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Päevakord:
1. Juhatuse aruanne (5 min)
2. Põhimääruse ja töökorra muutmise sõnavõtud (20 min)
3. Põhimääruse ja töökorra muutmise hääletamine (10 min)
4. Käimas olevad tegevused (15 min)
 Töövari
 Väljasõit
 BuildIT
5. Tulevased üritused (20 min)
 Motivatsiooni üritus SÜNi ja KÜNiga
 EELiga spordipäev
 Solarises avatud uste promomine
 Avatud uksed
 Lähme külla Aalto ülikoolile
 Rektori rändkarika järgmine etapp
 Koolitused
6. Möödunud üritused (15 min)
 EELi ja Ericiusega ühisüritus
 Vestlusõhtu „õppimine välismaal“

 Rektori rändkarika saalihoki etapp
 Talvepäevad
7. ETÜNi visiitkaart (5 min)
8. Kohapeal algatatud teemad

1. Juhatuse aruanne (5 min)
Gertu: Matemaatika Instituudi direktoriga ning õppejõud Annemai Raidjõega kohtumine,
mille käigus arutati, kuidas parandada matemaatilise analüüsi õetamist ja õppimist. Jõuti
kokkuleppele, et omavahel kohtuvad matemaatika instituudi õppejõud ja ehitusteatuskonna
mehaanika instituudi õppejõud, et arutada, millistele teemadele rohke rõhku panna ja mida nö
pindmiselt käsitleda aine raames. Samuti jõuti järeldusele, et oluline on aine õpetamiseks
valida auditoorium, kus õppejõud saab tahvlile kirjutada nii, et tudengid seda näevad. EELi
kohtumisel käsitleti BuildIT ja ühise spordipäeva korraldamisest. Kohtumisel dekaaniga,
andis ta märku, et tema poole võib alati pöörduda küsimustega nign ta on valmis
ehitusteaduskonna tudengitele suunatud ettevõtmisi endiselt rahaliselt toetama.
Alo: Projektide töövari ja väljasõidud juhendamine, et need saaks korraldatud.
Elisa: Enamik aega kulus talvepäevade korraldamisele, edastab talvepäevade kohta ka
tagasisideküsimustiku. Seoses avatud uste lähenemisega on tihedalt suhelnud dekanaadi
töötajatega. Töökorra kirjutamine. Esinduskogus arutelus vähesed teemad, koosolekutel
esitletud ÜE juhatuse aruandes kõik hästi, eelarvega probleeme pole.

2. Põhimääruse ja töökorra muutmise sõnavõtud (20 min)
Gertu: Põhimääruste muutuste selgitamine. Muutused eelkõige seotud sõnastusega ning ÜE
poolt tehtud muudatustega, mis mõjutavad ka ETÜNi põhimääruse sisu. Muudetud
grupivanemaid seovat punkti, EÜN-i vilistlastega seotud osa, puudumiste punkt,
jätkusuutlikus ning lisaks rakendussätted. Liikmed tegid märkmeid sõnastuste ja kirjavogade
kohta.
Egle: Kellele eelarvet näitama hakkame uue põhimääruse järgi?
Elisa: Dekaani soovi, on eelarve mõeldud ainult temale ja juhatusele teadmiseks, mitte kogu
liikmeskonnale.
Elisa: Töökorra muudatused puudutavad eelkõig juhatuse liikmete ametiaega, üleandmise
korda ning varahaldust jt muutatused nagu protokollide digiallkirjastamine ja mitte välja
printimine.
Elisa: Juhatuse liikmete valimise korrast põhjalikumalt. ETÜN on praegu väga heas seisus,
meil on hea järelkasv ning toekas vanemate liikmete kogus. Viieaastase õppe tõttu ning hetke
tugevuse tõttu võime me seda proovida. Kokku pandud ÜE põhimääruse põhjal.
Sander: Kas kaks aastat kehtib ka praegusele juhatusele?
Elisa: Ei, sest tagasi ulatuvalt uus töökord ei kehti.
Gertu: Martin Talvik on küsinud meili teel mõned küsimused töökorra kohta: kas on keegi

kindel juba määratud, kes on volitatud esimehe puudumise korral tegelema esimehe
kohustustega ning kuidas ollakse valmis, kui peaks koosolekul mõni hääletus liikmete soovil
kuulutatama kinniseks. Eismees volitab kellegi aseesimeestest alles siis kui peaks tekkima
vajadus selleks ning kinniseks kuulutamisel leitakse vajalikud paberid kohapeal või kui
juhatus arvab, et võib juhtuda selline asi valmistub vastavalt ette.
Madis: Räägib ajaloost ehk kui tema oli värske ETÜNi liige, siis räägiti ka kaheaastasest
mandaadist, kuid ei nähtud piisavalt järelkasvu. Nüüd näeb, et on jätkusuutlikum
liikmeskond ning ETÜN-il on head tingimused, et see muudatus ellu viia.
Raili Mõisama saabub 19.30
Madis jätkab: Paari aasta pärast võib vaadata, kas tuleb välja ja kui ei, siis võib asju tagasi
pöörata. ÜE hakkab seda suunda Ünidele peale suruma, et võiks olla eesrindlik.
Madis: Tõi punkti välja, et kahe aastaga võib tekkida olukord, et inimene satub
mugavustsooni, aga liikmetel on alati võimalus nö utsitatda tööd teema. Samuti saab alati
juhatuse liikem ka tagasi kutsuda, kui ta ei tee piisavalt hästi oma tööd liikmete arvates.
Kadri-Ann: Toob välja, et kultuuriklubi juhatuses, hakkavad ka rakendama kaheaastast, et
sisseelatumisaeg ei oleks pool ametiaega.
Gertu: Ainult üksikud on jäänud kaheks järjestikuks aastaks. Teised ühe aasta pärast edasi
liikunud. Kas see ei näita, et inimesed ei taha olla kaks aastat ametis?
Elisa: Kui kaheaastane, siis on vastutus teada ning see soodustab kvaliteetsete juhatuse
liikmete kasvu.
Taavi: Kui kahe aastane siis peaks revisjoni moodustama.
Madis: Rotatsioon soodustab sujuvamat üleminekut.
Kadri-Ann: Valimistel suurem konkurents, sest valitakse harvemini.

3. Põhimääruse ja töökorra muutmise hääletus (10 min)
Hääletus algab. Valimiskomisjon: Madis Pärn, Marten Kask, Raili Mõisama.
Madis, valimiskomisjoni esimees: Kohal 16 täisliiget, oma hääle volitasid 6 liiget, anti välja
22 sedelit, kastis oli 22 sedelit, poolt 14, vastu 8, kehtetuid polnud.
Otsus: ETÜN-i uus töökord ja põhimäärus on vastu võetud lihthäälte enamusega 25.02.2015.
Otsus kehtetu (selgitused punktis 9).
4. Juhatuse valimiste tutvustus
Elisa: 8. aprill toimuvad valimised. Kandideerimise ja valimiste kord toimub töökorra järigi.

5. Käimas olevad tegevused (15 min)
Alo: Töövarju projektis muudeti registreerimiskorda, määrati kindlad kohtade arvud erialade
kaupa. Kokku 21 tudengit, ootejärjekorras 5-6 tudengit.
Qahdit: Väljasõit, toimub logistikutele 13. märts. Lähevad Magnumi tervisetoodete lattu,
DHLi, Transiidikeskusesse. 19 kohta. 2€ osalustasu tudengi kohta.
Martin P.: BuildITe viimane võistlus ka olemas tänu Ericiuse omadega suhtlemisele
Inseneride Diskol.
Martin T.: Tegeletakse sponsorlusega ning konverentsi kava on paigas, kõik esinejad olemas.

6. Tulevased üritused (20 min)
Kadi: 3. märtsil on SÜNi ja KÜNiga toimumas ühine ettevõtmine. Liikmete seas on huvi
selle ürituse vastu. Taavi teeb ettepaneku minna sauna.
Gertu: EELi spordipäev toimub 25. märts Tondiraba jäähallis, mille raamses toimub ka väike
hoonet tutvustav loeng ja hiljem saab võistelda jääkeegli alal ning lisaks tuleb ka snäkilaud.
20.03 lahkub Egle Pärt
Kadi: Solarise promoürituse jaoks tuleb doodle, sest palju on vaja rahvast pabersilda ehitama.
Avatud uksed toimuvad 17. märts ning selle kohta tuleb ka doodle. Vaja on kõikide erialade
esindajaid.
Aalto kooli külastus toimub järgmine nädal ning selle raames tutvume kooliga ning oleme
oodatud Aalto ülikooli tudengite üritusele.
Sander: Rektori karika järgmine etapp on lauatennis, 12.märts. 2 vs 2 süsteem. Talvik ja
Jürgen on ühes võistkonnas.
Elisa: Soov oma liikmeid erinevates valdkondades koolitada. Plaanitavad koolitused on
Madise ajaplaneerimis koolitus kahes jaos, etiketikoolitus, kokanduskoolitus,
investeeringutekoolitus.
Taavi: Toimumas on ka ESTIEMi koolitused, kuhu ETÜNi liikmed on oodatud. Tegemist
tasuta koolitustega, teemad selgumisel.
7. Möödunud üritused (15 min)
Madis: Inseneride Disko toimus mõneti hästi, mõneti halvasti. Hea oli bänd ja korralduslik
pool, halvasti EELi liikmete osavõtt.
Gertu: Vestlusõhtu „Õppimine välismaal“ – esimest korda toimuva ürituse kohta läks
suhteliselt hästi kohal oli 10 inimest. esinejad olid ettevalmistunud.
Sander: Saalihoki etappil sai üks meeskond kolmanda koha, teisel meeskonnal nii hästi ei
läinud.

Elisa: Talvepäevad said korraldatud, kõik läks hästi. Kohale tuli nii uusi kui vanu liikmeid,
arvult piisav hulk, et viimast korda Madise suvilas tähistada ETÜNi mingeid päevi. Alates
praegusest otsitakse uut kohta päevade pidamiseks ning kõik ideed on teretulnud.
Kell 20.26 Lahkub Sander Jakunin
8. ETÜNi visiitkaart (5 min)

Kadi: Jagan linki, kus talvepäevadel kujundatud visiitkaartidele saab oma hääle anda ning
populaarseim visiitkaart läheb trükki.
9. Kohapeal algatatud teemad
Elisa: Tuutoriprogramm ehitusteaduskonnas ei tööta oma mahukuse tõttu, seega meie
teaduskonnast on rebaseabid, kes ei pea mahukat kursust läbima. ETÜNi ja teaduskonna vahel
on läbirääkimistes selline project, kus kursusevanem oleks keegi vanem tudeng, sest
õppejõududega kukkus selline variant läbi.
Madis: 9.-10. märts toimub Võti Tulevikku, mis on he akoht neile, kes otsivad praktikakohta
ja kontakte töö mõttes.
Elisa: Hilisema arutelu ja täpsustuse käigus selgub, et otsus on kehtetu ning toimub uus
hääletamine. Kehetuks kuulutamise põhjuseks see, et erinevatel hääletustulemuste alusel
võetakse vastu töökord ja põhimäärus, seega neid ei oleks tohtinud ühekorraga hääletusele
panna.
Madis, valimiskomisjoni esimees:
Põhimääruse hääletustulemused:
Kohal 14 täisliiget, oma hääle volitasid 7 täisliiget, anti välja 21 sedelit, kastis oli 21
sedelit, poolt 21, vastu 0, kehtetuid polnud.
Vastu võetud
Madis, valimiskomisjoni esimees:
Kohal 14 täisliiget, oma hääle volitasid 7 liiget, anti välja 21 sedelit, kastis oli 21 sedelit, poolt
14, vastu 7, kehtetuid polnud.
Vastu võetud
Elisa vastutab Taavi sõnul. Elisa on nõus.
Otsus: Vastu on võetud ETÜNi uus põhimäärus ja töökord.
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