EHITUSTEADUSKONNA ÜLIÕPILASNÕUKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Ehitajate tee 5, Tallinn
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Algus: 19:00
Lõpp: 21:15
Koosoleku juhataja: Gertu Margus
Protokollija: Jürgen Tammepärg
Osalejad:
Täisliikmed: Gertu Margus, Qahdit Toomsoo, Taavi Valgerist, Jaanika Loomus, Madis
Pärn, Kadi Sigus, Gerli Luunja, Martin Proosa, Elisa Sein, Alo Oll, Mia Maarja Kuslap,
Sander Jakunin, Helena Kuivjõgi, Marten Kask, Martin Talvik, Ristjan Johanson.
Aktivistid: Maarja Abel, Kristina Volkova, Sten Rosljuk, Marion Urm, Ethel Soome,
Raili Mõisama, Kadri-Ann Kertsmik, Kerli Kunst, Egert Pajor, Hanna Anderson, Rene
Lõhmus, Indrek Roolaht, Kristo Palm, Tuuli Betlem, Hugo Manguste, Gerli Ljahovski, Karl
Kirsimäe.
Külalised: vilistlane Ülar Palmiste, Margot Väli, Liisa Luhar.
Puudumisest teatasid: Jan-Erik Aruvald, Sandra Uustal, Laugren Ilves
Päevakord:
1. Juhatuse aruanne (5 min)
2. Rektori Rändkarikas
3. Sügissemestri tegevuskava aruanne (10 min)
4. Kevadsemestri tegevuskava (20 min)
5. Tulevased üritused (20 min)








EELi spordipäev
EEL, ETÜN ja Ericiuse korraldatav ühisüritus
Negavatt II infoõhtu
Vestlusõhtu „Õppimine välismaal“
Talvepäevad
Avatud uksed
Lundi külastus

6. Selle semestri ettevõtmised (20 min)
 BuildIT 2015
 Töövari
 ETÜNi aastaraamat ja 10. Juubel
 Koolitused
 Õppejõudude Oscarid
 Betoonivõistlus

7. Meeskondade loomine (5 min)
8. Põhikirja, töökorra muudatused (10 min)
9. Esinduskogu (5 min)
10. Arenguvestlused (2 min)
11. Kohapeal algatatud teemad
1. Juhatuse aruanne (5 min)
Gertu: Avatud uste koosolekul osalemine. Tegevusplaani koostamine. ITÜNi 10. sünnipäeva
üritustel osalemine.
Kadi: Esinduskogu koosolekute osalemine. Esinduskogu valimiskomisjonis tegutsemine.
Ehitusinseneride peo korraldusmeeskonnas tegutsemine. ITÜN-i korraldatava ÜN-ide
vahelise võrguvõistluse korraldusmeeskonnas kaasa löömine. Toimuma peaks aprillis,
mitmel päeval valikmängud ning osaleda saab kaheksa meeskonda erinevatest
teaduskonadest. Tegevusplaani koostamine.
Elisa: Esinduskogu koosolekutel osalemine. Teatab, et revisjonikomisjon saadeti laiali ning
kutsub kõiki üles kandideerima. Mandaat kestaks selle kevadeni ainult. Ülikooli Nõukogu ja
Õppekomisjoni koosolekutel osalemine. Tegevusplaani koostamine.
Kinnitatud on ülikooli tasandil ehitusteaduskonna uued õppekavad, nende hulgas uus
magistriõppekava, millele saavad rakenduskõrghariduse omandanud tudengid õppima tulla.
Oluline muudatus tudengite jaoks seisneb selles, et keele- ja väljendusõppe moodulisse
lisandusid ained joonistamise baaskursus inseneridele I ja II. Neid aineid saavad võtta ka
vanematel õppekavadel õppivad tudengid.
Alo: HKT raporti kirjutamisega tegelemine. Tegevusplaani koostamine.
2. Rektori Rändkarikas
Jagame hetkel 1. kohta Mereakadeemiaga. Järgmine etapp on saalihoki, ETÜNi liikmetest on
huvitatud Karl, Martin T., Helena, Gertu. Toimumise kuupäev on selgumisel.
3. Sügissemestri tegevuskava aruanne (10 min)
Gertu: Rebasteristimine: Kordaläinud, natuke alla 100 tudengi osales.
BuildIT: Teema on paigas, välisülikoolidega on suheldud, rahastustaotlused on esitatud,
kevadine tegevusplaan paigas.
Erialaliidud: Jätkuvalt edukas koostöö EELiga. Teistega ei kontakteerutud sügisel, kuid
kevadisse tegevuskavasse on taas plaani võetud. Kiri on saadetud logistika erialaliitudele
ning on saadud neilt ka vastus küsimusega, mida me täpsemalt soovime koos teha.
Pikaajaline sponsor: Sügisel ei jõutud tegeleda sellega, kevadisse tegevusplaani
taassissekirjutatud kuid mööndusega, et püüame vähemalt projektidele eraldi saada
püsisponsoreid, kui organisatsioonile üldiselt ei saa.
Spordipäevad EEL-ga: Enne jaanuari lõppu ei jõudnud teha ning nüüd kevadises
tegevusplaanis uuesti, sees ning toimub arutelu sobivaaja leidmiseks.

Koostööpartnerite tänamine: Juhatus enne jõule küpsetas piparkooke, kuid polnud
kvaliteediga rahul, seega uue aasta puhul valmistas Gertu trühvleid, mis koostööpartneritele
väga maitsesid.
Rektori Rändkarikas : Petanque korraldamisega saime hakkama ning teistel aladel on alati
ehitusteaduskond esindatud olnud.
Teiste ÜNidega ühisüritus: Lauamängude õhtud ITÜN-iga.
Välisülikoolide külastus: Aalto Ülikooli ei õnnetunud sügisel külastada, kuna nad pakkusid
ise välja, et kutsuvad meid kevadel mõne ürituse raame külla. Seega sai lisatud sama punkt
ka kevadisse tegevuskavasse.
Õppekavadekomisjoni ning Teaduskonna Nõukogu koosolekutel on tudengid alati olnud
esindatud.
Korralised koosolekud on peetud.
Iga nädalane sportlik üritus. (Dekaan maksab poole kinni; Madis ootab endiselt raha kes pole
maksnud)
Projektijuhtide ja liikmete motiveerimine: Eelmine semester ei toimunud selliseid
üritusi/ettevõtmisi, milles osalenud projektijuhtidele oleks saanud teha soodustusi. Liikmetele
korraldatud motivatsiooniüritusi lauamänguõhtute ja piljardiõhtu näol.
MTÜ haldamine: Kõik rahaasjad käivad läbi raamatupidamise.
Projekti aruandlus: Sügissemestri projektidel puuduvad aruanded. ETÜNi Dropboxist on
leitav aruandevorm ning abistav juhendmaterjal selle täitmiseks. Kõigil edaspidistel
projektijuhtidel on kohustus aruannet täita.
ETÜNi vilistlaskogu: Loodud ja neil on põhimääruse, mille alusel nad tegutsevad.
ETÜN-i infoõhtu: Kordaläinud ning organisatsiooniga liitus oodatust rohkem tudengeid.
Motivatsiooniloengud: Toimus ainult üks loeng, kuid EELiga kokkulepe, et kevadsemestril
toimub veel betoonteede teemaline loeng.
Alo: Töövarjuprojekt: 25 tudengit osales töövarju projektis, kohtade arv täitus kiiresti ehk
selle vastu on suur huvi. Hetkel kohtade arv määratud selliselt, et oleks reaalne varjutatavaid
kohti leida. Kevadisel registreerimise avamisel mõeldakse ja püütakse korraldada rohkemate
tudengite varjutamine.
Väljasõitude projekt: Ei läinu nii kuidas plaaniti. Semestri jooksul toimus üks kord ning sellel
osales alla kümne tudengi. Teist korda ei õnnestunud väljasõitu korraldada, sest ei leitud
sobivat aega ettevõtete ja tudengite jaoks.
Elisa: Jõulupidu: Toimus oli natuke vähem inimesi kui plaaniti.
Sügispäevad: Üritus toimus ning inimesi tuli ligi 2 korda rohkem kui planeeriti. Tagasiside
oli keskmisest positiivsem ning kõiki tagasisides toodud parendus ettepanekutega
arvetsatakse edaspidi.
Esinduskogu: Ehitusteaduskonna tudengite huvid on esindatud olnud.

Võistluslik motivatsiooni üritus: Toimus piljardiõhtu ning oodatust rohkem oli osalisi.
Koolitused: Toimusid kaks koolitust, millest üks oli Madise ajaplaneerimiskoolitus, mis oli
nii populaarne, et kevadsemetril tehakse veelkord, ning teine ühiskoolitus ITÜNi ja
MTÜNiga projektikirjutamise teemal. Viimasel koolitusel osales oodatust vähem ETÜNi
liikmeid.
Kadi: Avatud uksed ja teeviit: Ehitusteaduskond oli mõlemal esindatud.
Teaduskonna reklaam keskkoolidele: TKO soovil leiti alati inimene teaduskonnast rääkima.
ETÜNi 10. sünnipäev: Aastaraamat on koostamisel.
ETÜNi sünnipäevaõnnitlused: peaaegu kõik on saanud õnnitluse, ainult üks liige oli
õnnitlemata jäänud.
Kodulehe/Facebooki haldamine: Kodulehele ja Facebooki on oluline info jõudnud ning
Facebookis on ETÜNi ametliku lehe jälgijaid 443, tegevusplaani kohaselt sooviti 450
tudengit saada, seega võib kordaläinuks lugeda.
Plakatid/Flaierid: Kõik vajalikud/nõutud reklaammaterjalid on koostatud.
4. Kevadsemestri tegevuskava (20 min)
Liikmetele esitleti tegevusplaani ja seletuskirja. Küsimusi ei tekkinud.
15 täisliiget oli kohal ning lisaks üks volitus, seega koosolek oli otsustusvõimeline.
Erapooletuid: 0
Vastu: 0
Poolt: 15+1(volitus)
Otsus: Kevadsemestri tegevuskava ning selle seletuskiri ühehäälselt vastuvõetud.
5. Tulevased üritused (20 min)
Gertu: EEL spordipäev: endiselt proovitakse leida ühist sobivata aega.
Madis: EEL, ETÜN ja Ericiuse korraldatav ühisüritus toimub 12. veebruaril algusega 18.00
TTÜ Tudengimajas.
Gertu: Negavatt II infotund: Toimub 11. veebruar kell 16.00 TTÜs ruumis U05-408.
Vestlusõhtu „Õppimine välismaal“: Toimub 16.veebruar kell 16.00 TTÜs ruumis U01-228.
Tegemist õhtuga, kus kaks vahetusõpingute programmide raames välismaal käinud tudengit
räägivad, kuidas valmistusid, mis neid ees ootas ning milliste teadmiste ja kogemustega nad
tagasitulid. Eesmärk innustada ehitusteaduskonna tudengeid minema välismaale
vahetusüliõpilaseks.
Elisa: ETÜNi talvepäevad toimuvad 20.-22. veebruar Madise suvilas. Täpsem info jõuab
liikmeteni selle nädala lõpuks.
Avatud uksed: Tomuvad 17. märtsil. Logistikuid ja arhitekte on kindlasti vaja oma eriala
tutvustama. Samuti oluline, et liikmete panust on vaja noorte liikumisel ühest töötoast teise.
avatud ustele tulevatele noortele korraldatakse ühe töötoa ajal veepuhtuse labor, arhitektide

joonistamine ning ehitusmaterjalide labor. Teise töötoa raames külastatakse kütte- ja
ventilatsiooni laborit ning logistiga laboreid. Ülar soovitas energiatõhususe maja külastada,
aga arvatavasti juhatuse kahe liikme poolt, et ei istu noortele, sest seal midagi otseselt
katsuda/ näidata ei saa. 10. – 12. märts TTÜ avatud üritus Solarises – Ehitusteaduskond
paneb välja omalt poolt pabersilla ehitamise võistluse, kus kaks meeskonda ETÜNi
liikmetest ehitavad pabersilda ning kõik pealtvaatajad on oodatud kaasaaitama.
Taavi: Lundi ülikooli külastus: Soovivad teha midagi koos üliõpilasnõukoguga. Tulemas on
umbes 80 tudengit, kes viibivad Eestis 26.-29. märts. Kõik ideed on oodatud, millega võiks
ühe õhtu nende ajagraafikust sisustada.
Ühe ideena käidi välja korraldada neile
orienteerumine Vanalinnas ning lõpetada õhtu sotsialiseerumisüritusega või teha mingi üritus
nendega TTÜ Tudengimajas. Hugo ja Karl näitasid üles kindlat huvi abistada korraldusega.

6. Selle semestri ettevõtmised (20 min)
Jaanika: BuildIT 2015, mille teemaks on klaas ehituses toimub 23.-24.aprill. Üritusele on
oodatud 50 välistudengit sõprus välisülikoolidest. Korraldamine on täies hoos ning mitmde
ettevõtte on huvi näidanud ürituse vastu. esinema tulevad välislektorid Saksamaalt ja Poolast.
ÜE toetas ettevõtmist 300€. Martin P. ootab endiselt huvitavaid ideid töötubade ja võistluste
näol, mida osalistele võiks korraldada. ETÜNi liikmetele üleskutse aidata viia reklaam
plakatid erinevatesse koolidesse üle Eesti.
Alo: Töövarju projekt: See semester püüame rohkematele tudengitele ada võimaluse
varjutamas käia.
Kadi: Aastaraamat koostamisel, ÜElt saime täisrahastuse (450€). Sünnipäeva tähistame väga
pidulikult. Lõpliku meeskonna kokku saamisel, alga konkreetne sünnipäeva ürituse
korraldamine.
Elisa: Koolitused:ÜE-l uus rahastuskonkurss, et ÜNid saaksid oma liikmeid arendada. Selle
raames plaan teha oma liikmetele kokanduskoolitus ning liikmed tuntsid huvi ka
investeerimiskoolituse vastu. Korralduses on abiks Marten. Kindlasti toimub see semester
uuesti Madise ajaplaneerimise koolitus.
Õppejõudude Oscar: Idee saadud Inglismaa ülikoolide külastamisest, kus oli see ettevõtmine
väga hästi väljatöötatud. Idee seisneb selles, et tudengid nomineeriksid õppejõudusid
erinevates kategooriates. Hiljem hindab komisjon kvantiteeti ja kvaliteeti, mille alusel
valitakse välja mingi hulk nominente, kes kutsutakse pidulikule lõpugaalale, kus juba
kuulutatakse iga kategooria laureaat välja. Praegu alustab tööd, meeskond, kelle ülesanne on
täpsemalt süsteem paika panna kuidas kogu see ettevõtmine toimiks.
Gertu: Betoonivõistlus: Tehakse see kord BuildITst eraldi, betooni kokkusegamine toimuks
märtsi lõpus ning katsetamine ja autasustamine toimuks BuildIT ajal. Põhimõte seisneb
selles, et milline meeskond suudab kõige tugevama betoonist kattsekeha valmistada.

7. Meeskondade loomine (5 min)
Õppejõudude Oscar: Kadri-Ann, Raili, Kristina, Marion, Hanna ning projektijuht on Raili.
Betoonivõistlus: Sten,Hugo ja Karl ning projektijuht on Sten.
Töövari: Meeskonnale soovib lisanduda Ristjan.
Juubel: Meeskonda soovivad lisanduda Qahdit ja Miia Maarja.
Väljasõidud: Meeskonnaga soovivad liituda Ethel ja Marten.
8. Põhimäärus, töökorra muudatused (10 min)
Elisa: Põhimääruses vaja muuta faktilisi asju, mis on tingitud teiste organisatsioonide
põhimääruste muutumisest. Konkreetsed muudatus ettepanekud jõuavad liikmeteni meili teel.
Töökorra peamine ja kõige olulisem muudatus ettepanek on juhatuse valimise korra ja
üleandmis/sisseelatamis korra muutmine.
Hetkel juhatusel ühe aastane mandaat – muuta juhatuse mandaat kaheaastaseks. Idee tuleneb
sellest, et juhatusse sisseelamine võtab palju aega, kaadrivoolavus on liiga kiire, ülikoolis
võtavad juhtkonna tasandil asjad kauem aega. Loodetav tulemus: Suhtluse parandamine
teaduskonnaga, vähem korraga uusi inimesi juhatuses, kes vajavad sisseelatamist. Kindlasti
muudatus ettepanekus on määratletud olukord, kui toimub kooli lõpetamine ametiaja jooksul.
Töökorra muudatus ettepanekud tulevad liikmetele meilile.
Taavi: Oluline on teha valik olles infoga tutvunud, mis teile saadetakse ja mida on meililistis
arutatud.
Töökorra muudatus on väga oluline, sest sellega pannakse paika, kuidas organisatsioon edasi
tegutseb.
9. Esinduskogu (5 min)
Elisa:
Esinduskogu valimised – kandideerida saab kuni 20. veebruar. ehitusteaduskonnal on 5 kohta.
Kaks pikendasid varasemat mandaati.
Madis: Tegi lühikese esinduskogu tegemiste tutvustus
10. Arenguvestlused (2 min)
Juhatuse liikmed suhtlevad veebruari kuu jooksul kõigi liikmetega nii aktivistide kui ka
täisliikmetega. Oluline on kiirelt reageerida vastavasisulisele meilile ning vestlused ei võta
kaua aega.

11. Kohapeal algatatud teemad
EELiga liitumise süsteem: Täisliikmetel on võimalus liituda EELiga selliselt, et ETÜN tasub
poole liikmemaksust. Sooviavaldusi ootame veebruarilõpuni.
Ühised ettevõtmised KÜNi ja SÜNiga näiteks karaoke-, lauamängude- või kinoõhtu. Liikmed
pooldavad ettevõtmist.

TarkÜN-iga ühised suvepäevad. Liikmed pooldavad ideed. TarkÜNilt tuli meile pakkumine
osaleda nende maikuus korraldataval orienteerumisvõistlusel.
Õpilaste seas on suur huvi tudengivarjuks tulla. Teeme ametliku nupu ÜNi või teaduskonna
kodulehele. Liikmete seas on ka suur huvi võtta õpilane omale varjuks.
Küsimus: Mida saab väljaspool meeskondi teha? – Koosolekul käia ning oma arvamust
avaldadda, aidata projektide lõppfaasides.

Juhatas:

Protokollis:

Gertu Margus

Jürgen Tammepärg ja Helena Kuivjõgi

