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Saabub Sander Päeren kell 18.04
1. Juhatuse aruanne
Juhatuse esimees Helene Leht annab ülevaate oma tegevustest:










Tegevuskava aruandlus
ÜE projektikonkurss
Dropboxi haldamine
TTÜ Tudengkonna 96. sünnipäev
Eelmise aasta asjadega tegelemine
Mehloween koos SÜN, MEHÜN, EÜN
Saunaõhtu koos SÜN, MEHÜN
Sportlik tegevus
Eelarve

Juhatuse aseesimees haridusvaldkonnas annab ülevaate oma tegevustest:
● HKT korraldus
● Projektide alustamine
● Poolsemestrite arutelu
● Programminõukoda - osales keskkonnatehnikute omas, aga uuris ka teistes
nõukodades toimuvat
● TTÜ Tudengkonna 96. sünnipäev
Juhatuse aseesimees kultuurivaldkonnas annab ülevaate oma tegevustest:
● Rebaste ristimine ja piljarditurniir - tänab korraldajaid, kes olid vastavalt Alo Oll ja
Marten Kask
● Esinduskogu koosolek - osales vabakuulajana
● Programminõukoda
● Projektijuhtimise koolitus
● Sügispäevade ettevalmistus
● Ühinemise töögrupp

2. Eelarve
Eelarve kinnitas Siim Idnurm 22. septembril.
Helene Leht teavitab, et dekanaat lükkas alguses koostatud eelarve tagasi. Elisa Sein
täpsustab, et esialgu küll kinnitati ära, kuid hiljem sooviti ikkagi vähendamist 30% võrra.
Helene Leht: Seetõttu võiks esitada projekte konkurssidele. Samuti kuna teaduskonnad
kaovad ära, siis kevadel teaduskonnapoolset rahastust pole. Kui soovime midagi teha, siis
peame kokku hoidma, selleks kirjutasime ka juba nüüd kolm projekti konkursile.
Gertu Margus uurib, mis projektidele kirjutati.
Helene Leht vastab, et Riia külastuseks, Õuduste/Filmiööks ning ka keskkonnatehnikute
peoks, märkides, et see pole küll otseselt ETÜNi projekt.
Saabuvad Alo Oll, Erik Teder, Mattias Liiv, Lotta Kaups, Jane Liise Nurk kell 18.07
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3. Tegevuskava vastuvõtmine
Päevakorra punkt lükkub edasi, kuni on kohal otsustamiseks vajalik hulk täisliikmeid.

4. Projektide ülevaade
Haridusvaldkonna projektid
Helena Kuivjõgi teeb ülevaate haridusvaldkonna projektidest:
● HKT - senises vormis ehitusteaduskonnas enam ei toimi. Nüüd on plaanis küsitleda
vilistlasi, tehakse statistikat, kuhu vilistlased on tööle läinud. Uuritakse magistri ja
integreeritud õppekavasid.
Marten Kask uurib, kas logistikute magistrit ka uuritakse.
Helena Kuivjõgi: Kuna õppekava läheb mehaanikasse, siis peab uurima, kas nad
uurivad.
● Programminõukogu
• Ehituses 4 programminõukoda:
• Arhitektuur;
• Teedeehitus ja geodeesia;
• Sisekliima ja veeinseneeria;
• Ehitus - ilmselt läheb nimi muutmisele
• 1. november õppekava esitamine kooskõlastamiseks
Elisa Sein kommenteerib, et koosolekul osaledes selgus, et sisuliselt midagi muuta enam
ei saanud, kõik oli juba ära otsustatud.
Helene Leht märgib, et tegemist on uutele õppekavadele, mis tulevikus tulevad, meid ei
puuduta.
Saabub Karl Kirsimäe kell 18:12
Helena Kuivjõgi otsib kontaktisikuid.
Gertu Margus palub täpsustada.
Helena Kuivjõgi: Korjan kokku kontaktid ja panen kodulehele üles, et kui leidub
tudengeid, kes tahavad panustada, siis saavad ühendust võtta.
Valdavalt ained 6 EAP-lised, 3 EAP-d on erand (keeled, sotsiaal- ja humanitaarained)
Praegu õppivad tudengid lõpetavad ikka oma õppekaval.
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Saabuvad Martin Talvik ja Kadri-Ann Kertsmik kell 18:15
Karl Kirsimäe uurib, et kui ained lähevad suureks, et kas muutub kaua deklaratsioon
kehtib, nt Tartu Ülikoolis kolm semestrit?
Helene Leht: On arutlusele all olnud, et need kes uuele õppekavadele tulevad, neil
lubatakse 6EAP semestris tasuta läbi kukkuda, nii majandus- kui sotsiaalteaduskonnal
oleks see, pole 100% kindel, aga on arutluse all.
Gertu Margus uurib veel, et kas EAP hinnad lähevad ühtseks?
Helene Leht: Majanduses näiteks sel aastal muutus, ilma teavitamata võidakse tõsta
kuni 10%.
● Esinduskogu
Hakkan peale igat koosolekut tegema väikest memo, mille lisan dropboxi.
HKT info - dekanaadid pole päri sellega, kuidas HKT tehakse, suhtutakse kriitiliselt,
õppejõud langevad depressiooni.
Kuldne teenetemärk - saajaks valiti Annemari Paas, kes oli ÜE tegevjuht 2012-2016,
tegi head tööd ning on väärt seda teenetemärki.
Tagasiside – ÕISi küsitlus paremaks, programmijuhtidele vastutust
● Väljasõidud
Projektijuht Karl Sachris tutvustab:
21. oktoobril keskkonnatehnikute väljasõit, külastatuskohad:
EBE - Harku tehas
Tallinna Vangla, mille kontaktid andis Martin Proosa, näeme 70mln eurost projekti
Täpsustatakse, mis kell on väljasõit plaanis lõpetada, kui palju on kohti ja kui loeng
lõppeb hiljem, siis kas on võimalus ise teisele objektile tulla.
Karl Sachris: Plaan lõpetada kell 13.00, kohti on bussi järgi 18 ning kui ise kohale
saab, siis on põhimõtteliselt võimalik hiljem tulla.
● Motivatsiooniloengud

5

Helena Kuivjõgi: Sihtgrupiks ehituse 1. kursuse tudengid, perioodil 17.-21. oktoober.
Loodan, et tuleb vähemalt 50 esmakursuslast. Loengut tuleb andma Tarmo Pohlak
ettevõttest Merko Ehitus Eesti AS
● Töövarju projekt
Helena Kuivjõgi: Registreerimine hakkas 3. oktoobril, praegu olemas 50%
ettevõtetest. Registreerunud on 53 inimest, enamik on tööstustsiviil ja
keskkonnatehnikud.
Karl Tammkõrv täiendab, et kõik on vastanud, millist spetsialisti soovitakse, toimub
koosolek ja vaatame, kas on vaja juurde otsida.
Helena Kuivjõgi kiidab projektitiimi, kuna on tehtud palju tööd ja palju spetsialiste
leitud.
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Kultuurivaldkonna projektid
Elisa Sein teeb pikema ülevaate toimunud ja tulevastest sündmustest:
● Koosistumised peale infoõhtut/esimest koosolekut
● Pubiralli
Tagasiside: liiga vähe kestis, sügisel uuesti.
● Rebaste ristimine - auditoorium tänab veelkord Alo Olli ürituse korraldamise eest.
Osalejaid arvatust veidi vähem, kuid siiski meeleolukas.
Osalejad kommenteerivad, et oleks võinud hiljem alustada, kuna asi vahepeal venis.
● Piljarditurniir
16 osalejat + pealtvaatajad, oli positiivne tagasiside.
● Lauamänguõhtu
Väga kesine huvi/osalus.
Karl Sachris kommenteerib, et oli tore, kuna vähese osaluse tõttu oli rohkem toitu.
Gertu Margus teeb ettepaneku, et panna välja mingi päev ja testida, palju inimesi
tuleb.
● ETÜNi sügispäevad
Toimuvad 14-16. oktoobril Valgehobusemäel.
Kes pole kursis, mis need on: minnakse reedel kohale, mängud, üritused. Laupäeval
päeval asjalikum programm, nt tuleb arutluse alla ühinemine, grupitöö, team-building;
õhtul saunapidu ja sotsialiseerumine.
Gertu Margus uurib, kas sauna saab kaks õhtut?
Kadri-Ann Kertsmik selgitab, et kõik sõltub eelarvest.
Martin Proosa kiidab sügispäevi ja asukohta.
● Jõulupidu
Toimub koos MehÜNi ja EÜNiga, kuna nendega toimub ühinemine niikuinii.
Täpsemat infot veel ei ole.
● Tehniliste vahendite koolitus
Toimub 7. nädalal, kes pole käinud, on väga soovituslik. Saab ülevaate Google
Calendrist, To-Do listidest jms kuidas nende vahenditega aega planeerida. Info
tulekul.
● Õudukaõhtu
Tauris Reose ülevaade: Toimub 28. oktoobril, enamus infot nädalakirjas ja
registreerumise link on ka seal.
Kadri-Ann Kertsmik lisab, et täpsem info tuleb ainult osalejatele, et oleks privaatne
üritus. Tuleb elamusterohke õhtu, registreeruge kindlasti - kuid iga inimene vastutab
ise võimalike tervisehäirete eest.
Martin Talvik täiendab, et põhimõte on minna vanasse mahajäetud hoonesse ja
vaadata seal keskkonda sobivaid õudusfilme.
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● Keskkonnatehnikute pidu - 28. oktoobril toimub ka 2. kursuse keskkonnatehnikute
korraldatud üritus
● Saunaõhtu
MehÜNi ja SÜNiga, tuleb U06 saunas. Lisainfo tulekul.
● Mehloween
Mehaanikute traditsiooniline pidu, kuhu on seekord kaasatud SÜN, EÜN ja ka meid.
Vaja 1-2 inimest, kes tahaksid olla meiepoolsed eestvedajad, meie inimesed midagi
väga tegema ei pea.
Helene Leht täiendab, et projekt esitati ka ÜE konkursile ning on peaaegu valmis.
Vaja ongi abi kohapealses organiseerimises.
Juhatus uurib, mida liikmed veel sooviksid teha.
Pakutakse: muuseumikülastus, pubiralli, lauajalgpall, rallipark, ronimisministeerium, talve
kart, pokker, seikluspark, mäele sõitma Otepääle, lasketiir, kruiis, matk, LAN
Esimehe projektid
Helene Leht teeb ülevaate:
● Ehitusteaduskonna viievõistlus I etapp
Lisett Laurimäe ülevaade: oli logistika etapp, osales 6 tiimi, auhinnad on väga
lahedad. Tulevastel etappidel saab gaasipõletiga mängida, orienteeruda jne.
Auditoorium kiidab.
● Mehloween
● Saunaõhtu teiste ÜN’idega 18.oktoober
Kas oleks huvi, et enne eelneks mingi koolitus/motiveeriv osa?
Toimub arutelu, SÜN pakkus rahastuse/sponsorluse teemat. Martin Proosale meeldiks.
● Läti pabersildade võistlus
Helene Leht on ühenduses olnud Läti tehnikaülikooliga. Kutsuti külla 24. novembris,
ÜE rahastusele sai kirjutatud. Võistluses on kolmesed tiimid. Enne seda on kaks
koolitust - ehitusteemalised ja inglise keeles. Kava oleks, et hommikul vara seal,
osaleks loengus, kella nelja aeg pabersildade võistlus. Ööbuda saaks nende ühikates,
reedel plaanis ekskursioon linnas ja lõunapaiku tagasi.
Kadri-Ann Kertsmik uurib, kas Aaltosse on kutsutud.
Elisa Sein: Oleme ühenduses olnud, kuid pole kutsutud. Lisaks probleem ka eelarves,
kui plaanime Lätti ja elamumessile minna.
● Brico-15-19 mai
Kaarel Siim: Võistlus on välja kuulutatud, tegeletud info ja plakatitega.
● Build IT
Martin Talvik: Oleme tegelenud, tiim sai tore, kuupäev paigas: 12-13 aprill, seekord
kolmapäev ja neljapäev.
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Arutelu all on olnud kolm teemat:
1) lammutus - kuna sellest pole väga räägitud, siis oleks huvitav, nt kas kortermaju
renoveerida või lammutada, kuidas lõhkuda jne
2) Puidu tehnoloogia - kuna puit on menukas, siis oleks äge teha, puitmaterjalid jms
3) Innovaatiline betoon - iseparanev betoon jms,
Info betoonikonverentsist, mida teeb TKTK
Elisa Sein kommenteerib: lammutus on vinge teema, puidust ja betoonist on ifot ja
üritusi piisavalt, lammutus aga põnev.
Karl Kirsimäe uurib, kas on probleem leida Eestist inimesi/spetsialiste? Et põhiline on
puitvasar ja õhkvasar, samuti kui huvitav see välismaalastele on, iseenesest visuaalne
ja atraktiivne teema.
Helene Leht kommenteerib, et teda lammutuse teema ei kutsu.
Martin Talvik vastab, et olemas on ka võistluspäev.
Elisa Sein: argument, et välismaalastel on igav, pole argument
Gertu Margus lisab, et käis dekanaadiga rääkimas, et on ägedaid asju tehtud. Huvitav
oleks arutada küsimusi, kas lammutada või renoveerida, millal arendaja otsustab, kas
lammutada või renoveerida, annab küsimustega mängida. Seal on küll riske, kuid elas
pool aastat ehitusplatsi kõrval ja oli iga päev huvitav vaadata.
Helene Leht: Taanis tehti nii, et betoonmajad võeti lahti ja ehitati samasugused uued
hooned, aga ikkagi minu jaoks ebaatraktiivne teema.
Lahkub Martin Proosa kell 19.05
Helene Leht selgitab, et on olnud aktuaalne teema ETÜNile uued ruumid saada, kuid
nüüd tahetakse teha, et kõik teaduskonnad hakkavad ise renti maksma. Praeguse
seisuga tudengimajas olevad organisatsioonid ei hakka midagi maksma, aga siis tekib
ebavõrdus, kuna nt SÜN on tudengimajas, aga meie mitte. Oleme käinud Idnurme
juures, aga tema ka midagi ei tea.

5. Vilistlaskogu
Helene Leht: Ühendust on võtnud vilistlased, kuna ühinemine hakkab. Küsimused, mida
võiks arutada:
• Millega peaks tegelema vilistlaskogu?
• Miks liituda vilistlaskoguga?
• Milline võiks olla vilistlaskogu tulevikus?
Eelkõige, kui tuleb uus ÜN, kas vilistlaskogu peaks ehitusel omea eraldi või tuleks ühtne
suur.
Gertu Margus: Võiks olla et kui oleme tööl, siis saaks anda erialast tagasisidet. Kas on läbi
käinud mammutünis see teema?
Elisa Sein: On, aga kuna see ei ole prioriteetne teema, siis seisukohti veel ei ole.
Gertu Margus: Kui kõigiga inseneriteaduskonnas sisse astuda, siis jah võib-olla on tunda, et
ollakse koos, aga praegu tunnen rohkem, et olen ehitusega suhestunud.
Elisa Sein: Siis see ei oleks hea, kuna samahästi võiks praegu keskkonnatehnikutel ja
tööstustsiviilil olla eraldi.
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Helene Leht: Esimese küsimusega mõtlesin, et kas saaks juba praegu neid kaasata?
Martin Talvik: Kas siis ETÜN maksaks?
Helene Leht: Nt eelmine aasta keskkonnatehnikute peol vimistlased maksid rohkem ja ka
elamumessil olid oma eelarvega.
Gertu Margus: Alati võib kaasata.
Saalist pakutakse vilistlaste vastu võrgumängu.

6. Poolsemestrite idee
Helena Kuivjõgi ülevaade: Facebooki arutelule tuli palju tagasisidet, rohkem oli poolt hääli,
aga kui argumendid kokku panna, siis tuli enamvähem pooleks. Täismahus rakendada ei
saaks, kuna tulevikus on enamus aineid suuremahulised.
Helene Leht: Peamine idee on teha semester veel pooleks.
Elisa Sein: Mina olen vastane, võiks olla, kui on 3 EAP ained, siis on 8 nädalat, aga ei ole
võimalik 6EAP ainet ära õppida 8 nädalaga.
Helene Leht: See tõesti oleneb ja kõiki aineid ei saakski teha, nt projektiained.
Elisa Sein: Läheneks asjale hästi aeglaselt.
Helena Kuivjõgi: Kui kellelgi on ideid, siis andke julgelt teada.
Martin Talvik: Praegu saab ka ÕISis märkida, et 1-8 nädal aine ja siis saaks eksami ära teha 8.
nädalal.
Helena Kuivjõgi: Praegu on arutelu, et kas 9. nädalal oleks eksam või siis nagu praegu, et
õppejõuga lepitakse kokku, et eksam on 8. nädalal.
Karl Kirsimäe: Mis saab killustatud matemaatikaainetest, kas pannakse kokku?
Helena Kuivjõgi: See on praegu väga lahtine.
Gertu Margus: Võiks olla, et programmijuht on öelnud, et me tahame seda ja seda ja pakkuge
meile 6EAP aine välja. Praegu on nt variant, et keskkonnatehnikutele tuleb lihtsalt õppeaine
mahukas mehaanika.

7. Liikmete väljaarvamine
Helene Leht: Kuna väga palju liikmeid on mitteaktiivseid, sh ei ole osalenud kohustuslikel
koosolekutel rohkem kui 5 korda, siis on ettepanek nad välja arvata.
Esiteks, kuna inimesi on palju, siis ükshaaval väljaarvamine on ajamahukas, siis küsimus, kas
välja arvata kõik koos?
OTSUSTATI
1.1 Liikmed välja arvata kõik koos.
1.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 15 poolthäält

Helene Leht esitleb inimeste nimekirja, kes on puudunud koosolekutelt põhjuseta rohkem kui
5 korda ning ei ole e-kirjadele reageerinud või avaldust toonud. Nimekiri pannakse
hääletusele.
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OTSUSTATI
1.1 Välja arvata Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu liikmed: Allar Esko, Kristo Palm,
Karina Krestinov, Laugren Ilves, Merili Arge, Mihkel Kask, Jan-Erik Aruvald, Aleksei
Mahnatš, Kaarel Juurma, Meril Tamm, Lauri Rauk, Kristjan Ainumäe, Risto Häelme, Grete
Miller, Kerttu Volk, Liis Lepik, Liisa Luhar, Henri Sarevet, Karolina Orav, Gerli Võting,
Jegor Tšulka, Kauri Piiskoppel, Jete Nelke, Maarja-Liis Rüütel, Ken Sibul, Uku Toomsar,
Karl-Rihard Penu, Sten Renar Subatšjus, Kristina Reintam, Ats Varul, Silver Grigorjev
1.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 15 poolthäält
Naastakse 3. päevakorra punkti juurde ning pannakse hääletusele Ehitusteaduskonna
Üliõpilasnõukogu tegevuskava 2016/2017 BuildIT projekti eesmärgid.

OTSUSTATI
1.1 Kinnitada tegevuskava 2016/2017 BuildIT projekti eesmärgid:
Build IT eesmärgid: Toimuvad konverents, võistluspäev ja mess. Osaleb vähemalt 45
välistudengit erinevatest riikidest. Konverentsil esineb vähemalt kaks välismaist lektorit.
Konverentsi auditoorium ja võistluspäeva võistlused saavad eelregistreerimisel 90% ulatuses
täidetud. Kokku osaleb üritusel vähemalt 250
inimest. Tagasiside on positiivne.
Korraldustiimi liikmetest vähemalt 80% hindavad üritust üldiselt kordaläinuks; nendivad, et
leidsid enda jaoks kasulikke tutvusi ning leiavad, et nende väärtus tööturul ja ETÜNis on tänu
BuildITi projektis osalemisele kasvanud.
1.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 15 poolthäält

8. Ühinemiste ülevaade
Elisa Sein teeb ülevaate:
 Inseneeria töögrupp kohtus 4.10
 Edasi kohtumised teiste (tulevaste) teaduskondade esindajatega
 Ideaalis alustatakse alusdokumentidega ülejärgmisel nädalal
Gertu Margus uurib, kas põhikirjal põhjus ka, et kui muudame põhikirja, siis kas reformime
kõike?
Elisa Sein: Suurim ettepanek on, et täielikult reformida esinduskogude vormi, et suurendada
autonoomiat teaduskondades ja ÜNides. Kui alusdokumendid on selgumas, siis saadame
laiali.
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9. Kohapeal algatatud küsimused
Helene Leht räägib ühest tööpakkumisest, mis on ideaalne võimalus 2. ja 3. kursusele. Peaks
kaasas käima projeteerijaga ja tegelema dokumentidega.
Helene Leht teavitab, et on plaanis välja panna võrkpalli rahvaliiga võistkond, et makstakse
osalustasu ja särgid kinni. Vaja oleks vähemalt 10in võistkonda, kus 5 inimest oleks
sponsoritelt.
Alo Oll uurib, kas nimekirja saab ka siis, kui trenni ei jõua.
Helene Leht lisab, et mängude ajakava tuleb võistkondade omavahelisest kokkuleppest.
Helene Leht uurib, kas uutel liikmetel oleks huvi pusade vastu.
Koosolekul osalejate seas on huvi väga suur.
Elisa Sein lisab, et see on viimane võimalus ETÜNi pusasid saada.
Kadi Sigus uurib, mis värv saab inseneriteaduskonna värviks.
Elisa Sein: Praegu on mõeldud hallile, aga see on juba IT värv, aga kui võtaks mõne praeguse
ÜNi värvi, siis see jääks ülekaalu. Samuti kui kõik kokku segada, tuleks ebameeldiv värv.
Toimub arutelu erinevate värvide üle. Samuti on arutelu erinevate vormiriietuste õle, nt
tunked, helkurvestid. Märgitakse, et Skandinaavias on tunked, kuhu kogutakse ürituste märke.
Elisa Sein: Selgus, et meil on kaks kalendirt, õige kalender on Ehitusteaduskonna
Üliõpilasnõukogu kalender. Seda on võimalik endale lisada kodulehe kaudu.
Karl Sachris tuletab meelde, et kõik projektijuhid säilitaks kõik kuludokumendid ja arved
õigel ajal.

Helene Leht, Elisa Sein, Helena Kuivjõgi
Juhatajad

Marten Kask
Protokollija

