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1. Juhatuse aruanne
Martin Proosa teeb ülevaate: jaanuar oli rahulik aeg, koostati tegevusplaan ja selle seletuskiri,
lisaks palub vabandust, et tegevusplaan hilines.
Qahdit Toomsoo annab ülevaate: tegeles Hariduse kvaliteedi töögrupiga, kus sai ülesandeks
läbi vaadata 2014-2015 õ.a ning 2012-2013 õ.a aruanded ning tuua välja olukorrad, mis ei
olnud muutunud. Lisaks osales ta transporditeenuste õppekavakomisjonis, kus veel kindlaid
otsuseid ei ole vastu võetud.
Kadri-Ann Kertsmik tegeles teiste üliõpilasnõukogudega kokkulepete sõlmimisega, mida
koos teha. Ideed pärinevad eelmise kultuurikomisjoni koosolekult, lisaks toimus
bowlinguturniir.
Saabusid Helena Kuivjõgi, Doris Helina Fjuk ja Lisett Laurimäe kell 18.03
Sandra Uustal teatas, et kõik soovijad said grupipildi, lisaks kirjutas mälutreeninguprojekti,
mis aga ei saanud toetust. Saadeti välja esimene nädalakiri.
Saabus Taavid Mikomägi kell 18.04
Martin proosa annab ülevaate eelmise semestri tegevuskava mõõdikutest:
Kõige edukamad tegevused olid:
 rebaste ristimine, kus oli 26 inimest eeldatust rohkem, mis on väga positiivne, kuna
inimesi huvitab sisseelamisperiood;
Kadri-Ann Kertsmik märgib, et osalejate arv selgitati välja rebastepasside
väljajagamise arvust.
 töövarju projekt, kus osales 8 inimest eeldatust rohkem;
 jõulupidu, kus mõõdik sai täidetud, samas võiks tulevikus osalejate arvu veelgi tõsta,
korraldades peo kolmapäeva asemel nt neljapäeval;
 ETÜNi järelkasvu suurendamine, kus eeldatud 15 inimese asemel liitus üle 40
Saabus Karl Kirsimäe kell 18.16
Täitmata jäid:
 väljasõitude projekt, kus mõlemale oodati 20 osalejat, kuid ühest võttis osa 18 ja teisest 5,
osalejate vähesus võis tuleneda sellest, et reklaam ja info jõudis liiga hilja tudengiteni.
Elisa Sein soovib teada, mis aitaks mõõdikute täitmisele kaasa, Martin Proosa vastab, et info
ja reklaam jõuaks inimesteni õigel ajal.
Martin Proosa jätkab juhatuse aruannet: -Edaspidi tuleks paremini koostada juhendmaterjale
tüüpprojektidele, näiteks järgmisel aastal toimuvatel projektidel BuildIT ja Betoonitalent
võiks juba juhend olemas olla, et uuel projektijuhil oleks parem ülevaade ees ootavast.

-Oleme üritanud suhteid hoida sõprusülikoolidega ja tudengiorganisatsioonidega, aga kuna
turundusosakonnal on üleminekuajad, siis üritame suhtlust veelgi parandada.
Elisa Seinal on idee, et kui on külas sõprusdelegatsioonid, siis neilt ette uurida, mida nad
ühiselt teha soovivad.
Elisa Seis soovib teada, kuidas on olukord sponsorite leidmisega ning suhted erialaliitudega.
Martin Proosa: Sponsoreid ei ole.
Elisa Sein: Kas tegutsesite sponsorite leidmiseks, kas on ka sel semestri plaanis tegutseda?
Martin Proosa: Kompinud olen, kuid rohkem ei ole jõudnud, plaanin edasi tegutseda.
Karl Kirismäe uurib, miks ETÜNi ei taheta toetata.
Martin Proosa: Ei teki usaldus, kuidas me tagame reklaami ja kasu, ürituste raames on
lihtsam leida, kuna on konkreetsed reklaamiplaanid.
Elisa Sein: Kas pöördusite mõne ettevõtte juurde konkreetselt, toimus kirjavahetust?
Martin Proosa: Konkreetset kokkusaamist ei olnud, ka kirjavahetust mitte.
Jaanika Loomus soovitab valida välja konkreetne ettevõte ja suhelda ainult temaga; müüa
idee neile maha, siis on tulemus palju suurem.
Karl Kirsimäe: Mida saab ETÜN pakkuda ettevõtjatele, kes hakkavad toetama rahaliselt?
Martin Proosa: Meil on tudengid, kellest saavad töölised, kes on ehitusmaastikuga kursis ja
aktiivsed.
Taavi Valgerist: Vaadates välismaad, siis ettevõtted toetakse: on toimiv PR,
töötajad/praktikandid, palju reklaami. Ilmselt levib Eestis veel poolveneaegne mentaliteet, et
ülikoolis tehakse ülepõlve.
Elisa Sein: Eesti suured ehitusfirmad nagu Merko ja Nordeko toetavad, neile tuleks teha
selgeks, et me ei ole enam 15-liikmega organisatsioon, vaid et meie liikmeskond kasvab
pidevalt.
Jaanika Loomus toob aga välja, et aktiivseid liikmeid on ainult ~30, siis see ikkagi pole
jätkusuutlik.
Martin Proosa märgib, et passiivsed liikmed on hakanud nüüd aktiviseeruma.
Taavi Valgerist arvab, et visuaali tuleks mõõdikutabelis parandada, nt lisada värve.

2. ETÜNi kevadsemestri tegevuskava, kinnitamine
Martin Proosa kirjeldab tegevuskava muudatusi: nihkes kuupäevad said parandatud,
bowling'u toimumisaeg ei olnud tegevuskava koostamise ajal paigas. Lisaks on selgunud
motivatsiooniloengutesarja kuupäev, tühjad lahtrid ei ole veel täpselt määratletud.
Elisa Sein: Kas seletuskirjas on vead parandatud?
Martin Proosa: Jah, kuid elamumessikülastuse jätsime veel rahvusvaheliste suhete alla.

Elisa Sein: BuildIT on konkurentsitult suurim üritus, kuid mõõdikuks on ainult välisosalejad;
kuhu jääb tagasiside, sponsorid, eesti tudengid, võistlused - on palju mõõdikuid, mida lisada.
Helina Maalt annab teada, et mõõdikuid saab täiendada projekti põhjal.
Martin Proosa jätkab: Gertu Marguse ideena on igal pool ühtselt kasutusel mõiste võistkond,
suvepäevadel on oodatavat osalejate arvu tõstetud kõrgemaks, parandatud osad kirjavead.
Elisa Sein uurib, kas kevadel on plaanis arenguvestlusi.
Martin Proosa: Ainult uutele ja täisliikmetele.
Elisa Sein: Võiks tekstis täpsustada: "kõigi käesoleval semestril liitunud liikmetega ja
täisliikmetega".
Martin Proosa: Kas dokument on vastuvõetav?
Otsus: Tegevuskava on vastuvõetud: üks erapooletu, ülejäänud poolt.
3. Kevadsemestri projektid, meeskondade moodustamine
Töövari
Qahdit Toomsoo: Tänan eelmist projektijuht Karl Sachrist, üritame sama hästi teha; eelmine
semester oli projektitiim liiga suur, võiks olla ~5 inimest. Projekt on mõeldud tervele
teaduskonnale, idee on viia tudeng kokku tema soovitud spetsialistiga, tihti kasvab välja ka
praktikas-, töösuhe või muud toredat. Projekti juhib Egle Palk.
Karl Sachris märgib, et see ei nõua palju ajalist tööd, ettevõtetega on ühenduse saamine
tavaliselt kiire, v.a riigiettevõtetega.
Tiimiga soovivad liituda: Maris Graumann ja Doris Helina Fjuk
Saabuvad Martin Pärnak ja Kaarel Siim kell 18.26
Motivatsiooniloengud
Projektijuht Helena Kuivjõgi: On räägitud Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse
esimehega, kellel on idee tulla loengut andma. Tegu on ~96-aasta lõpetajatega ja nad
soovivad anda ülevaate sellest, mis see ehitusmaastik on. Täna selgus, et nad soovivad ka
tsiviilehitajaid kuulama, toimub arvatavasti 5. nädalal, otsin üht I kursuse inimest projekti.
Tiimiga liitub Kristo Õunap
Erialaväljasõit
Kadri-Ann Kertsmik: On suunatud arhitektidele, kuna neile pole veel olnud.
Tiimiga soovivad liituda Doris Helina Fjuk ja Lisett Laurimäe.

Viievõistlus
Kristina Volkova: Ajakava on valmis, algab BuildITiga ja kestab 5 nädalat, võistlused on
paigas, praegu otsime sponsporeid.
Kadri-Ann Kertsmik kiidab projekti ja kutsub üles seda reklaamima.
Elisa Sein: Etappidest lähemalt ei räägi, et ETÜNi liikmetele ei oleks eelist, tegu on
meelelahutusliku mõõduvõtmisega.
Qahdit Toomsoo kutsub julgelt ka logistikuid osalema.
Betoonitalent 2016
Karl Sachris: Viievõistlusega on prageu lahkhelid, üritame neid lahendada. Eelmise aastaga
võrreldes soovime kvaliteeti parandada, kuid mastaabilt ei saa suuremaks minna.
Karl Kirsimäe: Tegu on võistlusega, kus inimesed tulevad kokku ja segavad parima betooni.
Võimalus on võita suur auhind
BuildIT
Helina Maalt: Täna tulid plakatid välja, konverentsiesinejad on kinnitatud, võistluse sisusid
ei ole veel otsustatud, on teada välismaalaste hulk 36 inimest. Otsin aprilliks grupijuhte
välismaalastele, on lätlaste, leedukate, soomlaste ja inglaste grupp.
Qahdit Toomsoo julgustab grupijuht olema: On väga äge, ei ole keeruline, tuleb näidata kooli
ja viia võistlustele, on väga sõbralikud ja teevad koostööd.
Helina Maalt teatab, et nad paluvad ka edaspidi abi, nt kääre. Tuleb suur sponsor SaintGobain, kes soovib tudengeid, kes kavandaks messiboksi.
Elamumessi külastus
Helena Kuivjõgi: Toimub juuli lõpus, saime suurtelt projektidelt täisrahastuse. Märtsis
hakkan otsima majutuskohti, peab veel leidma Helsingi objektikülastuse I päeval, rohkem
infot praegu ei ole.
Qahdit Toomsoo teatab, et kaasa saavad ainult väga-väga aktiivsed liikmed ning julgustab
projektidest osa võtma.
Vestlusõhtu
Qahdit Toomsoo: Kuna märtsis on Erasmuse tähtaeg, siis on võimalus kuulata vanemate
inimeste kogemusi välismaal õppimisest, toimub 23. veebruaril kell 18.00 ruumis SOC-217.
Kogemusi jagavad Ülar Palmiste ja Magnus Lelumees.

4. Talvepäevad
Kadri-Ann Kertsmik: Kuupäev on seotud Eesti Laulu finaaliga; toimub Lääne-Virumaal ning
on 25 kohta. Laupäeval koostame ETÜNi arengukava, toimub sarnaselt, kuidas toimus ÜE
koolituspäev.

Taavi Valgerist soovib teada, miks teeb ETÜN arengukava.
Elisa Sein lisab, et üliõpilasnõukogud liituvad lähiajal omavahel.
Martin Proosa: Teeme arengukava, et kui toimuvad ühinemised, siis on punktid paigas, mida
meie soovime. Seeläbi on võimalik leida ühiseid väljavaateid teiste üliõpilasnõukogudega.
Elisa Sein jääb eriarvamusele ja märgib, et tegu ei ole siis arengukavaga.
Kadri-Ann Kertsmik kirjeldab talvepäevi edasi: Toimub turniir, lisaks ka individuaalturniir,
on õpitud sügispäevade korraldamisest.
Martin Proosa: Ei pea muretsema, et ei saa magada, kuna suurem osa majutusest toimub
kõrvalmajas.
Kadri-Ann Kertsmik: Osalejatel oma transport, ETÜNilt saun, majutus, toit ja
mittealkohoolsed joogid.
Brico 2016
Sõna võtavad kaks külalist Martin Pärnak ja Kaarel Siim, kes tutvustavad enda korraldatavat
rahvusvahelist terassildade võistlust, mis toimub 16-20 mai. Otsivad 1 kuni 2 abilist, abi
oleks vaja kultuuri/meelelahutusprogrammi jaoks, samuti mida teha rahvusvaheliste
külalistega, võib-olla on võimalik saada ka tasu.
Martin Pärnak: Hiljem oleks vaja ka võistluspäeval abikäsi ja grupijuhte.
Kaarel Siim: On idee, et ETÜN võiks selle ürituse enda iga-aastasesse kavva võtta
Sandra Uustal: Kuidas ühendust võtta, kui on soov abi pakkuda?
Martin Proosa palub tema juurde pöörduda.
Brico 2016 kontaktid:
brico2016@gmail.com
http://www.brico2016.com/

Lahkuvad Martin Pärnak ja Kaarel Siim kell 18.55

5. Esinduskogu & ETÜNi juhatuse valimised
Esinduskogu valimised:
Martin Proosa: Aega kandideerimiseks on kuni 19. veebruarini. Soovitan neile, kes soovivad
silmaringi laiendada. ÜE soovib, et esindusliikmed saaksid palju ära teha, siis antakse
kohustusi juurde. Olen saanud palju tutvusi ja kogemusi, 11. veebruar kell 18.00 toimub
esinduskogu tutvustusõhtu, kus saab küsimusi esitada.
Kadri-Ann Kertsmik kinnitab, et esinduskogu inimesed on aktiivsed ja mõnusad.

ETÜNi juhatuse valimised
Qahdit Toomsoo teatab, et kavatseb varsti tagasi astuda, kuna käib täiskohaga tööl ja
soovib kooli lõpetada.
Martin Proosa: Tulemas ETÜNi juhatuse valimised, mis toimuvad aprillis. Valitakse
esimees ja kaks aseesimeest, valimisperiood ja muu korralduslik info selgub järgmisel
koosolekul. Nõuame CV ja motivatsioonikirja, peab olema ka täisliige. Järgmisel
juhatusel on tulemas põnev ametiaeg, kuna on võimalus ühinemisläbirääkimistel osaleda.
6. Kavandatavad struktuurimuudatused
Kadri-Ann Kertsmik selgitab muudatusi: On kordades kasvanud ETÜNi liikmete arv ning
eeskujuks on ka ITÜN. Plaanis on luua Human Resources juhatuse liikme koht, kes
hakkab tegelema siseürituse korraldamisega, sh erinevad sügis-, talve- kevad- ja
suvepäevad.
Kultuurivaldkonna juhatuse liikme ülesandeks jääb koostöö teiste üliõpilasnõukogudega
ja organisatsioonidega.
Jaanika Loomus märgib, et ametinimetused võiksid olla eestikeelsed, ehk siis vastavalt
sisekommunikatsioon ja väliskommunikatsioon.
Kadri-Ann Kertsmik: Plaanis on luua juurde üks personalikoht juurde, kelle ülesandeks
jääks facebook'i ja kodulehe täitmine.
Helina Maalt uurib, kas liikmehaldur jääb alles.
Elisa Sein arvab, et liikmehalduri ülesanded tuleks üle viia HR kohale ning praeguse
turunduskommunikatsiooni ülesanded viia personaliametile, sest facebook'i täitmine on
liiga väike koormus,.
Lahkub Jürgen Tammepärg kell 19.03
Taavid Mikomägi: Kes sponsoritega tegeleb?
Elisa Sein: esimees
Taavi Valgerist: Kogemus näitab, et kui on juba 100 liiget, siis soovitan teha juurde ka
positsiooni partnerlussuhete valdkonnas. Ülesandeks oleks sponsorite haldamine ning
anda hiljem ka tagasisidet. Kui on tegu valitava positsiooniga, siis see annab sellele
inimesele credibility.
Karl Kirsimäe: Meil on sponsorid iga aasta 80% sama, mõni tahab pilti, mõni ei taha
midagi. Positsiooniga säiliks alati kontakt sponsoritega, sest muidu iga aasta projektijuhid
kirjutavad sama juttu.
Kadri-Ann Kertsmik: On jäänud veel umbes aasta, saame praegu proovida.
Milline on publiku arvamus partnerlussuhete ametile?

Koosolekul osalejad avaldavad ühest heakskiitu.
7. Bowlinguturniir
Kadri-Ann Kertsmik märgib, et kuigi oli korraldaja, siis ei saanud ise osaleda, kuna
EMOR korraldas uuringut teemal, miks TTÜs on parem arhitektuuriharidus kui EKAs
või TKTKs.
Sander Jakunin väljendab positiivseid tundeid.
Alo Oll kiidab happy-hour'i.
Kadri-Ann Kertsmik lubab ka edaspidi sarnaseid üritusi korraldada.
8. Kohapeal algatatud küsimused
Kohapeal algatatud küsimusi ei ole.
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