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Osalesid: Jane Liise Nurk, Karl Tammkõrv, Karl Sachris, Raimond Vink, Karl Jaik, Katriin
Vinogradov, Helena Tsõbulski, Mihkel Pogga, Henri Palm, Christine Sallo, Maarja Pitk, Paul
Nael, Joonas Aru, Johanna Koobak, Lars-Henry Vehman, Janar Laaneste, Jüri Jänes, Egert
Siigur, Robert Ladva, Marianne Murd, Heleene Pak, Elise Poom, Carina Bitsikov, Anita
Mutso, Victoria Gontar,
Päevakorras:
1. Juhatuse tegemiste ülevaade
2. Tulevased projektid/sündmused ja projektimeeskondade moodustamine
3. Tegevuskava kinnitamine
Tuumajaama külastuse korraldamise eest tänatakse Karl Tammkõrve.
Erik Teder – uus täisliikmete kinnitamine toimuks juunikuus. Kes on poolt, et lükkame
täisliikmete valimise juunikuusse? Kõik on poolt.
1. Juhatuse tegemiste ülevaade
Erik Teder - Oleme üle 1,5 kuu tegutsenud. Oleme koostanud tegevuskava, mida pärast
aktiivliikmed saavad kinnitada. Samuti on paigas tegelikult suuresti eelarve. Käivad
läbirääkimised Tartu Kolledžiga. Suurel koosolekul selgus, et uued õppekavad on paremad.
Samuti meid puudutav teema on see, et integreeritud õppe kohta on arutluse all teha 3+2 aastat
õpet.
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Üliõpilaskogu, saime uusi kontakte jne.
Mihkel Pogga - Kas töötubade jaoks, mida INSÜK võiks koostöös läbi viima hakata on ka
rahastust? Kuidas seda lahendada?

Erik Teder - Läbi dekanaadi võiks proovida.
Sten Siro - Peale eelmist koosolekut oli motivatsiooniüritus, kus sai mõned tunnid piljardit
mängitud ning ka natukene süüa. Samuti toimus eelmine nädal pubiralli, mille tagasiside on
olnud väga positiivne. EYE konverentsile Hollandisse sõidame täna koos Mihkliga ja tuleme
tagasi teisipäeval. Seal teeme koos Mihkliga INSÜKi tutvustava ettekande, selleks et meid
võetaks EYEsse vastu.
Siim Suitslepp - Olen palju tegelenud meenetega. Lipp on valmis disainitud. Loodetavasti
maikuu jooksul saab lipp ka füüsiliselt valmis. Kuna on väga palju meeneid plaanis tellida, siis
tuleb INSÜKi gruppi küsitlus, milliste meenete vastu võiks inimestel huvi olla.
Mihkel Pogga - Meened isiklikuks kasutamiseks?
Erik Teder - Ikkagi esmajoones ametlikuks tarbeks. Kuid koos tellimusega on võimalik ka
endale kasutuseks tellida, näiteks INSÜKi plätud või bokserid.
Anna Krasnikova - HKT toimub, varsti hakkab lõppema.
Erik Teder - Kaks projekti said vahepeal täisrahastuse väikeste projektide konkursilt.
Kätlin Värno - Kirjutasin Hannoveri messi kohta artikli, mis ilmub veebis ning ka Mante et
Menus.

2. Tulevased projektid/sündmused ja projektimeeskondade moodustamine
BRICO
Karl Sachris - Kogu informatsioon on plakatil näha. Tulge kõik kohale ja kaasa elama, ka Eesti
tiimid on esindatud.
Soojakud
Karl Tammkõrv - Järgmine suurem projekt, mis toimub septembri alguses. Enamus tiimist on
koos, mõned positsioonid on veel vaja täita. Esimene koosolek tuleb ilmselt sessi ajal.
Soojakud toimuvad kolmandat aastat, materjali ja elutarkust on palju kogetud. Ma ise annan
endast maksimumi, et tiimiliikmetel on lihtne korraldustiimi tulla. Tahaks kuus inimest veel
tiimi juurde.

Erik Teder - üks väga lahe projekt, mida korraldada. Ise olen ka osalenud.

Kanuumatk
Erik Teder - kanuumatk toimub, ka Anna sünnipäev, mida tuleb seal tähistada. Kutsuge sõpru
ka.
Insener ei sure välja
Erik Teder - 17.-18. August projekt Insener ei sure välja. Laupäeva hommikul algab üritus,
toimub Valgehobusemäel, kestab umbes 24 tundi. Kolmeliikmelised tiimid osalevad, toimuvad
töötoad ning mini-võistlused. Auhinnad on juba praegu väga head. Kellelegi üle jõu ei käi,
kõigile sobilik.
Rebaste ristimine
Kätlin Värno - paralleelselt soojakutega peaks käima ka rebaste ristimise korraldamine, augusti
alguses oleks vaja projektijuhti, kes tegeleks. Saab kahekesi hakkama, see ei ole raske
korraldada. Eelmiste aastate materjalid on olemas.
Anna Krasnikova - esmakursuslastele ei käi üle jõu ja teil ongi värskelt meeles.
Välistudengite üritus
Kätlin Värno - Välistudengitele oleks vaja üks üritus teha/mõelda/korraldada. Ilmselt toimuks
oktoobris. Ürituse sisu on väga lahtine, pigem mõeldud sotsialiseerumiseks.
Spagetisild
Kätlin Värno - Spagetisilla jaoks vaja projekt esitada augustis. Eelmine projektijuht võib ka
öelda, et seda projekti ei ole keeruline eest vedada. Hetkel on vaja pigem lihtsalt inimest, kes
läheks kaitsma projekti augustis. Kaitsmine pole üldse rakse.
Uus üritus
Kätlin - Planeeritud uus üritus või traditsioon seotud mehaanika-energeetikaga. Tiimis on
olemas juba kindlasti mina ja ka Lars, kes on üks eestvedaja. Vaja on veel inimesi, kes tahaksid
panustada.
3. Tegevuskava kinnitamine
Erik Teder - Martin Talvik tundis muret, et BuildITile ja Betoonitalendile pole projektijuhti
veel leitud. Ja tegevuskavas on palju kirjavigu.

Eliise Joanna Kikas - Kas tudengivarjudega tegeletakse ainult aprillis? Praegu jäi selline tunne.

Anna ja Erik - See peaks olema ikka aastaringne ja pidev.

Eliise Joanna Kikas - Mis reisile INSÜKi juhatus juulis läheb?
Erik ja Siim - See on nullkuluga, Siim lubas midagi korraldada.

Eliise Joanna Kikas - Kas Mehloween ja teiste ÜKide korraldatud Halloweeni pidu on kaks
erinevat üritust või sama?
Erik ja Kätlin - Ikkagi üks üritus.

Eliise Joanna Kikas - Päris palju kirjavigu oli, see ei takista küll kinnitamist, aga jätab lohaka
mulje.
Erik - Edasta enda märkused.

Mihkel Pogga - Mis tasuline FB turundus endast kujutab?
Siim - Õppeaasta alguse jaoks mõeldud, et uute tudeniteni jõuaks.
Henri Palm - Alustage juba augustis ja kasutage boostimise asemel reklaamimist, kust saab
valida sihtguruppe jne

Eliise Jonna Kikas - Millal peaks protokoll avalikult üles saama?
Mihkel Pogga - Vähemalt viie tööpäeva jooksul võiks olla kodulehel.

HÄÄLETAMINE
Kinnitatud 18 häälega.

4. Kohapeal algatatud küsimused

Erik Teder -Meie teaduskonnal on oma nõukogu, kuhu kuuluvad erinevad tähtsad isikud. Peaks
tegema juunikuus seal uued valimised, et tudengiesindajate mandaate uuendada. Loodan, et
mõtlete selle peale, kellel huvi sinna kuuluda.

Mihkel Pogga - EYE üritused toimuvad teoorias kaks korda aastas, võib-olla arvestada sellega
edaspidi eelarves ja tegevuskavas.
Erik - Praegu INSÜKil raha kahekordseks käimiseks planeeritud pole, võibolla on võimalik
rahastust saada dekanaadist, ÜE projektikonkursilt ja ka Inseneride liitudest.

