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Juubelikonverents – Anu Ait 20
Pm-dr Alo Tänavots
Eesti Maaülikool
Anu Aida 20. ja Anu Hellenurme 50. sünnipäeva tähistati 11. septembril toimunud konverentsiga. Eesti Maaülikooli aulas püüti leida vastust küsimusele “Kas meie toidutootmisel on kõige olulisem lüli teadlane, tootja, töötleja või turustaja?” Tõdeti, et ühte õiget vastust pole, kõik
on olulised, kuna kõik sõltuvad üksteisest. Konverentsi
avasõnad ütlesid Tartu linnapea Urmas Klaas, kes rõhutas
ettevõtluse olulisust linna vaatevinklist, ja Mait Klaassen,
kes soovitas ülikooli lõpetajatel aktiivsemalt tegeleda ettevõtlusega. Biomin arengu- ja innovatsioonidirektor
Franz Waxenecker käsitles suundumusi loomade söötmisel, mis mõjutavad lihatootmist. Ta tõdes, et loomse valgu, sh ka liha, tarbimine on jätkuvalt olulisel kohal eelkõige kõrgema elatustasemega maades. EMÜ teadusprorektor Ülle Jaakma valgustas toidutootjaid ja töötlejaid
teaduse võimalustest nende tegevuse toetamiseks Eesti
Maaülikooli näitel. Teadlase pilgu lehmade tootliku ea
pikendamiseks heitis EMÜ söötmis- ja toitumisfüsioloogia emeriitprofessor Olav Kärt. Küsimus “Kas paks lehm
on ilus lehm?” leidis ettekandes vastuse. Ettevõtjatest
esines Haamri talu perenaine Ave Haamer, kes tutvustas
oma seakasvatusettevõtet ja selle arengut. Ta tõdes, et
ettevõtte edu alus on motiveeritud töötajad ja riskide hajutamine, tegeledes ise tootmise ja töötlemise erinevate
etappidega. Üllatusesineja pangandus- ja haridustegelane
loodusteaduste doktor Robert Kitt püstitas küsimuse
“Milleks ja millist teadust on Eesti ettevõtlusel vaja?”.
Intrigeeriv pealkiri põhjustas publiku seas elavat vastukaja. Viimane esineja, ettevõtja ja teadlane Raivo Vare
mõtiskles Eesti edu võimaluste üle globaalsetel turgudel.
Ta tõi välja prognoosi, et maailmamajanduse raskuskese
liigub järjest enam Aasiasse, mida aitab kiirendada ka
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praegune poliitiline olukord. Kohalikku ettevõtlust mõjutab aga ääremaastumine, kus ettevõtted koonduvad järjest
enam suurematesse asumitesse või nende lähedusse. Huvitava päeva võttis kokku juubilar ja Anu Ait OÜ tegevjuht Anu Hellenurme, kes tõdes, et äri on suhted ja kui on
tahe, soov ja usk, siis on kõik võimalik. Konverents
lõppes noore loomaarsti / loomakasvataja stipendiumi- ja
preemiafondi asutamisega. Anu Ait OÜ tegevjuht Anu
Hellenurme ja sihtasutuse EMÜ Joosep Tootsi Fond
esindaja Aret Vooremäe allkirjastasid vastava lepingu.
Stipendiumi- ja preemiafondi eesmärk on toetada maaülikooli üliõpilasi, aidates kaasa nende põllumajandusharidusele. Fondi algkapitali “seemneks” oli võimalik kõigil
konverentsikülastajatel oma panus anda. ETLL ja aretusühingud ühinevad konverentsil kõlanud tänusõnade ja
õnnesoovidega. Eriline tänu aga juubilaridele parimate
tõuloomade tunnustamise eest tõuloomade konkurssidel.

Autoriõigus kuulub Eesti Tõuloomakasvatuse Liidule, varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Materjal valmis Maaeluministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tellimusel. Kõik autoriõigused on kaitstud.

Toimetus
Kolleegium: Tanel Bulitko, Käde Kalamees, Külli Vikat,
Krista Sepp, Peep Piirsalu, Olev Saveli (peatoimetaja) ja
Eha Lokk (toimetaja)
Keeleline korrektuur: Silvi Seesmaa
Küljendus: Silja Tänavots
32

Aadress: Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3455
Internet: http://www.etll.ee/
Ajakiri ilmub 4 korda aastas:
märtsis, juunis, septembris ja detsembris.
Trükk: OÜ Paar

