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Juhatuse tegemiste oktoobri ülevaade (10 min)
Kokkuvõte projektidest (15 min)
Uus süsteem (10 min)
Töökord (5 min)
Projektimeeskonnad (11 min)
Tulevased üritused (10 min)

1. Juhatuse tegemiste oktoobri ülevaade
Tänatakse Mehloweeni korraldusmeeskonda ja projektijuhti Tarmo Tamburi.
Tänatakse ka Õuduste öö meeskonda ja projektijuhte Sander Sempelsoni ja Jürgen
Tammepärga.
Tänatakse Töövarju projekti meeskonda ja ka projektijuhti Karl Jaik.
Saime kinnitatud uue põhikirja. Uus ruum U01-226 ning ukseõigused täisliikmetele. Käisime
nõustamiskeskuses rääkimas edaspidisest koostööst. Esitasime TalTechDigitalile mitmeid
ideesid. Viisime läbi projektijuhtide koolituse. Räägitakse Üliõpilaskogude olümpia
tulemustest. Toimusid Mehloween ja Õuduste öö. Hetkel käimas töökorra koostamine ja
esimese ringi lugemine. INSÜKi turundus ehk pusade tellimine. Teatatakse, et ÕIS-i ei tohi
enam üritusi postitada. HKT projektil on koosolekute korraldamine käimas.

2. Kokkuvõte tehtud projektidest
Projektijuhtide koolitus
Osales 12 inimest. Sander, Eliise võtsid osa. Miinuseks see, et oleks võinud rohkem inimesi
osaleda. Enamjaolt osales hetkel projektidega tegelevaid projektijuhte. Oleks teretulnud ka
näha tulevasi programmijuhte.
Mehloween
Osales 25 inimest. Anna ja Mihkel võitsid kostüümiauhinnad. Idee ka korraldada mitme
üliõpilaskogu vahel. Rahastusega jäädi plussi.
Õuduste öö
Osales umbes 25 inimest. Rahastusega jäädi plussi. Asukoht oleks võinud olla lähemal.
Töövarju projekt
80 inimest. Populaarseim töökoht ehituse projekteerimine ja ehitusjuhtimine. Ligi
kolmveerand taotluse esitajatest tahtsid sellele töökohale. Info liikumine oleks võinud olla
sujuvam. ÕIS-i postitada ei saa. Programmijuhtide kaudu info edastamine olnud väga
minimaalne. Küsiti, kui palju saab oma programmijuhilt INSÜKi edastatud meile. Üksikud
tõstsid käe.

3. Uus süsteem
Novembris 2018 algab täisliikmete süsteem.
Täisliikmed on need, kes on osalenud projektis, olnud projektijuhid, osalenud vajaliku arvu
koosolekutel. Täisliikmeks saamise avaldused on võimalik esitada 30. novembrini. Plaanis on
ka vilistlaskogu loomine. See hakkab tegutseb eraldi üksusena. Täisliikmete eelised –
ruumiõigused, hääletusõigus, juhatuse valimine, eelisjärjekord väljasõitudel.

4. Töökord
Täisliikmetele rangelt soovituslik lugeda, et leida vigu, mida tuleks parandada. II lugemine
14-21 nov, III lugemine 28-30 nov. 14 dets on töökorra kinnitamine.

5. Projektimeeskonnad
•

23. novembri Iru elektrijaama külastus- kohad täis, üks inimene ka ootelistis.

•

23. novembril EEL ja INSÜK spordipäev.

•

5. detsember CES motivatsiooni loeng

•

Tudengivari. Eliise otsib tudengeid, kes oleksid endale nõus tudengivarju võtma.
Soovi avaldas Soojusenergeetika magistri tudeng.

•

14. detsembril INSÜK üldkoosolek ja jõulupidu. Koht selgitamisel, pakkumised
teretulnud. Ainult INSÜK liikmetele. Anna ootab ideid.

•

Sten Siro räägib 6. detsembril Vabankis toimuvast TalTech teaduskondade jõulupeost.
Tulevad mängud, Reket, DJ Magic Element.

•

Tuli küsimus, kas tahame läbi viia Robotexil INSÜK töötuba? Teha projektina, 2
inimest. Tegemist värske infoga. Mõeldakse sillaehitamise peale.

6. Tulevased üritused
•

22-24 märts Rootsi tuumajaama OKG külastamine. Otsitakse 2 liiget.

•

Oodatakse uusi projektide ideid. Siiani üks tulnud.

•

Parima õppejõu konkurss – detsember 2018 – jaanuar 2019. Tudeng saab ankeedi
täita. Loositakse 100 euro väärtuses kink ankeedi täitjate vahel. 3 parimat õppejõudu
saavad ka tunnustuse kätte.

•

Sten Siro küsis Pubiralli projektitiimi ülesehituse kohta. Anna: „3 inimest
moodustavad meeskonna ja kõik“.

•

Videolahing – auhinnafond 1000 eurot. Lisett ise ühes videos, võttis aega 2h. Tuleb
promoda oma eriala. Žürii 9 liikmeline, ei koosne juhatuse liigetest, et võistlus
õiglasem oleks.

Kohapeal algatatud küsimused.
„Semestri lõpus õppejõud tagasiside, kuhu see jõuab?“ Õppejõud, kellel nõrk keskmine hinne,
jõuab HKT meeskonna kätte. Hakatakse uurima põhjuseid hinde langemisele. Käib vestlus
tudengiga, kõik anonüümsed. Vestlused suulised ning kirjalikud. Kui vestlused ja protokollid
tehtud, siis lähevad tulemused dekanaati, kus vaadatakse edasi.

„Kes tegelevad?“ Teaduskondadest kaks inimest. Inseneriõpilaskonnas 14 õppejõudu.
Aasta jooksul peab täisliige osalema ühes projektis. Sellega suvel ei tegeletud, see on nüüd
töökorras. Töökorda peab üle vaatama, teha dokumenti kommentaare, mis silma kriibib.
Esmaspäeval läheb esimese lugemise parandamine kinni.
Henri Palm, et pusadega on probleem. Ajud lasti peale 21-le, mitte 9-le pusale, nagu vaja oli.
Kokkuvõttes ei pea maksma ajude eest, nemad kompentseerivad. Need, kellel probleem, et
tuleb ajuga, võtke ühendust Henriga.

