INSENERITEADUSKONNA ÜLIÕPILASKOGU

Tallinn

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

10.10.18 nr 2

Algus kell 18.05, lõpp kell 18.44
Juhatasid: Lisett Laurimäe, Kätlin Värno, Anna Krasinikova, Karl-Sander Sempelson
Protokollis: Katriin Vinogradov
Osalesid: Artyom Bashev, Erik Teder, Jane Liise Nurk, Karl Sachris, Sten Siro, Raimond
Vink, Paul Nael, Siim Kängsepp, Erika Kuldla, Helena Tsõbulski, Mihkel Pogga, Elina
Jõpiselg, Vache Kakhoidze, Martin Talvik, Kristo Pae, Henri Palm, Kadri-Ann Kertsmik, Jüri
Jänes, Egert Siigur, Siim Suitslepp, Karl Treial, Märt Morel, Arle-Martin Kuura, Kaspar
Roosileht, Tanel Piirimäe, Joonas Aru, Gerli Naaris, Johanna Koobak, Tamur Talviku, LarsHenry Vehman, Kristjan Tervonen, Elise Poom, Omar Selim, Markus Põld, Maris Graumann

Tänatakse Rebaste ristimise projektijuhti Katriin Vinogradovit ja korraldusmeeskonda eduka
ürituse eest.
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Juhatuse tegemiste septembri ülevaade
Kokkuvõte tehtud projektidest
INSÜKi turundus
Mis toimub? Ehk veelkord uue süsteemi seletus
Ruum U01-226
Projektimeeskondade moodustamine
Tulevased üritused
ARUTELU : European Young Engineers
ARUTELU: TalTechDigitali eneseteostus

1. Juhatuse tegemiste septembri ülevaade
Juhatus teeb ülevaate septembri tegevustest:
•

European Young Engineers huvitub väga sellest, et INSÜK ühineks nende
organisatsiooniga.

•

Volikogu ja juhatuse koosolekul kinnitati aktiivgrupp, kellel avaneb võimalus
kandideerida täisliikmeks.

•

Kohtumine dekaaniga 18. septembril.

•

Uue ruumiga seoses ettenägematud asjaolud, kuid nüüdseks on asjad lahenduse
leidnud. Sissekolimine võtab veel aega.
2. Kokkuvõte tehtud projektidest

•

Projektide esimesed koosolekud on nüüdseks toimunud.

•

Rebaste ristimine toimus 14. september. Osavõtt oli üllatavalt suur, arvestades halba
ilma ja seda, et esimest korda toimus ristimine reedesel päeval. Lisett küsis
kohalolnutelt rebastelt tagasisidet. Tundub, et üritusega jäädi rahule.

•

Sügispäevad toimusid 23.-24. september. Anna tänas kõiki, kes kohale olid tulnud.
Korraldati tutvumismänge ja veedeti koos mõnusasti aega. Paistis, et nendest oli kasu,
kuna vanad ja uued liikmed said omavahel väga hästi läbi. Üritus sujus edukalt.

Saabub Kätlin Värno kell 18.09
3. INSÜKi turundus
•

INSÜKi google calendar. Sellele on ligipääs ka projektijuhtidel, kes saavad kirja
panna oma projektide koosolekuid ja ruume.

•

Nädalakirja promo. Tasub lugeda ja vaadata ikka mis seal kirjas on.

•

TTÜ kodulehel INSÜKi leht.

•

Tutvustati kiirelt INSÜKi sümboolikat. Pusade tellimistähtaega pikendati veel nädala
lõpuni. Infot tellimise kohta saab veel FB grupist ja nädalakirjast.
4. Mis toimub? Ehk veelkord uue süsteemi seletus

•

Räägitakse INSÜKi uuest struktuurist, kes on täisliikmed, tavaliikmed ja mis õigused
neil on. Paljud on juba küsinud oma staatuse kohta.

•

Volikogu on kinnitanud juhatuse koostatud aktiivgrupi. Seal arvestati kevadel ja suvel
toimunud projekte.

•

Aktiivgrupi täisliikmeteks ümber nimetamine. Kui novembris tuleb uus süsteem ja
kõik on korras, siis peavad liikmed esitama avalduse täisliikmeks saamiseks. Selle
kohta informeeritakse samuti kõiki liikmeid.

•

Räägitakse veel täisliikme ja tavaliikme staatuse erinevustest. Peab rõhutama, et
ainult täisliikmed saavad ruumikasutusõigused.

•

Täisliikmeks saamiseks peab osalema aastas kahes projektis või olema projektijuht.
Samuti peab osalema vähemalt kahel üldkoosolekul.

Mihkel Pogga küsib: „Kas ukseõigused rakenduvad ka laole ja U03-le?“
Lisett Lautimäe vastab: „Ei, saab ainult uude ja Mehüni ruumi.“

5. Ruum U01-226
•

Uut ruumi hoitakse viisakana ja rühmatöödeks sobilikuna, pidusid ei tohi teha, oma
asju ei tohi seal ladustada. Ruumis ei tohi teha ka suuremaid muudatusi eelnevalt
juhatusega konsulteerimata.

•

Kõigile aktiivliikmetele saadetakse Google Drive spreadsheet (15.10-21.10), kuhu
peavad liikmed oma kaardiandmed andma.

•

22.10-26.10 edastakse kõik kaardiandmed haldusele. Sealt edasi peaksid kaartidel
õigused olemas olema.

•

Tekkis arutelu, et Swedbanki kaardiga ei pruugi sisse saada. Sellele vastas Lisett, et
kõigile antakse piisavalt aega, et vajadusel uus kaart tellida.

•

Ruumi koha pealt kellelgi küsimusi pole.

6. Projektimeeskondade moodustamine
•

Tutvustatakse uut asja, mille ideed juba eelmine kord tutvustati. Projeki nimeks on
„Parima õppejõu konkurss“. Nüüd on selle projekti ideed veidi rohkem arutatud nii
omakeskis kui ka dekaaniga. Selgitatakse, et on vaja töötada välja viis, kuidas
TalTechi õppejõude tunnustada. Tähtis on, et tunnustus ja sisend tuleks tudengite
poolt. Projekti töötakse töötatakse välja juhatusega.

•

Küsimus, kas keegi tahab olla projektijuht või tiimiliige. Soovitatakse ette võtta neil,
kes on ainult ühes projektis, eriti rebased. Hea projekt, millega alustada. Keegi soovi
ei avalda.

•

Uue projekti ideekonkurss. Kui kellelgi on mingisuguseid ideid, siis saab selle idee
kirja panna google formsis. See on see koht, kus saab alustada uue võistluse või
ürituse loomisega. Kui keegi soovib olla ainult idee autor, võib projektijuhiks asuda
ka keegi teine, kuid loomulikult tagame võimaluse, et saad ise projektijuht olla.

7. Tulevased üritused
•

Videolahing. Võitjatele on rahaline auhind. Selgitatakse reegleid ja konkursi olemust.
Tähtaeg on 31.10.18. Video tuleb saata INSÜKile.

•

ÜKide olümpia. Anna tutvustab, mis üritusega on tegemist. Algus on amfiteatris kell
18:00 ja üritus lõppeb U06 saunas. Kas keegi tahab osa võtta? Ainult 2 on
registreerunud INSÜKist, 8 vaba kohta veel.

•

Projektijuhtide ja meeskonna koolitus. Mõeldud ainult INSÜKile. Kätlin ja Eliise
korraldavad. Reg.vorm saadetakse projektijuhtidele. Võiksid kaasa võtta ka paar
tiimiliiget.

•

Sügissemestri väljasõit Irusse, korraldab Eliise. Toimub 23.11.18 kell 10:00.

•

CES estonia motivatsiooniloeng toimub 5.12.18 kell 18:00. Kõik oodatud sinna.

•

Õuduste öö. Toimub 01.11.18. Kohta ja filmi ei avaldata, aga selgitatakse, et väga
kaugele sõitma ei pea.

•

Töövarju projekt. Tuleva nädala esmaspäeval kell 9.00 algab registreerimine.
Registreerimisvorm täita, võimalus varjutama minna oma ala spetisaliste. Tegutseda
tuleb kiireti sest kohti on piiratult. Jaik on projektijuht.

•

Mehloween toimub 25.10.18 U06 saunas. Tegu on kostüümipeoga, tuleb kohale ka
DJ. Põhimõtteliselt on mõeldud ainult INSÜK ja sõbrad grupile.

8. ARUTELU: European Young Engineers
•

Tahavad, et me nendega liituks. Korraldavad kaks korda aastas suurt konverentsi.
Baltikumis ei ole veel keegi nendega liitunud, me oleks esimesed. Oleks kasulik ka
kontaktide loomiseks.

•

Meie kohustused on vähemalt kahe aasta jooksul käia korra konverentsil, sinna peaks
minema kaks esindajat. Ehk oleks ka kool nõus toetama selle koha pealt.

•

Küsitakse kõigi arvamust: kas tasub liituda? Pigem jaa, kõik mõmisevad nõustuvalt.

Sten Siro küsib, et mis me saame?
Lisett Laurimäe vastab, et saame kontakte, konverentsidel osaleda, sinna võib ka rohkem
minna kui vaid kaks esindajat. Töökohad. Suuremaid korraldatavaid üritusi nt brico ja buldit
turundust teha paremini ka ülemaailmselt. Aitab meid hoida paremini pildis.
Mihkel Pogga küsib, et kes seda organisatsiooni käimas hoiab?
Lisett Laurimäe vastab, et täpselt ei oska öelda, nime ei mäleta praegu. Aga see on veidike
INSÜKi taoline (volikogu ja juhatuse osalt).
Mihkel Pogga küsib, kas igast riigist on esindajad?
Lisett Laurimäe vastab, et ei, aga arvamust küsitakse kõigilt. Kui me praegu liituks, esitataks
seal kohapeal meie kandidatuur, siis kinnitatakse meid. Protsess, et sisse saada on veidi
pikem. Seal on meist nii suuremaid kui väiksemaid liitunud organisatsioone.

9. ARUTELU: TalTechDigitali eneseteostus
•

Tasub hakata mõtlema, kas on mingeid ägedaid ideid. Innovaatilisi, tehnilisi jne.
Kõiki oodatakse, tasub igal juhul INSÜKile teada anda.

•

Kas keegi juba praegu tahab midagi pakkuda? Midagi väga asjalikku ei tulnud.
Kellegi oli idee, et panna ühel suunal kiirm transport linnakus liikuma (ei midagi
tõsist).

Kohapeal algatatud küsimused.
Küsimusi ei ole.

