EHITUSTEADUSKONNA
ÜLIÕPILASNÕUKOGU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn

13.09.2016 nr 1

Algus kell 18:08, lõpp kell 19.54
Juhatasid: Helene Leht, Elisa Sein, Helena Kuivjõgi
Protokollis: Marten Kask
Osalejad:
Täisliikmed:
Helene Leht, Elisa Sein, Helena Kuivjõgi, Martin Proosa, Kadri-Ann Kertsmik, Alo Oll,
Marten Kask, Maarja Abel, Helina Maalt, Ede Laidro, Sten Rosljuk, Ethel Soome,
Kätriin Vossi, Martin Talvik, Gertu Margus, Karl Sachris
Aktivistid:
Egert Pajor, Karl Tammkõrv, Karl Lumi, Maris Graumann, Kaarel Siim, Erik Teder,
Robert Sõerd, Marii Õismets, Tauris Reose, Mattias Liiv, Egert Eist, Anita Kimber,
Rasmus-Richard Marjapuu, Kärt Kaska, Tanel Tark, Sander Päeren, Kristina
Pešehodko, Adeele Vesingi, Helena Tsõbulski
Külalised:
Laura Rink, Lotta Kaups, Liisa Sell, Mihkel Virkus
Puudumisest teatasid:
Karl Kirsimäe, Sander Sempelson, Sandra Uustal, Sander Jakunin, Liina Luhar, Raili
Mõisama, Kadi Sigus, Reimo Piir, Janar Laaneste

Päevakorras:
1. Juhatuse ja personali suvine aruandlus
2. Tegevuskava ülevaade
3. Uus aruandlussüsteem
4. Arenguvestlused
5. Projektitiimide koostamine
6. Struktuurimuudatused
7. Rebaste ristimine
8. Sügispäevad
9. Kohapeal algatatud küsimused
Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.
Saabub Elisa Sein kell 18.09

2

1. Juhatuse suvine aruandlus
Juhatuse esimees Helene Leht teeb ülevaate oma suvistest tegevustest, mis hõlmas järgnevaid
tegevusi:

Tööjaotus, üleüldine korraldus - kuna juhatuses on nüüd üks liige vähem,
toimus tööjaotuse ümberkorraldamine;

Tehniliste vahendite koolitus koos juhatuse ja personaliga;

Uute ÜN-ide töögrupis osalemine;

Uue tegevuskava väljatöötamine;

Ruumi korrastamine;

Osalemine Üliõpilaste suvemängudel Käärikul;

Rabamatk - toimus Aegna matka asemel, kuna laevaliikluses oli probleeme;

ÜN-ide ja esinduskogu väljasõit augustis;

Avalöögi orienteerumine;

Iganädalase sportliku tegevuse koordineerimine, mis on plaanitud neljapäeva
õhtutele, kuid praegu on erinevate neljapäevaste ürituste tõttu mitte toimunud, hakkab
toimuma koostöös projekteerimusfirmaga;
Helene Leht uurib palju on huvilisi, et välja panna ETÜNi rahvaliiga võistkond
võrkpallis - auditooriumist kõlab positiivset tagasisidet;

Tuutorlus rebastele;

Kontakt lätlastega - oodatakse küllakutset;
Juhatuse aseesimees haridusvaldkonnas Helena Kuivjõgi teeb ülevaate oma suvistest
tegevustest:

Kohtumine õppeprodekaan Hendrik Volliga - räägiti, millised on omavahelised
ootused;

Riia Tehnikaülikooli ÜNi külastus;

Tehniliste vahendite koolitus koos juhatuse ja personaliga;

Programmijuhtide nõukokku tudengite leidmine;

Uute ÜN-ide töögrupis osalemine;

Uue tegevuskava väljatöötamine;

Ruumi korrastamine;

Üliõpilaste suvemängudel Käärikul osalemine;

Elamumessi korraldamine ja läbiviimine;

Rabamatkal osalemine - üldmulje oli vahva, kuid võiks minna suurema
seltskonnaga, et kellel on autod, paneme täis ja siis oleks selline tutvumisüritus;

ÜN-ide ja esinduskogu väljasõit augustis;

Avalöögi orienteerumine – ÜNide punktis osalemine;

HKT korraldus ja osaliste otsimine - sel aastal toimub magistrantidega, Helena
Kuivjõgi on esimees teaduskonnas, kuid otsib endale aseesimeest;

Haridusprojektide tööplaani väljamõtlemine;

Projekti kirjutamine ÜE rahastusele
Juhatuse aseesimees kultuurivaldkonnas Elisa Sein annab ülevaate oma suvistest tegevustest:



Tulevase inseneride teaduskonna üliõpilasnõukogu töögrupi eestvedamine;
Uue tegevuskava väljatöötamine;
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Ruumi korrastamine,
ÜN-ide ja esinduskogu väljasõit augustis;
Avalöögi orienteerumine – ÜNide punktis;
Semestri motivatsiooniürituste plaani koostamine koos liikmehalduriga;
Tuutorluse eestvedamine;
Septembri alguse motivatsiooniürituste koordineerimine;

2. Tegevuskava ülevaade
Elisa Sein tutvustab, et võrreldes eelmisega on tegu uue tegevuskava formaadiga, kuna vana
oli väheinformatiivne, seega võtsime üle üliõpilasesinduse malli, kus on lisaks tegevuse
täpsustus, vastutav juhatuse liige ja teostaja. Puudu on eelarve, mis on teaduskonna soovil
liikmete eest peidetud, ning kalendergraafik. Kavas on nüüd ka tegevused, mis pole üritused,
nt finantsjuhtimine ja ruumi korrastamine.
Gertu Margus kommenteerib, et kalendergraafikuga läheks tegevuskava segaseks.
Elisa Sein: Tegevuskava juures on uued kastid aruandluslahtrid, varasemalt on olnud kiire
tutvustus, aga tulevikus teostaja täidab jooksvalt ka aruandlust. Selleks, lepitakse kokku
aruandluse periood, milleks saab tõenäoliselt koosolekute vaheline aeg, kuid sõltuvalt
üritusest võib see olla ka erinev. Eeldatava tulemuse all on mõeldud saavutatavat miinimumi,
mis määratakse juhatuse otsusega.
Gertu Margus uurib, kas edastatud muudatusettepanekud arvestati, Helene Leht kinnitab, et
Martin Proosa muudatused said sisse viidud.
Gertu Margus edastab tähelepaneku, et talle ei meeldi need kohad, kus ürituse tulemuseks on
positiivne tagasiside, et näiteks üks inimene annab positiivset tagasisidet, aga viis negatiivset.
Elisa Sein kommenteerib, et eeldatakse valdavat positiivset tagasisidet, st antakse välja vorm
ja vähemalt 50% on vastanud.
Gertu Margus lisab veel, et BuildIT eesmärk ei saa selline jääda, et põhjapanevad projektid
tuleks projektijuhtidega läbi arutada, kuna eesmärk peaks olema midagi, mille poole püüelda
ja mis teeks ürituse paremaks. Osalejate arv ei ole määrav, nt parem on kui 75% on rahul.
Helene Leht lubab Martin Talvikuga nõu pidada.
Gertu Margus uurib veel, et kas tõesti kavatsetakse väljasõitudel ainult ehitusobjekte
külastada. Elisa Sein vastab, et kuna tegemist on viimastel aastatel olnud õnnetu projektiga,
siis on jah eesmärk külastada objekte, aga ei välistata ka töökeskkondade külastusi.
Elisa Sein teeb ettepaneku panna tegevuskava hääletusele klausliga, et BuildIT eesmärkide
lahter räägitakse projektijuhiga läbi ja siis täiendatakse.
OTSUSTATI
1.1 Kinnitada Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu tegevuskava 2016/2017 tingimusel, et
BuildIT projekti eesmärk räägitakse projektijuhiga läbi ja seejärel seda täiendatakse.
1.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
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HÄÄLETAMISE TULEMUS: 15 poolthäält
Tegevuskava on lisatud protokolli lisana nr 1.
Eraldi tutvustatakse sügisest tegevuskava:
2.nädal- I Üldkoosolek, Rebaste ristimine, ETÜN’i sügispäevad
3.Nädal –Piljarditurniir, sportlik tegevus
4.nädal-lauamänguõhtu, viievõistluse esimene etapp, aastaraamatu koostamine
5.Nädal- II Üldkoosolek, viievõistluse teine etapp, töövarju projekti registreerimise algus
6.nädal- viievõistluse kolmas etapp, ühisüritus EÜN’i ja MEHÜN’iga, motivatsiooniloeng
7.nädal- viievõistuse neljas etapp, I koolitus, I väljasõit
8.nädal- viievõistluse viies etapp, filmiõhtu
9.nädal- III üldkoosolek
10.nädal- Bowlinguturniir, Motivatsiooniloeng, II väljasõit
11.nädal-motivatsiooniloeng
12.nädal- saunaõhtu, IV üldkoosolek
13.nädal- III väljasõit
14.nädal- ETÜN’i jõulupidu
15.nädal-Teaduskonna jõulupidu
Helene Leht märgib, et plaani lisandub juurde üritusi, mille plaane veel ei ole tehtud. Elisa
Sein täiendab, et neid ei ole lisatud uue tegevuskava juurde, kuna ajad võivad muutuda.
Kadri-Ann Kertsmik uurib, mis seis on aastaraamatuga. Elisa Sein vastab, et selle arutlus on
plaanis veidi hiljem.
Helene Leht teavitab, et järgmised üldkoosoleku ajad leitakse Doodle teel. Elisa Sein
tutvustab uutele liikmetele Doodlet ja lisab juurde, et juhul kui ükski aeg ei sobi, siis on
kombeks märkida kõik ajad punaseks. Samuti, et kui märgitakse aeg sobivaks, siis see
tähendab kindlat osalemist.
3. Uus aruandlussüsteem
Elisa Sein tutvustab uut aruandlussüsteemi:
 Projektijuhid esitavad vastavalt oma projekti eest vastutavale juhatuse liikmele ja
liikmehaldurile;
 Vastutav juhatuse liige lisab selle tegevuskavva;
 Aruandlusperiood on üldjuhul üks kord kuus st koosolekutevaheline aeg, sõltuvalt
projektist võib esineda erandeid;
 Aruandluse detailsuse määrab juhatuse liige;
4. Arenguvestlused
Elisa Sein informeerib, et uute liikmetega toimuvad liitumisvestlused, kus selgitatakse välja,
miks tullakse, mis pakub huvi jne. Vanemate liikmetega toimuvad arenguvestlused: kuidas
ollakse rahul, mida võiks teha teisiti jne.
Liitumisvestlused said küll lubatud, et toimuvad enne sügispäevi, aga kuna graafik on juba
väga kiire, siis plaanis on alates III nädalast.
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Arenguvestlused toimuvad oktoobris.
5. Projektitiimide koostamine
Ehitusteaduskonna viievõistlus
Põhineb viiel
ehitusteaduskonna
erialal:
teedeehitus,
tööstus-ja tsiviilehitus,
keskkonnatehnika, logistika ning arhitektuur. Ülesanded on sellised, et iga eriala tudeng saab
hakkama.
Eelmine aasta osales igal etapil 4-7 4 liikmelist võistkonda.
Kõik auhinnad saadi sponsoritelt.
Projektijuht sel aastal Lisett Laurimäe.
Helene Leht julgustab projektitiimiga liituma, kuna koormus on väike, sest vastutada tuleb
vaid ühe võistluse eest, on hea projekt alustamiseks.
Ethel Soome pakub välja ESTIEMilt abi küsimise.
Projektitiim: Sander Päeren, Laura Rink, Kristina Pešehodko, Tauris Reose, Kärt Kaska.
BuildIT
Projektijuht Martin Talvik kutsub osalema aktiivseid tudengeid, kes tahavad teha ägedaid
asju; esindada riiki, kooli jne ning korraldada üritust, mis on ehitusteaduskonna visiitkaart
Euroopas. Ootab vähemalt 10 inimest, samuti on võimalik liituda ka hiljem.
Projektitiim: Tanel Tark, Erik Teder, Lotta Kaups, Maris Graumann, Kadri-Ann Kertsmik,
Anita Kimber, Alo Oll, Karl Tammkõrv, Mattias Liiv, Rasmus-Richard , Marjapuu, Gertu
Margus, Eliise Joanna Kikas.
Brico
Helene Leht teeb kiire tutvustuse: tegemist on rahvusvahelise terassildade ehitamise
võistlusega, mis kestab nädal aega.
Kaarel Siim lisab, et eelmisel aastal sai kolmekesi üsna vabalt tehtud, oleneb palju inimesi
soovib korraldada, siis selgub edasine. Samuti kui on soov alles kevadel liituda, siis võib juba
praegu teada anda, siis saab infoga kursis hoida. Projektis osalejatele võivad lisanduda
präänikud, nagu näiteks oli eelmisel aastal.
Elisa Sein märgib, et näiteks kes osalevad praegu viievõistluse korraldamisel, saavad vabalt
kevadel sellega tegeleda.
Projektitiim: Karl Sachris, Adeele Vesingi, Egert Eist
Töövarjuprojekt
Helena Kuivjõgi tutvustab projekti: veedetakse üks päev spetsialistiga, kestab oktoobrist
detsembrini, registreerimine algab oktoobri alguses. Meeskonnatöö kestab terve semestri, et
alguses on ettevõtetega rääkimine ning seejärel tudengite- ja ettevõtjatevaheline rääkimine.
Iseenesest ei ole mahukas projekt, on aega õppimiseks. Kõige aeganõudvam on ettevõtjatega
rääkimine, olemas on ka nimekiri varasemate ettevõtjatega, et siis on ilmselt sel aastal
lihtsam.
Elisa Sein kommenteerib, et tegu on projektiga, millega ta ise kunagi alustas. See ei tapa ning
seda saab edukalt teha ka viievõistluse kõrvalt, kui ei ole varasemat projektijuhtimise
kogemust, siis sobib, kohad lähevad kiiresti.
Karl Sachris täiendab, et isegi tema sai hakkama.
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Helena Kuivjõgi lisab, et projekt sobib ka uuele, kuna ta ise saab olla ka nõuandjaks, samuti
tegi ta seda ise BuildIT kõrvalt.
Elisa Sein motiveerib osalema, kuna üritustele on eelisjärjekorrad projektijuhtidele.
Helena Kuivjõgi lisab, et ettevõtjatega kontakteerudes õpib kirjade saatmist ja saab julgust
kätte võtta telefoni ja lihtsalt helistada.
Rasmus-Richard Marjapuu uurib osalejate arvu ning erialade populaarsusi. Elisa Sein märgib,
et pigem on probleem, et kõigile ei leita kohti, samuti et projektijuhi nimi jääb ettevõtjatele
meelde. Karl Sachris lisab, et üldiselt on kõikidelt erialadelt osalemissoovi, kuid teedeehitus
on ebapopulaarseim.
Projektitiim: Rasmus-Richard Marjapuu (projektijuht), Ede Laidro, Karl Lumi, Karl
Tammkõrv, Helena Tsõbulski
Lahkub Tanel Tark kell 19.00
Erialaväljasõidud
Helena Kuivjõgi tutvustab: tegu on ühepäevase projektiga, mis toimub 3x semestris. Sel
semestril plaanis keskkonnatehnikutele, tööstus- ja tsiviilehitajatele ning logistikutele. 2-3
ettevõtet päevas. Tegevused, mida on vaja teha: ettevõtete ja objektide otsimine, transpordi ja
toitlustuse organiseerimine, päevakava planeerimine, tudengite informeerimine.
Projektijuht Karl Sachris täiendab, et aitab kõigega, sealhulgas rahalise probleemiga.
Projektitiim: Adeele Vesingi; Maris Graumann
Motivatsiooniloengud
Helena Kuivjõgi tutvustab lühidalt, et kolm korda semestris kutsutakse eriala spetsialist
esinejaks, sel aastal rebaste eri. Otsitakse 1-2 liiget, et esimene plaan on rebastele, et kui on
näha, millest puudu on, siis siin projektis on see võimalus esile tuua ja siis ise esineja valida.
Kõige raskem on esinejate otsimine, kuid üldjuhul olemas erialade liidud, kes aitavad kaasa,
samuti olemas õppetoolide ja instituutide kontaktid. Vaja on teha promo, et inimesed tuleksid
kohale, eelmisel aastal oli ilmselt probleem, et info ei jõudnud inimesteni.
Elisa Sein kommenteerib, et tegu on konkurentsitult kõige lihtsama projektiga.
Projektitiim: Ethel Soome
Jõulupidu
Elisa Sein annab kiire ülevaate: tegu projektiga, kus koostöös mõne teise teaduskonnaga
korraldatakse jõulupidu, mis on suurejooneline ja suure eelarvega. Projekti on oodatud need,
kellele meeldib ürituskorraldus.
Projektitiim: Kadri-Ann Kertsmik (projektijuht), Maris Graumann, Kärt Kaska, Kristina
Pešehodko, Karl
Kultuuri- ja ürituskorralduse valdkond otsib mantlipärijat
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Elisa Sein annab teada, et kuna ta on pikalt juba tegev olnud, siis on varsti tarvis
kultuurivaldkonda mantlipärijat. Otsitakse, et näidata kõrvalt ürituste köögipoolt neile, kes
näiteks järgmisel aastal sooviks asemele tulla.
HKT
Helena Kuivjõgi edastab üleskutse, et vaja on leida projekti teaduskonna aseesimeest. Aetakse
kokku erinevate õppekavade magistrandid ja küsitakse tagasisidet ning argumenteeritakse
õppekavade üle. Aseesimehe roll on olla esimehele abiks, on ka tasustatud projekt.
Alo Oll: Tegin kaks aastat seda projekti, aseesimehe koht sobib esimese kursuse tudengile
väga hästi, põhiasi on, et koosolekud kirja saaks. Hea kogemus, et näha, kus probleemid
esineda võivad.
Aastaraamat
Helene Leht annab teada, et vilistlane Miia-Maarja Kuslap soovib abilist aastaraamatu
koostamiseks.
Projektitiim: Gertu Margus
6. Struktuurimuudatused
ETÜNi liige ja Üliõpilasesinduse esimees Karl Lumi kirjeldab olukorda: probleem on
demograafiline, st inimesi jääb vähemaks aga õppekavasid on samapalju, eesmärk on kokku
tõmmata. Eesmärk oli luua neli ühesuurust teaduskonda, aga nüüd kuratoorium võttis vastu
otsuse, et tekib viis teaduskonda, sh Mereakadeemia iseseisvalt. Samuti on muudatusi
juhtimisstruktuuris: praegu on erinevad nõukogud ja kuratoorium, kuid uue süsteemiga on
plaanis, et kuratoorium on nn nõukogu.
Samuti teeb Karl Lumi ülevaate õppekavadest: loodi programminõukogud, et kuulata, mida
räägivad tudengid ja ettevõtjad, selgitamaks, mida on vaja. Lisaks toob Karl Lumi välja, et
võrdsete teaduskondade loomine täielikult ei õnnestunud, kuna inseneriteaduskonda on
plaanitud 18 õppekava, aga teistes ~4. Õppekavade uutmised toimuvad edasipidi teaduskonna
nõukogus, mitte TTÜ nõukogus. Veel muudetakse ka õppekavastatuuti: õppeained on
tulevikus üldjuhul 6EAP, kuid võib olla ka 3, 9 või 12EAP.
Gertu Margus uurib, kus on võimalik plaanidega tutvuda.
Karl Lumi vastab, et lähiajal avalikustatakse avalikkusele.
Alo Oll uurib, kuidas hakkab rahajaotamine teaduskonnas. Karl Lumi selgitab, et ilmselt
töötajate arvu järgi.
Helene Leht: uus insenerideteaduskonna dekaan on praegune energeetikute dekaan.
Elisa Sein lisab, et kõik hakkab kehtima uuel aastal sisseastujatel, meil jääb kõik üldjuhul
samaks.
Elisa Sein annab ülevaate uute üliõpilasorganisatsioonide struktuuri töögrupi tegemistest,
otsuseid veel ei ole, tegu on informatiivse ülevaatega: on mõte, et kui tulevad suured
teaduskonnad, siis tuleks sisemised volikogud, et kui vaja lahendada ehitusteaduskonna
õppejõu probleeme, siis ei ole vaja seda ülekooliliselt seda arutada. Tulevane volikogu oleks
ÜNile seotud nagu praegu on esinduskogu seotud üliõpilasesindusega. Eesmärk on, et
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poliitilisi otsuseid saaks teha need, kellel on tudengite hääl. Tulevase inseneriteaduskonnaga
ollakse üksmeelel, aga ITÜNiga on vaja veel leida kompromisse, kuna neil struktuuris midagi
ei muutu.
Helene Leht lisab, et kuna tulevad erineva suurusega ÜNid, siis on keeruline luua ühtset
tausta.
Kadri-Ann Kertsmik uurib, et kuidas on kolledžite esindajatega, et kas kuuluvad ka
teaduskonna alla. Elisa Sein vastab, et kuuluvad meile.
Martin Talvik uurib, et mis muutub lihtliikmetele, et kas ikka saab motivatsiooniüritusi,
sügispäevi jne.
Elisa Sein kinnitab, et saab, aga märksa suuremas koguses. Loodetavasti oleme nõus kaasa
lööma ka nt energeetikute üritustes. Plaan on, et kaob ära see üldkoosolekul käetõstmise roll,
et liikmetel on võib-olla raskem kaasa rääkida, kuna liikmete hulk suureneb.
Lahkub Kaarel Siim kell 19.37.
Kadri-Ann Kertsmik uurib veel, kust hakkab raha voolama?
Elisa Sein: hea küsimus, aga seda veel keegi ei tea. Loodetavasti ülikool seab ette, et
teaduskond peab toetama, kuna praegu on olukord ebavõrdne, kus osa teaduskonnad osa ÜNe
toetatavad, osasid aga mitte.
Martin Talvik: Kellel on õigus vastu võtta uut põhimäärust ning kas on ajaline perspektiiv ka
paigas?
Elisa Sein: Põhimõtteliselt ÜE esimehel; minu vaimusilmas, kui praeguse juhatuse volitused
lõppevad, siis toimuvad valimised inseneriteaduskonna juhatusse.
Kadri-Ann Kertsmik uurib, kuidas hakkavad olema sisesed liikmestaatused?
Elisa Sein: see on liiga spetsiifiline praegu, on veel arutlusel. Õnneks inseneride töögrupp on
kõige aktiivsem, hakkan regulaarset ülevaadet andma.

7. Rebaste ristimine
Helene Leht: sel neljapäeval 15.09, kogunemine 17:30 ühikatevahelisel muruplatsil. riietus
must-kollane, jätke auto koju.
Elisa Sein kommenteerib, et kontsakingad ja seelikud pole kõige mõistlikum, aga tegu ei ole
retsiga, vaid sportliku ristimisega.

8. Sügispäevad
Elisa Sein:Toimuvad 16-18.09 Muhumaal, registreerumise link on nädalakirjas. Martin Talvik
kiidab, et tegu on ägeda üritusega, samuti saab häid tutvusi.
Saalist kommenteeritakse, et väga äkki tuli teade, et juba sel nädalal, soovitakse, et lükkuks
edasi.
Elisa Sein palub vabandust, kui info rebasteni varem ei jõudnud, lubab korraldada Doodles
uue sobiva kuupäeva leidmise, koosolekul osalejad lubavad operatiivselt vastata.
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Lahkub Ethel Soome kell 19.48
9. Kohapeal algatatud küsimused
Elisa Sein informeerib, et III nädalal toimub piljarditurniir, mille aeg lepitakse kokku Doodle
järgi, mille link on II nädalakirjas.
Tauris Reose esitab küsimuse/teadaande, et oktoobri keskel on tulemas ebatavaline üritus õuduse õhtu.
Kadri-Ann Kertsmik täiendab, et minnakse reaalselt kuskile kohta, kus korraldatakse
õuduseteemaline õhtu, kuhu on oodatud eelkõige tugeva närviga inimesi.

Helene Leht, Elisa Sein, Helena Kuivjõgi
Juhatajad

Lisad
1. Tegevuskava

Marten Kask
Protokollija

