Päevik minevikust
Lähenes saatuslik päev... Päev, millal Maia kalendri järgi 21. detsembril 2012 lõpeb meie
ajastu mis kestis 5125 aastat ja mida peetakse apokalüpsise päevaks. 21. detsembril 2012
lennutab NASA korporatsioon Tiibeti mägede sügavustest uusima kosmoselaeva, mida ehitati
viimastel aastakümnetel. Piibli Noa laevaga sarnaselt oli teda ülesandeks inimkonda ja Maa elu
päästa. Sihtkohaks oli Marss, mille ümbriskate all hiljuti leiti tohutu suured gletšeritelademed ja
soodsad tingimused inimkonna ellu jäämiseks. 21. detsembril 2012 Maaga toimus midagi
enneolematu. Tuulis pasad, uputused, tulekahjud, maakoore nihked, vulkaanide pursked... See
oli tõeline apokalüpsis. Maast lahkudes vandusid kosmoselaevareisijad, et kunagi nende
järeletulijad peavad siia tagasi tulema ja et mälestust kodust hakatakse põlvkond põlvkonna järel
edasi andma...
On möödunud1000 aastat... 21. detsembril 3012 otsustati saata väikese arheoloogilise
ekspeditsiooni Maa suunas. Ekspeditsiooni eesmärgiks oli leida eelmise tsivilisatsiooni säilmed.
Maa pinda uurides selgus, et suur osa sellest on kaetud veega. Harva maismaa peal olid ainult
väikeste külade säilmed. Käis kolmas nädal, kui vee pinna peal oli märgatud kuupkujuline objekt.
Lähenedes selgus, et see on päris suur hoone mis on kaetud kummalise musta materjaliga ja et
hoone on... apokalüpsise ajastu raamatukogu(!). Säilis kõige väärtuslik – raamatud. Prahi ja
raamatute vahel oli leitud Tallinna Tehnika Ülikooli tudengi päevik. Ilmselt oli see ülikooli
raamatukogu. Imeliselt ellu jäänud päevik andiski ekspeditsiooni liikmetele ülevaadet ülikoolist ja
seal toimuvatest sündmustest. See väljavõte peaks andma teile täieliku pildi:
Kallis päevik, täna olles välismaal sain emaili et mind immatrikuleeriti Tallinna
04.08.2005 Tehnika Ülikooli(TTÜ) Infotehnoloogia teaduskond, Informaatika eriala.
Olen väga õnnelik
Esimesed päevad ülikoolis. Käib eelnädal. Ülikool on tohutu suur, kerge teed
30.08.2005 kaotada. Siin on 7 korpust aga meie IT korpusel on eraldi maja läbi metsa. Ei
mäleta isegi mis tee oli
06.04.2005 Käisime miss TTÜ konkursis klubis Parlament. Ilu on kohutav jõud!
15.10.2005 Füüsika laborid on muidugi huvitavad kuid aruandeid sooritada on üli raske.
17.10.2005

Ülikoolis on neli sööklat. 1, 4, 6 ja IT korpustes. Tipptundidel tekib suur järjekord.
Käin peamiselt esimeses sööklas

02.11.2005 Käin füüsika täiendkursustes TTÜs. Füüsikaga saan raskesti hakkama.
12.11.2005

Sain teada Arengufondi stipendiumitest. Stimuleeris heaks õppimiseks. Miks mitte
Cum Laude? :)

02.02.2006 Algas uus semester.
09.03.2006

Öeldakse, et hakatakse renoveerida ja uusi ühiselamuid ehitada. Äkki kolida sinna?
:)

16.04.2006

Käin TTÜ spordihoones. Sinna on 10 min jalgsi. Seal on olemas lauatennis,
sulgpall, jõusaal, erinevad pallimängud jne

Informaatika harjutustunnis pakus õpetaja meie grupikaaslasele tööd tarkvara
01.05.2006 firmas programmeerijana. Ja see on sellepärast et ta oli ainuke kes tegi kodust
ülesannet :)
03.09.2006 Algas uus semester.
15.09.2006

Deklareerisin Tõenäosusteooriat härra Piroženkoga. Nüüd on võimalus
legendaarse isikuga tutvuda.

Kuna kaalutud keskhinne oli piisavalt kõrge, esitasin Arengufondile
stipendiumitaotluse Hansapank nimele. Kõiki soovijaid kutsuti panka gruppitöös
23.09.2006
osaleda. Pidime ühe tunniga teha “Parim pank” ettekannet. Protsessi käigul panga
töötajad hindasid meie aktiivsust.
Helistati Arengufondist. Öeldi, et Hansapanga stipendiumi ma ei saanud kuid sain
15.10.2006 EMTlt ! Tundub, et EMTle pole ühtegi taotlust esitatud ja seega see koht oli vaba.
Suurepärane tuju! 15000 EEK tudengi jaoks pole ikka paha.
18.11.2006

Stipendiume jagas Raekojas TTÜ rektor Peep Sürje. Ametliku tseremoonia pärast
oli bankett kus sain vestelda teiste stipendiaatidega.

02.02.2007 Algas uus semester.
Objektorienteeritud programmeerimise tunnis sama õpetaja pakkus mulle tööd
05.04.2007 tarkvara firmas kus juba oli üks meie grupikaaslane. Algas professionaalne
tegevus
02.09.2007 Algas uus semester. Õpin ja töötan
05.12.2007

Käisime Robotex võistlusi vaatamas. Ülesanneks oli visata palle vastase poole
peale. Mõned robotid aga kohe läksid katki ja seisid paigal

20.06.2008

Pidulikul tseremoonial sain kaua oodatud bakalaureuse diplomi aga kuna
bakalaureus on nö “lõpetamata kõrgharidus” otsustasin magistratuuri minna.

14.08.2008

Sel aastal jäi palju vaba kohti. Ainult 65 kohti 85st olid kinni. Sisse astumiseks
probleeme ei olnud.

15.09.2008

Liitusin Säästva arengu klubiga. Mind huvitas nende päikesepaneelide projekt mille
abil saab tulevikus laadida ülikoolis laptopi.

05.03.2009

Ülikoolis käivad kuulujutud, et keemia teaduskonna spetsialistid märkasid imelikud
muudatused maakoore koostises. See hirmutab

04.09.2009

Ülikoolil on uus raamatukogu! Sees on ta väga kaasaegne aga väljas kaetud
kummalise musta materjaliga. Teeme sellel teemal nalja

23.10.2009 Sain teada Estcube projektist. Euroopa kosmose agentuur (ESA), TTÜ ja Tartu

ülikool teevad koostööd. Eesmärgiks on ehitada esimest Eesti satelliti.
Lennutamine toimub aastal 2011. Lendu tulemusi avalikustatakse mass meedias.
Huvitav sellest lugeda.
Hakkasin Biorobootika keskuses magistritööd kirjutama. Teemaks on “iseõppivad
16.01.2010 süsteemid”. Samuti keskuses käib uurimistöö allveerobotite ja meditsiinirobotite
valdkondades.
Biorobootika keskust kiire visiidiga külastavad NASA inimesed. Visiidi detailidest
me ei tea, kuid sellest momendist tuleb kõik võimalikud jõud kasutada kosmose
14.06.2010
robotite projekteerimiseks. Meie robotid peavad aitama astronautidele Marsi
lennus.
04.02.2011

Esimene Eesti satelliit oli edukalt lennutatud, kuid tulemused ei olnud avalikustatud.
Projekti liikmetega ei ole võimalik ühendust võtta. Kõik see on imelik.

Räägitakse mingist Maia kalendrist, mille järgi 21 detsembril 2012 lõpeb meie
21.01.2012 ajastu mis kestis 5125 aastat ja seda päeva peetakse ka apokalüpsise päevaks.
Kas meie keemikud paar aastat tagasi juba teadsid sellest?
13.02.2012 Väga imelik talv... Alati on pluss temperatuur. Isegi suusatamas ei käinud :(
03.03.2012

Kosmose robotite projektid olid NASAle üle antud. Need ütlesid, et ehitavad
roboteid meie skeemide järgi ja teavitavad meid testide tulemustest.

25.07.2012 Väga soe suvi. Isegi välismaale ei ole vaja minna.
30.09.2012

Räägitakse, et palavuse põhjuseks on tohutu suur päikese aktiivsus. Mõned ei
suuda seda taluda.

Uudistes tihti räägitakse vulkaanide pursetest, uputustest ja loodusõnnetustest.
14.11.2012 Mainitakse ka Maia kalendrist. Kas see on ikka tõde? Kui jah, siis on jäänud vähem
kui üks kuu. :(
23.11.2012

Kõikjal on paanika. Kõiki NASA projekti osalejaid kutsuti 19. detsembril TTÜ
raamatukokku.

Raamatukogus meile öeldi, et Maa on hukkumisele määratud. Et raamatukogu oli
projekteeritud varjupaigaks ja teadmiste hoidlaks. Aga kummaline must materjal
19.12.2012 välja töötatud keemia teaduskonna spetsialistidena kui välismõju kaitse pärast
nende maakoore uuringuid. Keemikuid ma märkasin ka kogutu seas. Siis need
teadsid kõigist.
20.12.2012 Istume ootame maailmalõpu. Ise seda ei usu.
Eilsest päevast käivad totaalsed purustused. Uputused ja maavärinad on igal pool.
See on kaos. Siiamaani on meie must kate kannatab, kuid me kogu aeg
22.12.2012
palvetame. Teatati ka suurest kosmoselaevast mis tõusis Tiibeti mägede
sügavustest ja lahkus maalt. Jumal aidaku meid.

…

…

Sellega päevik lõpeb. Teda järg ei olnud leitud. Ja ei ole teada ka kas järg oli.
Raamatukogus oli leitud suur hulk hindamatu ja fundamentaalseid inimkonda teadmisi. Selle
eest oli otsustatud jäädvustada raamatukogu ja TTÜt mille osana ta oli. Säilinud jooniste järgi
need olid taastatud kõige suure jäänud kontinendi peal. See oleks uue Maa elu alguspunktiks.

