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Soojusenergeetika alane 
haridus Enerhack platvormil



15.11 kutse taotlemise tähtaeg!



Tänane loeng

• Miks me teeme seda + Meie missioon


• Meie projektid


• Linnalaager


• Huviring


• Koolitused


• Blogi


• Konverents


• Liitu meiega



Kes ma olen?
Haridus
2010  TalTech, soojusenergeetika (doktorikraad) 
2011  TalTech, tehnikaõpetaja (magistrikraad) 
2013  TalTech, ärikorraldus MBA (magistrikraad)

Töökogemus
2003 - 2011     Eesti Energia, Eesti Gaas, K-Projekt 
2011 - ...       Tallinna Tehnikaülikooli lektor 
       Õppetöö, teadustöö, lõputööde juhendamine 

2011 - ...       HeatConsult OÜ / Fimpec (Finland) 
       Insener-projekteerimisbüroo 
2021 - ...       Enerhack, kaasasutaja 
      

Kutsetunnistused
2013  Euroopa Insener (EUR ING) - nr. 32181 
2012  Rahvusvaheline insenerpedagoog (IGIP) - nr. EE-34 
2010  Nominant Vabariigi Presidendi noore teadlase  
          teaduspreemiaks 
2009  Volitatud soojusenergeetikainsener - 8 tase,  
          nr. 096048

Muu tegevus
ESTIS-e kutsekomisjoni esimees, Eesti Gaasiliidu juhatuse 
liige, TalTech spordinõukogu liige, Eesti Maletoetusühingu 
nõukogu liige, EOK maletreenerite kutsekomisjoni esimees



Mis ootab meid ees energeetikas?
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Elektrienergeetikas 
on tulemas suured 
muudatused?



CO2 
heitmete 
vähenemine



enerhack.ee



Energeetika linnalaager
• http://enerhack.camp/


• TalTech-is juuli-august 2021


• Tasuta laste jaoks


• 3000 avaldust, 1500 kohta


• Meie meeskond: 55 inimest



Energeetika linnalaager



Energeetika aine koolides
• https://enerhack.education/


• Energeetika aine koolides


• Koostöö HTM-ga ja MKM-ga


• 5 kuni 12 klass


• 35 moodulit, 1 kord nädalas


• Algus: jaanuar 2022


• Liitunud koolid:


• Tallinn, Ida-Virumaa


• Eesti, vene, inglise 

https://enerhack.education/


Energeetika huviring
• https://enerhack.me/


• Energeetika huviring


• Algus: september 2021


• 300 osalejat, s.h. online



Energeetika perepäev
• http://enerhack.me/perepaev


• Energeetika nädalavahetusel


• Algus: september 2021


• 150 peret osales

http://enerhack.me/perepaev


Energeetika koolitused
• http://enerhack.academy/


• Energeetika koolitused


• Algus: september 2021


• 400 osalejat

http://enerhack.academy/


Energeetika blogi
• Energeetika blogi


• Algus: november 2021


• Sisu


• Energeetika uudised


• Laste postitused


• Teadlaste postitused


• Inseneride postitused


• Poliitikute postitused



Energeetika konverents
• Energeetika blogi


• Algus: juuni 2022


• Sisu


• Lapsed ja noored energeetikast


• Poliitikud panevad reeglid paika


• Kas uus põlvkond on nõus sellega?


• (Nemad peavad ju viima seda ellu)



Liitu meiega!
• Kui meie väärtused ja projektid on sulle lähedased, liitu meiega!


• Insener, tudeng


• Loengud koolides


• Tunnid huviringides


• Postitused blogis


• Energeetika ettevõte


• Toetused, projekti käivitamine üle Eesti


• Postitused blogis


• Igasugul muul viisil



Suured tänud tähelepanu eest! 
Võta ühendust: 

igor@enerhack.ee 
58003989

mailto:igor@enerhack.ee

