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APSi PRESIDENDI TERVITUS JUUBELI PUHUL 

Lugupeetud seltsikaaslane, 

Lubage mul Teid õnnitleda seltsi 95. aastapäeva pu-

hul. Just täna, 95 aastat tagasi, 3. detsembril 1920 re-

gistreeriti Akadeemiline Põllumajanduse Seltsi (toona 

Akadeemiline Põllumajanduslik Selts) juriidilise orga-

nisatsioonina Tartu Ülikooli valitsuse poolt. Aasta va-

rem avatud emakeelse ülikooli põllumajandusteadus-

konna üliõpilased lõid organisatsiooni, mis kasvas üsna 

pea suureks nii oma liikmeskonnalt kui tegevustelt. 

Seltsiga liitusid ka õppejõud, kes oma eeskuju ja tead-

mistega innustasid üliõpilasi nii õppetöös kui seltsi et-

tevõtmistes. Toona seati seltsi eesmärgiks liikmete mit-

mekülgne arendamine ja kujundamine edukaks tuleva-

seks kutsetööks ning kodumaa põllumajanduse edenda-

miseks. 

Kuigi täna on kutsetööks ettevalmistamine jäänud 

maaülikooli ja mitmete ametikoolide õlule, täidab meie 

selts endiselt oma eesmärke: korraldame teaduslikke 

konverentse ja ettekandekoosolekuid, ning anname 

välja ainsat põllumajandusteemalist teadusajakirja Ag-

raarteadus. Aitäh teile kõigile, et olete panustanud eel-

pool mainitud tegevustesse! 

Mul on väga hea meel, et oleme hoidnud oma tradit-

sioone, sest see ongi meie tugevus. Aitäh teile, austatud 

seltsiliikmed, et korraldate jätkuvalt seltsi õppereise ja 

ajaloopäevi. Need on minu ühed lemmikud! Ühtlasi 

suured tänud seltsikaaslastele, kes veavad oskussõnade 

töörühma. 

Siirast rõõmu tunnen ka uute traditsioonide üle nagu 

seda on Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine kont-

sert-aktusega K.E. von Baeri majas. Sest selts, mis on 

ellu kutsutud Tartu rahuga samal aastal, teab ja oskab 

hoida ka oma kodumaad! 

Tänasel tähtpäeval tahan teiega jagada ka ühte oma 

unistust. Nimelt aasta tagasi sai maha hõigatud idee 

koostada seltsi 95. juubeliks raamat, mis vaataks tagasi 

seltsi tegusatele aastatele nii sõnas kui pildis. Sestap 

loodan teie kõigi, armsad seltsikaaslased, abile ja toele, 

et saaksime juba eeloleval varakevadel käes hoida seltsi 

juubelikogumikku. 

Austatud seltsikaaslased, soovin teile veel korra palju 

õnne seltsi 95. aastapäeva puhul ning edu ja tervist teile 

kõigile! 

Lugupidamisega, 

Marko Kass, seltsi president
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