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Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi 2017.  

Tegevusaruanne. 
 

Üldinfo 
Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi korraldatakse alates 1989. aastast ja see on suurepärane 

platvorm, et edendada noorte teadlaste vahelist koostööd ning tutvustada euroopa noorte 

teadussaavutusi ka laiemale avalikkusele.  

29. Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss (EUCYS) 2017 toimus 22.-27. septembril 2017 Tallinnas. 

See oli ka üks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritustest. Konkursi Eesti poolne peakorraldaja 

oli Eesti Teadusagentuur, selle peamised rahastajad olid Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa 

Komisjon. 

 

Osalejad  
Konkursil osales 146 noort 38 riigist 89 teadusprojektiga. Osalejaid oli järgmistest riikidest: Austria, 

Belgia, Bulgaaria, Eesti, Egiptus, Gruusia, Hiina, Hispaania, Iirimaa, Iisrael, Island, Itaalia, Kanada, 

Küpros, Leedu, Läti Luksemburg, Lõuna-Korea, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, 

Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Türgi, Ukraina, Ungari, USA, Valgevene, Venemaa, 

Ühendkuningriik ja Euroopa koolid. Lisaks osalesid külalistena Tuneesia ja Taiwani esindajad.  

Koos riiklike koordinaatorite, õpilasi saatnud täiskasvanute (juhendajad, õpetajad, vanemad), žürii 

liikmete, külaliste, sponsorite, välisajakirjanike, Euroopa Komisjonipoolsete korraldajate ja meediatiimi, 

Eestipoolsete korraldajate ja vabatahtlikega osales konkursil 330 inimest. Konkursi avatud päevade 

korraldamisel osales lisaks 53 teaduse populariseerijat Eestist.  

Avatud päevadel külastas konkurssi ~1000 inimest, sh 15 õpetajat Soomest, 25 klassitäit õpilasi Eesti 

koolidest koos õpetajatega (registreeritud 752 õpilast). 

Konkursil osalenud tööd valdkondade kaupa: 

Valdkond Tööde arv 

Bioloogia 11 

Keemia 8 

Informaatika 7 

Inseneriteadused 15 

Keskkond 12 

Materjaliteadused 4 

Matemaatika 10 

Meditsiin 7 

Füüsika 11 

Sotsiaalteadused 4 

 

Kõigi konkursil osalenutega tehti videointervjuud, milles nad oma töödest rääkisid (nii inglise keeles kui 

ka oma emakeeles). Intervjuusid osalenutega näeb siit: https://eucys2017.eu/videos/  

 

https://eucys2017.eu/videos/
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Auhinnad ja preemiad 
Konkursil anti välja 9 valdkondade-ülest põhipreemiat (kolm I, kolm II ja kolm III preemiat) ja nendega 

seotud eriauhinnad osalemiseks London International Youth Science Forum’il ja Stockholm 

International Youth Science Seminaril. 

Eripreemiaid andsid välja EIROforumi organisatsioonid (CERN, EUROfusion, EMBL, European Southern 

Observatory, ESRF, ILL, XFEL, ESA), Joint Research Centre, Intel ISEF, EuCheMS, Wolfram, Salvetti 

sihtasutus, PRACE.  

Eesti kui korraldajariigi eripreemiad andsid välja Haridus- ja Teadusministeerium ning Tallinna 

Linnavalitsus. 

Otsuse langetas kõigi preemiate osas konkursi rahvusvaheline žürii, kuhu kuulub ka Margus Niitsoo 

Eestist, kes 2005. aastal osales konkursil võistlejana ja pälvis sealt 3. preemia. 

 

Konkursi põhimaterjalid 
Traditsiooniliselt anti välja anti konkursi kogumik, kuhu on koondatud konkursil osalevate noorte 

teadlaste ja nende tööde tutvustused, preemiate kirjeldused, konkursi programm ja korralduse 

kirjeldus, korraldajate ja Euroopa komisjoni erinevate initsiatiivide tutvustused ning žürii liikmete 

biograafiad.  

Lisaks anti konkursi avatud päevade osalejate jaoks välja kogumiku eestikeelne lühendatud versioon, 

kus on samuti sees konkursitööde tutvustused ning konkursi korraldajate ja konkursi lühike kirjeldus. 

 

Konkursi programm 
Konkursi ajal toimusid paralleelselt programmid konkursil osalejatele, riiklikele koordinaatoritele jt 

täiskasvanud saatjatele ja külalistele, žüriile ja välisajakirjanikele. Kokku oli konkursipäevade 

programmis 28 erinevat üritust, mis toimusid 17 erinevas paigas.  

Konkursi põhiprogramm – osalejate stendiettekanded, žürii tööala, messiala, avatud päevade teaduse 

populariseerijate ala jms – toimus SpaceX sündmuskeskuses Ülemiste Citys. Konkursitööde hindamine 

viidi läbi 23.-25. septembril. Kõiki konkursil osalenuid intervjueeris vähemalt 5 žürii liiget, žürii langetas 

otsused 25. septembri õhtul. 

Lisaüritused: 

 22. septembril toimus Konkursil osalejatele tervitusõhtusöök Lennusadamas.  

 23. septembril toimus konkursi pidulik avamine Walter Zappi majas Ülemiste Citys.  

 23. septembril toimus tutvumisõhtu ja õhtusöök Energia avastuskeskuses, kus lisaks konkursil 

osalejatele said kaasa lüüa ka avatseremoonial abiks olnud Tallinna koolide õpilased.  

 24. septembril toimus EIROForumi loengu- ja diskussiooniõhtu Walter Zappi majas, kus 

loengupidajaks oli EMBLi doktorant Emmy Fai Tsang ning diskussioonis lõid kaasa varasemad 

EUCYS osalejad Eestist (Riinu Ots ja Kristiina Aare) ja Valerio Pagliariono Itaaliast. 

 25. septembri õhtul külastasid konkursi osalejad KUMU kunstimuuseumi.  

 Konkursi pidulik lõpuüritus toimus 26. septembril Estonia kontserdisaalis, kus peapreemiaid andsid 

üle EV president Kersti Kaljulaid ja Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni 

peadirektoraadi juht Robert-Jan Smits. 

https://eucys2017.eu/eucys2017/eucys-2017-catalog/
https://eucys2017.eu/wp-content/uploads/2017/10/EUCY_catalog_web-reso-2.pdf
https://eucys2017.eu/eucys2017/programme/
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Riiklikele koordinaatoritele ja teistele saatjatele pakuti 24. septembril täiendavalt võimalust osaleda 

Sagadi mõisas toimunud seminaril, kus tutvustati Eesti teadushariduse süsteemi – nii üldharidust, 

huviharidust kui erinevaid teadust populariseerivaid tegevusi, näiteks Rakett69. Samuti külastasid nad 

e-Estonia showroom’i.  

Konkursil osalenud välisajakirjanikud külastasid lisaks konkursi ametlikule programmile Toidu- ja 

Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskust, kus neile arenduskeskuse teadustööd tutvustas 

professor Raivo Vilu.  

Konkursi programm on täies mahus kättesaadav konkursi kodulehel.  

 

Messiala 
24. – 25. septembril tutvustati messialal Research in Estonia boksis Eesti teadust.  Selleks tehti 

koostööd EMÜ, TÜ ja TTÜ-ga. 24. septembril oli teemaks „Taimed suhtlevad? Õhulõhed – lehe ja 

keskkonna vahelised suhtlusvahendid.“  25. septembril oli fookuses TTÜ Biorobootika keskuse 

allveerobot U-CAT, teemaks „Kilpkonnrobot – vaikne, vilgas ja võimeline uurima laevavrakke“. Messil 

oli kohal U-CAT robot ning külastajad said näha, kuidas ta liigub ja oma ülesandeid täidab. Lisaks olid 

messialal väljas Eesti teadust tutvustavad lisamaterjalid. 

Samuti olid messialal oma boksidega esindatud Euroopa Komisjon, Study in Estonia ja PRACE. 

 

Konkursi avatud päevad 
24.-25. septembril oli konkursipaik SpaceX keskuses avatud kõigile huvilistele avatud päevad, kus 

tegevusi pakkusid 13 teadust populariseerivat organisatsiooni. Lisaks toimus 14 töötuba õpilastele, 

õpetajatele ja peredele. Avatud alal osalejate toimus ka auhinnamäng,  auhindadeks olid „Rakett69“ 

saate salvestuse külastus (külastus sai teoks 11. novembril) ning ETAgi ja EUCYS meened. Kokku loositi 

välja 39 auhinda. Avatud päevadel osalemiseks sai transporditoetust 9 kooli (Suure-Jaani Gümnaasium, 

Rakvere Gümnaasium, Vinni-Pajusti Gümnaasium, Tamsalu Gümnaasium, Abja Gümnaasium, Valga 

Gümnaasium, Aseri Kool, Viljandi Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium). Töötubades osales 

180 inimest, avatud alal oli kokku külastajaid 1000. Avatud ala tegevuste korraldamisesse panustasid 

Robootika MTÜ, Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskond, Tallinna Tehnikakõrgkool, TÜ 

muuseumi Tähetorn, Tartu Observatoorium, Energia avastuskeskus; GLOBE Eesti, Teadusmosaiik OÜ 

(Rakett 69 tegevused), Psühhobuss OÜ, TÜ teaduskool, Merkuur OÜ (mobiilsed töötoad), Filberton OÜ 

(maitsekoolitus) ja Eesti Maaülikool. 

 

Teavitustegevus 
Teavitustegevust tehti peamiselt kahel suunal: Eesti koolidele ja laiemale avalikkusele eesmärgiga 

informeerida võimalusest osaleda konkursi avatud päevadel ja tutvuda konkursil osalevate 

uurimistöödega ning konkursil osalejatele ja väliskülalistele eesmärgiga tutvustada Eestit ja Tallinna 

ning näidata Tallinna linnaruumis, et EUCYS on nähtav ja külalised on siia teretulnud. Lisaks tutvustati 

EUCYS plaane teistele EN eesistumise üritusi korraldavatele asutustele. 

Teavitus koolidele ja avalikkusele: 

 Terje Tuisk pidas EUCYS tutvustamiseks kaks ettekannet: 17. veebruaril Tallinna koolidirektorite 

infopäeval ning 6. märtsil riigikoolide juhtide infopäeval. 

https://eucys2017.eu/eucys2017/programme/
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 Liina Raju tutvustas EUCYS EN eesistumise infoseminaril teadus- ja arendusasutustele 29. juunil 

HTMis. 

 Veebileht eucys2017.eu sai avalikuks 22. märtsil. 

 EUCYS bännerid, flaierid olid väljas Õpilaste teadusfestivalil 27.-28. aprillil ning Tartu 

Lastekaitsepäeval 1. juunil. 

 EUCYS vaheleht ilmus Õpetajate Lehe vahel 26. mail. 

 Koolidesse saadeti EUCYS flaiereid ja postreid mai lõpus. E-posti teel toimus teavitustegevus 

võimalusest osaleda avatud päevadel kõigile Eesti koolidele augusti lõpus ja septembris. 

 Septembris toimus ulatuslik meediakampaania Tallinna linnaruumis, telekanalites, sotsiaalmeedias 

ning trükimeedias. Kampaaniat viis läbi Media Brands Digital. 

 Konkursi erikülalisi kutsuti autasustamistseremooniale ja konkursi avatud päevadele paberkandjal 

kutsetega. 

EUCYS väliskülalistele suunatud kampaania Tallinna linnaruumis toimus konkursi toimumise päevadel. 

 

Meediakajastus ja materjalid 
Ajavahemikus aprill kuni detsember 2017 mainiti Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi meedias 73 

korda, online-meedias ilmus 34 artiklit (ERR Novaator, Postimees Atlas, opleht.ee, linnaleht.ee, 

stolitsa.ee, Forte Delfi, rus.err.ee, tehnikamaailm.ee, delfi.ee, saartehaal.ee, pealinn.ee, mke.ee, 

jarvateataja.postimees.ee, ohtuleht.ee), piirkondlikes ajalehtedes 9 artiklit (Pealinn, Tartu Postimees, 

Meie Maa, Saarte Hääl, Vali Uudised, Raplamaa Sõnumid), üleriigilistes ajalehtedes 11 artiklit 

(Õpetajate Leht, Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Sirp), ajakirjades 5 artiklit (Eesti Loodus, Director), 11 

korda oli Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss raadiouudistes (Raadio Kuku, Vikerraadio, Sky Pluss) 

ning kolmel korral kajastati konkurssi televisioonis (TV3 ja Tallinna TV).  

Lisaks tehti konkursil osalejatest artiklid Eesti Teadusagentuuri portaali miks.ee jaoks, neid saab lugeda 

siit: http://www.miks.ee/opilasele/leht/uurimislood  

Kõiki konkursi tegevusi ja üritusi pildistasid fotograafid, nii Euroopa Komisjoni kui ka Eesti 

Teadusagentuuri tellimusel. Konkursi fotogaleriid:  https://eucys2017.eu/photos/  

Videoid konkursist ning intervjuusid osalenutega näeb siit: https://eucys2017.eu/videos/  

Konkursi ühtse visuaalse välimuse tagas koostöö kujundusfirmaga Creatum, kes pakkus välja erinevate 

konkursimaterjalide kujunduselemendid ning konkreetsed kujunduslahendused meediakampaaniale, 

trükistele,  meenetele ja muudele konkursimaterjalidele. 

https://eucys2017.eu/
http://www.miks.ee/opilasele/leht/uurimislood
https://eucys2017.eu/photos/
https://eucys2017.eu/videos/
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Konkursi korraldus 
Konkurss oli edukas tänu heale meeskonnatööle ja paljudele abilistele.  

Konkursi ettevalmistus kestis 20 kuud. Lisaks projektijuhile ja assisendile osalesid ETAgi teaduse 

populariseerimise osakonna töötajad erinevate töölõikude ettevalmistamisel: logistika ja transport, 

kommunikatsioon, toitlustus, avatud päevade ettevalmistus, vabatahtlike värbamine ja nende töö 

planeerimine jne. 

Konkursi toimumise ajal osales korralduses 15-liikmeline meeskond Eesti Teadusagentuurist ja HTMist, 

mis korraldas konkursi registreerumist, transporti, majutust, toitlustust, teavitustegevust, 

kommunikatsiooni, logistikat, avalikkusele suunatud ja avatud päevade tegevusi, vabatahtlike tööd, 

raamatupidamist ja toetas žürii tööd.  

Oluliseks korraldusmeeskonna osaks oli 20 noort vabatahtlikku, kes saatsid kõikjal riikide 

delegatsioone, olid neile esmaseks kontaktiks ning pakkusid neile tuge ja informatsiooni. 

Konkursi avaürituse liputseremoonial osales lisaks veel 38 vabatahtlikku Tallinna koolidest. 

Konkursi korralduse juures andis nõu ja tuge konkursi nõukoda, kuhu kuulusid Haridus- ja 

Teadusministeeriumist Signe Granström, Kalmar Kurs ja Taivo Raud, Eesti Teadusagentuuri juhatuse 

esimees Andres Koppel, TÜ teaduskooli juhataja Mihkel Kree, Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, TLÜ 

rektor Tiit Land, Tallinna Haridusameti peaspetsialist Viivi Lokk, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse 

esindaja Paavo Palk ning Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. 

Konkursi korraldamises osalesid koostööpartneritena: Bitweb, Creatum, Ecoprint, ExpoDesign, Carlson 

Wagonlit Travel, Fotogeen, C-Luck Productions, Publicon, Jahh Catering, Viktoria restoran, restoran 

Dvigatel, Ülemiste City, Ekast, SpaceX sündmuskeskus, Hansabuss, Estonia kontserdimaja, Energia 

Avastuskeskus, KUMU, Lennusadam, Sagadi looduskeskus, Keskkonnaministeerium, Tartu 

Keskkonnahariduskeskus ja SA Innove. 
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Konkursi tagasiside 
Konkursi tagasiside küsitlus viidi läbi 6.10 – 25.11. Tagasiside uuringus hinnati väga kõrgelt nii konkursi 

korraldust kui ka korraldusmeeskonna ja vabatahtlike tööd. Samuti hinnati kõrgelt konkursi 

programmi. Tagasiside uuringule vastas 106 osalenut. Kõigis hinnatud punktides oli keskmine hinne 

kõrgem kui 4. Kõige kõrgemad hinded pälvis autasustamistseremoonia, mida pidas suurepäraseks 80% 

vastanutest.  

 

 

 


