Ajalooringi 25. ORIENTEERUMISMÄNG
“Tartu Ülikooli akadeemilised organisatsioonid”
Käes on juubel, tõeline hurraa, sest juba 25. korda toimub meie kooli
ajalooringi orienteerumismäng. Igal kevadel ja sügisel on tema juba üle 10
aasta toimunud ja vaid ühel korral, esimesel kooroonakevadel, jäi ära. No
pole hullu, Eurovisioon jäi ära ja olümpiamängud lükati ka edasi, nii et ei
pea väga häbenema midagi.
Sel korral vaatame otsa Tartu Ülikooli juures tegutsevatele
tudengiorganisatsioonidele, täpsemalt üliõpilaskorporatsioonidele- ja
seltsidele. See maailm on osa Tartu üliõpilaskultuurist ja mõnele on ta nii
lähedane, teisele jälle täiesti arusaamatu. Aga ilmselt olete kõik tähele
pannud, et aeg-ajalt käivad mööda linna ringi erinevad värviteklid,
mõnest majast kostab keskmisest kõvem lauluhääl ja 30. aprilli õhtul ehk
volbriööl läheb linn sootuks nende kummaliste teklite kontrolli alla. Kes
nad siis ikkagi on ja mis asju ajavad? Palju neid on, kus nad tegutsevad ja
miks need värvid? Kõike Sa muidugi teada ei saa, aga veidi teadlikumaks
ikka ja ehk võtad tulevikus isegi korporatsiooni või seltsi tee jalge alla!?

Aga alaku orienteerumine!
Meeskond - max 3 inimest
AEG – 16. mai – 30. mai kell 15.00
Ülesanded - leiate kooli kodulehelt 16. mai kell
15.00.
Vastused – ootame VÄLJAPRINDITUNA
Vanemuise 48 valvelauda
Kaalul on nagu ikka 2 karikat ehk
puine õpilaste karikas, mille vaba pinda jääb
järjest vähemaks ehk viimased võimalused end
sellel jäädvustada!
Klaasine õpetajate ja vilistlaste karikas ootab
ka omanikku! Vilistlaste read muudkui
täienevad ja konkurents aina suureneb:-)

1. Nüüd teeme süsteemi selgeks. Teil on tabel Tartus tegutsevate
akadeemiliste organisatsioonidega (Tallinna omad on seekord
välja jäänud) ja peate selle täitma numbritega.
Esimesse lahtrisse kirjutage, kas tegemist on mees-, nais- või
segaorganisatsiooniga.
Järgmistesse lahtritesse tuleb kirjutada õige number, mille leiate
järgmistelt lehekülgedelt vastavate pealkirjade juurest. Ühesõnaga õige
number õigesse lahtrisse!
PS! Mõnda numbrit saad kasutada MITU korda!
NIMI

Eesti Üliõpilaste
Selts
EÜS Põhjala
Vironia
Fraternitas
Estica
Liivika
Sakala
Eesti
Naisüliõpilaste
Selts
Ugala
Rotalia
Fraternitas
Liviensis
EÜS Veljesto
Filiae Patriae
Revelia
ÜS Raimla
Indla
Amicitia
Fraternitas
Tartuensis
Sororitas
Estoniae

Mehed/
Naised/
Sega ?

Asutamise
aasta

Vär
vid

Lipu/
Vapikiri/
Deviis

Aadress Pilt

a) Miks on need organisatsioonid esitatud just selles järjekorras?
b) Milline neist asub meie koolile kõige lähemal?
c) Kolm deviisi on ladinakeelsed. Kirjuta juurde õige tähenduse ees
olev number!

Per aspera ad astra

1. Maa pinnalt päikese poole ainsa
isamaa hüvanguks

Ex solo ad solem soli patriae

2. Paindlik sõnades, kindel tegudes

Fortiter in re, suaviter in modo

3. Läbi raskuste tähtede poole

ASUTAMISAASTA
1. Veebr 1920

7. 1918

13. 1922

2. 1907

8. Aprill 1909

14. Nov 1909

3. Märts 1924

9. Dets 1920

15. 1929

4. Nov 1913 Peterburis

10. 1884

16. 2011

5. 1870

11. Nov 1913 Tartus

17. 1911

6. Nov 1924

12. 1900

18. Okt 1920

VÄRVID
1. Valge-punane-roheline

9. Sinine-violett-valge

2. Pole värve

10.
kuldne

3. Roheline-valge-violett
4. Violett-must-valge
5. Kirsipruun-valge-roheline
6. Sinine-must-roheline
7. Sinine-roheline-valge
8. Roheline-must-valge

Sirelililla-tumeroheline-

11. Violett-roheline-valge
12. Sini-must-valge
13. Helesinine-valge
14. Must-sinine-valge
15. Valge-karmiinroosa- must

LIPU/VAPIKIRI/DEVIIS
1. Demokraatia, isiksus, isamaa
2. Ex solo ad solem soli patriae
3. Pidevas töös tõe valguses elurõõmsalt
tulevikku!

4. Eestimaa, mu isamaa!
5. Üks kõigi, kõik ühe eest!
6. Töö isamaa kasuks!
7. Per aspera ad astra
8. Demokraatia, rahvuslikkus,

10. Teos õiglane ja vahvas, ustav sulle,
Eesti rahvas!

11. Vendlus, ausus, hoolsus!
12. Eesti tütar, Eesti kodu, tugevasti
seotud olgu!

13. Fortiter in re, suaviter in modo
14. Isamaa, sõprus, ausus.
15. Ilu, võimekus, arukus
16. Üks kõigi eest, kõik ühe eest!

individuaalsus!

17. Ühisus, kindlus, ausus!

9. Sõnasse kindlust, teosse ausust,

18.
Õige
vaimsuse
kaudu
vendlusele, nende mõlema kaudu
vabadusele!

kodule armastust

AADRESS
1. Veski 45

10. Veski 69

2. Tõnissoni 1

11. Riia 13

3. Kastani 65-2

12. Tähtvere 4

4. Jakobi 52

13. Vanemuise 54

5. Kuperjanovi 16

14. Tähe 3

6. Baeri 7

15. Jaani 20

7. Lai 30

16. Jakobi 23

8. Veski 42

17. Gildi 3-10

9. Struwe 4

PILDID
Kõik pildid on tehtud eelpool toodud aadressidel. Arvesta sellega, et
a) mõnest kohast on tehtud mitu pilti
b) ära hoovi mine, kui see just osake linnaruumist ei ole

1.

2.

4.

3.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2. Akadeemilistest organisatsioonidest on välja kasvanud palju Eesti
aja- ja kultuurilugu mõjutanud inimesi. Uuri välja, millise
organisatsiooni liikmed nad on ja kirjuta juurde, mis ala esindajad
nad on!
Nt: Rein Taagepera – Rotalia, politoloog.
Ernst Enno Karl Ristikivi –
Kersti Kaljulaid –
Gustav Sule –
Maria Laidoner –
Henrik Visnapuu –
Betti Alver –
Arnold Matteus –
Paul Ariste –
Otto Tief –
Heiti Talvik –
Jüri Uluots –
Jüri Parijõgi –
Fred Kudu –
Miina Härma –
Jaan Kross Jakob Hurt Paul Keres –
Amandus Adamson Kalju Lepik Konstantin Päts Alfons Rebane –
Georg Peeter Meri –
Alar Karis –
Paul Keres –
Johannes Aavik Jaan Tõnisson –
Boris Kõrver -

3. RISTSÕNA!
Nüüd saad nuputama mõisteid, mis akadeemilisel maastikul on teadatuntud, aga kui seal sees ei ole, siis ei saa millestki aru. Olge nutikad ja
leidke vastused :-) Kõige lihtsam, leidke korporant!

VASAKULT PAREMALE:
3.
Vanasti tegeleti korporatsioonides kõvasti ka vehklemisega. Seda
nimetati teise nimega …
7.

Nii kutsutakse EÜS-s kohta, mis asub keldris ja kus juuakse palju õlut

9.

Öö, mil võim Tartu linnas on tudengite käes

12.

Nii nimetatakse ühel ja samal ajal korporatsiooni astunud seltskonda

13.

Korp! Indla liikme nimetus

16. Nii nimetatakse naisorganisatsioonis tegevliiget, kelle isik hoitakse
saladuses kuni värvide saamiseni ja kes peab jälgima noorliikme arengut
19. Nii nimetatakse konvendis vähemalt 13 semestrit tegutsenud
tegevliiget, kes saab musta samettekli koos kullast logoga
21.

Kõiki üliõpilasi “toitev ema”

22. Akadeemilisse organisatsiooni astunud noorliige, kes peab oma
värve alles välja teenima hakkama
23.

Kõige laiem värvipael, mida kantakse vaid väga pidulikel hetkedel

26. Kui mõni inimene käitub täiesti ebasobivalt, siis võivad
akadeemilised organisatsioonid panna selle isiku nö “põlu” alla ehk
temaga ei suhelda ja isegi tema nime ei mainita
29. 19. sajandil oli üliõpilaste kantseldamiseks Tartus eraldi nö
politseinikud, kes viisid nokastanud tudengeid öörektoriks kutsutud
Struwe juurde või ülikooli peahoones asunud kartserisse. Nö politseinikud
ehk ….
30. Laulujuhataja korporatsioonis

ALLA:
1.

Duell kahe meeskorporandi vahel

2.
Kui laul on hästi välja tulnud, siis hüüavad tegevliikmed selle peale
ühe sõna
4.

Mitmed seltsid kannavad värvide asemel valget teklit, mis on …

5.
Kui korprant jääb organisatsioonile võlgu, siis ei või ta konventi
tulla ega värve kanda. See on …
6.

Korp! Filiae Patriae liikmete hüüdnimi teistes organisatsioonides

8.

Korporatsiooni stiliseeritud kujund, logo

10. Väärikas organisatsiooni liige, kes on valitud kasvatama tulevasi
tegevliikmeid

11. Noorliikmete seikluslik põgenemine konvendist ja oma
kohustustest, mille eesmärgiks on konventi sisse murda ja mida püüavad
takistada tegevliikmed. Õnnestumise korral maksavad värvikandjad selle
seikluse kinni. Seda tohib ette võtta vaid ühe korra.
14. Kui kaks akadeemiliselt organiseerunud meesüliõpilast lähevad
omavahel tülli, siis hakkab seda lahendama aukohus. Selleks, et oma
pahameelest teisele poole teada anda, pöördub meestudeng teise poole
sõnadega “Ma palun sind tõsiselt ……!”
15.

Pidu, mille korraldavad korporandid, kui nad lõpetavad ülikooli

17. Korporatsiooni tähtsaim pidustus, enamasti 2 korda aastas, kus
toimub õestumine / vennastumine
18.

Noorliikmete karistusviis, mis eeldab väga varast ärkamist

20. Korp! Ugala liikme nimetus
24. Ruum meeste akadeemilises organisatsioonis, kus käiakse õlut
joomas
25. Nii kutsuvad akadeemiliselt organiseerunud üliõpilased
organiseerumata üliõpilasi
27.

Üliõpilasorganisatsioonide kodu

28.

Kõne alustamisel öeldakse nii “Silentium ad ….”

4. Kes on pildil?
Anname teile paar vihjet - tegemist on meeskorporandiga, ta oli omajagu
maailma näinud, tal oli ilus lühike naine ja kuulus vend. Samuti on
võimalik leida seik, mis ühendab teda meie kooli tänavaga, mis tollal
kandis Aia tänava nime.
Ühesõnaga KES ta on?
SEOS Aia tänavaga? Pange viide juurde!

5. Ja lõpetuseks üks ülesanne, mille lahendamiseks on ideaalne, kui
leida üles üks 1950ndatel ilmunud artikkel, mis räägib enne sõda
toiminud akadeemilistest organisatsioonidest. Nõukogude ajal olid
nad muidugi keelatud ja likvideeriti nõukogude võimu saabudes
1940. aastal. Artikli sõnastust on veidi muudetud, sest muidu leiaksite
selle kerge googeldamisega kohe üles:-) Selles artiklis räägitakse, et
teatud
valdkonna
tudengid
koondusid
konkreetsetesse
korporatsioonidesse ja seltsidesse ning nendel üldistustel on
tegelikult tõepõhi all. Ühesõnaga igasse lünka sobib konkreetne
akadeemilise organisatsiooni nimi!

1930ndatel tegutses Tartu Ülikooli juures üle 30 korporatsiooni ja seltsi.
Majandusteaduskonnas üliõpilased teadsid, et kõige suuremad pangategelinskid ja
majandustegelased olid koondunud korporatsiooni ………………………………….. . Kes
lootsid vapside-fašistide võimuletulekule, need koondusid korporatsiooni
…………………………………….
.
Veterinaararstid
koondusid
korporatsiooni
…………………………………… ja farmatseudid korporatsiooni ……………………………………….. .
Suur külgetõmbejõud oli ka korporatsioonil ……………………………………………………. , kelle
vilistlaskogusse kuulus president Päts. Juristid ja kõrgemad politseiülemad
koondusid korporatsiooni ………………………………………. . Ülikooli, kirikute või Tartu
linnavalitsusse soovijad kuulusid …………………………………………, sest selle
vilistlaskogusse kuulusid ülikooli rektor, piiskop ja Tartu linnaisad. Ajalugu ja
keeleteadust
õppivatele
üliõpilastele
sümpatiseeris
aga
üliõpilasselts
…………………………………… .

JA ONGI KÕIK

