp-Kõivupuu, akadeemik Enn Tõugu, professor Peeter Lorents ja professor Sirje Keevallik. 

Külalisesinejana oli kohal dr Gyözö Kovacs Ungarist.  

Kahe päeva jooksul kuulati tarkade inimeste mõtisklusi maailmakäsitluse erinevate vormide 

üle, kaheldi nende teooriates, avaldati südikalt arvamust ja pakuti muidugi ka omapoolseid 

lahendusi. Värske õhk ei mõjunud seejuures mingilgi viisil uimastavalt, pigem vastupidi, sest 

mõtlemis- ja vaidlemisainet jagus mõnedel laagrisolnutel lausa hommikuni.  

Kui eelmises laagris räägiti põhiliselt sellest, mida teadus endast üldse kujutab, siis sel aastal 

püüti teadust vaadelda erinevate maailmakäsitluste raamistuses, arutleti usu ja teaduse 

vahekorra ja ka laiemalt meid ümbritseva maailma ning sotsiaalse keskkonna üle. Nimetatud 

teemadel peeti õpilaste vahel esimesel laagriõhtul maha ka äge dispuut, mis lõppes ainult tänu 

sellele, et väljas läks pimedaks ja vaidlejad ei näinud enam üksteist..  

Põnevatest uurijatest-mõtlejatest olid tänavu kohal Sirje Keevallik, kes rääkis, kuidas tehakse 

teadust ja mil määral see erineb mõnest teisest maailma tunnetamise viisist. Peeter Lorents 

püüdis selgitada erinevate maailmakäsitlusvormide sarnaseid jooni. Marju Torp-Kõivupuu 

tutvustas muinasjutu-, müüdi- ja muistendimaailma ning seda, kuidas inimesed endiselt 

usuvad nii vanu müüte ja ebauske kui ka loovad juurde uusi, mis mõjutavad meie igapäevast 

käitumist pea samavõrd kui musta kassi minek üle tee. Einar Laigna rääkis enda maailmapildi 

kujunemise protsessist ja õhutas noori kuulajaid kahtlema kõiges, mida nad kuulevad, aga 

samas olema valmis ka oma arusaamu muutma. Enn Tõugu tekitas diskussiooni selle üle, 

mida üldse on mõtet teadlasel uurida. Prof. Mart Raukas püüdis panna noori mõtlema meie 

ühiskonnas kehtivate sotsiaalsete normide vastuolulisuse üle.  

Laagris külalisena viibinud dr. Gyözö Kovac osaleb Ungaris ÕTÜ-le idee poolest sarnaste 

tegevuste organiseerimisel. Kuigi ta laagri peamiselt eesti keeles toimuvatest juttudest kuigi 

palju aru ei saanud, vestles ta palju osalejatega ja ütles lahkudes, et plaanib Ungarisse tagasi 

minnes reformida nende tegevust noortega. Kui seni on neil peamiselt toimunud 

teaduslaagrid, kus noored saavad teha katseid ja uurida arvuteid, siis edaspidi püüaksid nad 

rohkem korraldada meie laagri sarnaseid diskussioone ja mõttevahetusi põnevate mõtlejate ja 

noorte vahel, mida seal seni veel kuigi palju tehtud pole. 

Lisaks jutusessioonidele mahtus kahe päeva sisse ka meeldejääv ekskursioon Anne 

Kurepaluga Käsmu, Altjale ja Lahemaa Rahvuspargi keskusesse, kus kõik osalejad said 

hinnata ja kritiseerida erinevate vaatenurkade alt parajasti valmivat Lahemaa Rahvuspargi 

püsiekspositsiooni. Jutusessioonide vahepeal ja õhtul sai igaüks sulpsata Viitna järve ja kui 

kellelgi selle peale juhuslikult külm hakkas, siis võis südame rahuga soojendada end saunas 

või kamina ees vorste ja tomateid grillides. Tähistel öödel oli järve ääres avatud vabaõhu 

observatoorium, kus kõik soovijad said soojas suveöös sillal lebades mõtiskleda langevate 

tähtede olemuse ja elu mõtte üle. 
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Laagris toimus:  

 

13. august  

13:00 – buss Tallinnast bussijaama juurest  

14:00 – saabumine, majutumine, kogunemine  

14:30 – lõunasöök  

15:30 – rivistus, nägude ülelugemine, tutvumine, laagri kava põgus tutvustus  

16:00 – 1. jutusessioon - Sirje Keevallik, Peeter Lorents  

19:00 – õhtusöök  

19:30 – 2. jutusessioon - dispuut, juhib Peeter Lorents  

21:00-9:00 - tegevus vabal valikul. Saun, grill, tutvumine jms.  

 

14. august  

9:00 – hommikusöök  

9:30 – 3. jutusessioon - Gyözö Kovac, Einar Laigna  

12:30 – sirutuspaus  

13:00 – lõunasöök  

14:00 – ekskurseerimine Anne Kurepaluga  

18:00 – õhtusöök  

18:30 – 4. jutusessioon - Marju Kõivupuu, Enn Tõugu  

20:30-9:00 - tegevus vabal valikul  

 

15. august  

9:00 – hommikusöök  

9:30 – 5. jutusessioon - Mart Raukas  

11:30 – väga lühike nutt ja hala, kojusõit  

 


