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1. Juhatuse aruanne
Gertu: Kogu juhatus käis ÜNide ümarlaual, kus räägiti ÜNide rahastamisest, kevadisest
ÜNide väljasõidust. ÜNide rahastamise raames taotles ETÜN rahstust põhivara hankimiseks
ning liikmete koolituste korraldamiseks ning saime täisrahastuse. Veel osalesime KÜNi
juhatuseliikme valimisel. Teaduskonna Nõukogus võeti vastu otsus, et auditooriumi 3-301
pühendatakse Peep Sürjele. Samuti sai käidud Avatud Uste promoüritusel Solarises ning
Avatud Uste Päeval. Esinduskogu selle koosseisu viimasel koosolekul võeti vastu ETÜNi
uus põhimäärus, seega kehtib 18.03 seisuga uus põhimäärus.
Elisa: Rektorite kandidaate on neli. Solarise promoürituse ja avatud uste päeva
organiseerimine.
Kadi: Visiitkaartide organiseerimine ning Avatud Uste päeva ja promoürituse korraldamine.
Alo: HKT ootab esitlemist Teaduskonna Nõukogu ja Õppekavakomisjoni ees.
2. Esinduskogu valimised
Elisa: Suurem enamus liikmetest on valinud, kuid valimisaktiivsus ainult 15%. Mandaatide
ümberhindamise käigus vähenes ehitusteaduskonna mandaatite arv. Seega, et saada rohkem
ehitusteaduskonna tudengeid esinduskogusse vabadekohtade alusel, on tarvis
valimisaktiivsust tõsta vähemalt 20% peale.
Rektori rändkarikas
Sander: Möödus lauatennise etapp, kus saime 4. ja 7. koha. Üldarvestuses tõusime taas
esimesele kohale, mida jagame Mereakadeemiaga, energeetika taga kahe ja mehaanika kolme
punktiga. Tulemas on ujumiseetapp nädala aja pärast kolmapäeval (25.märts). Maksimaalselt
saab osaleda kaks 3-liikmelist võistkonda. Kaks inimest on juba olemas. Taavi lubab ka
osaleda.
3. Juhatuse valmise tutvustamine
Elisa: Täna võiks välja kuulutada valimised – juhatuse järgmistele possadele : 1 aastane
mandaat – esimees ja turundus, 2-aastane mandaat haridus ja kultuurile. Liikmed hääletavad
valimiste algatamise poolt ühehäälselt. (26 liiget kohal)
Valimiskomisjoni moodustamine: Elisa, Alo, Gertu – ühehäälselt nimetatud ametisse.

Arutlus:
Elisa: Ettepanek kandideerimisdokumentideks motivatsiooni kiri 0,5-1 A4 (ilma suunavate
küsimusteta) ja cv koos pildiga. – Hääletamisel enamuse häältega vastu võetud.
Jaanika: Ettepanek essee kirjutamiseks – esitada mõtted oma valdkonna arendamiseks ja
suunamiseks, mida ära teha. – Hääletamisel enamuse häälega vastu võetud.
Elisa: Seega lisaks veel dokumet oma valdkonna plussid miinustest ehk suunavate
märksõnadega.
Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg 30.märts.
Sander lahkub 19:27
Elisa teeb ülevaate, miks kandideerida ja mida erinevad juhatuse ametikohad endast
kujutavad. Esimees – organisatsiooni igapäevase toimimise ja arendamise eestvedaja,
jätkusuutlikuse tagaja. Turundus ja kommunikatsiooni aseesimees – organisatsiooni
turundamine, infokanalite haldamine. Hariduse aseesimees – hariduslikud probleemid,
projektid. Kultuuri aseesimees – ühisprojektid ÜNidega, motivatsiooniürituste
organiseerimine.
4. Käimas olevad tegevused (15 min)
Jaanika: BuildIT – 23.-24. aprill. Oodatakse abilisi ja osalejaid. Tulemas on välislektorid ja
TTÜ inimesed. Tulemas võistlusalad nii individuaalsed kui ka meeskondlikud – varjestamine
CADi võistlus, Klaasvillak, pabersild jm. Koduleht on valmis, facebookis leht samuti.
Võistluspäeval toimub ka mess. Arhitektide poolt on näitus. Oodatakse veel
sponsorettevõtteid ja abi korraldusliku poole pealt, samuti plakatite levitamisel.
Koostöö on EEL iga, kus tehakse eraldi reklaami oma liikmetele ning inseneridele saavad
koolituspunkte.
23. apr kell 20 on kõik liikmed oodatud 6.korpuse sauna, kus koos külla saabunud
välistudengitega veedetakse tegeus õhtu.
Raili: Õppejõudude Oscarid – üritus teaduskonna parimate õppejõudude tunnustamiseks.
Arutelu:
Variandid, mille kaudu õppejõude valida?
- instituudid
- valdkonnad : huumorimeel, uuendusmeelne
- tudengisõbralikkus
- gruppide kaupa – 1,2 kursus; 3-4 kursus jne.
- segu – instituut ja valdkond
Madis: Lahendada nii nagu mujal (nt. aasta parimate üliõpilaste valimine). õppejõude saab
nomineerida ning tuleb põhjendada oma kandidaadi esitamist.
Taavi: 2-3 kategooriat – lihtsam komisjonil alustuseks.
Madis: Võtke ühendust majandus ÜNiga, nemad on juba pea 3 aastat sarnast ettevõtmist läbi
viinud.
Idee: Korra ühes kategoorias võitnu peab ootama nt. 3 aastat ja siis saab uuesti samas
kategoorias „võita“

Kadri-Ann: ETÜNi 10. juubel – oodatakse 8. mail tudengimajja, päeval ametlik üritus ja
õhtul SAUN, meeskonda oodatakse liikmeid juurde. Esmaspäeval kell 18.00 juubeli ja
aastaraamatu koosolek ETÜNi ruumis.
Madis: Palju oodatakse vilistlasi?
Gertu: Tuleb kutse ja kõik on oodatud.
Elisa: Mõte kutsuda lisaks teistele ka tavatudengid.
Taavi: Sooviks kõne inimeselt, kes oli ETÜNi loomise juures.
Sten: Betoon – reedel toimub meeskonna koosolek, arutatakse läbi kõik punktid ja järgmisel
nädalal saab asja paika.
5. Tulevased üritused (10 min)
Gertu: Spordipäev EELiga toimub 25.03, kell 16. 00 Tondiraba jäähallis. Alguses
populaarteaduslik loeng Tondiraba jäähalli loomisest. Insenerid saavad täiendkoolituse
punkte, seega peaks neid rohkem tulema, saab rääkida nendega erialateemadel ja hea
võimalsu leida kontakte praktika või töö jaoks. Samuti on osadel võimalus esindada jääkeegli
võistlusel ETÜNi.
Elisa: Koolitused:
- investeerimiskoolitus – 1. või 2. aprill, kohti 20 inimesele Jaak Roosaare poolt.
- etiketikoolitus – aprilli keskel, kohti 20le, tudengiaktivistile sobiv koolitus.
- kokanduskoolitus – mai kuus, kohti 16le, suunatud pigem täisliikmetele.
Madis: Ajaplaneerimise koolitus, 19 märts, kell 18.00.
Jaanika lahkub 20:23
Elisa: Ühine etevõtmise huvilisi pole kuna plaanitud päeval toimub ka tudengi eurovisioon.
6. Möödunud üritused (15 min)
Motüritus SÜNi ja KÜNiga – Martin: tuus üritus, rahvast oli palju, võiks korrata, aga mitte
korrata tutvumismängu sellisel kujul nagu tookord oli.
Solarise Avatud uste promo – kellaaeg või päev oli kehvake, st. huvigrupp puudus sel ajal.
Taavi: Võibolla oleks rohkem kasu, kui panna enne rekvisiidid välja kuhu TTÜ avatud uste
reklaam juures. Elisa: Sellelt ürituselt käsi läbi neli meediakanalit, mille tulemusena oli
avatud uste päev (edaspidi AUP) rekordarv osalejaid.
AUP – Arhitektuuri ja logistika vastu oli suur huvi. Täname kõiki, kes appi tulid!
Aalto Ülikooli külastus – võideti palju võistlusi ja oli seikluste rohke, lauldi laule ja veedeti
mõnusalt aega. Külastati Helisngi linnas ehitusobjekti.
Madise koolitus – Jan- Erik: väga palju uusi teadmisi, asjalik koolitus.
Logistikute väljasõit: Kõik osalenud jäid rahule. Külastati Magnumit, DHLi lennuosakonnas
ja Muuga sadamat, reisil käis 18 inimest. Taavi: Tehke koostööd logistika instituutidega.
7. Kohapeal algatatud teemad
Gertu: IT poolt tuli ettepanek lauamänguõhtuks. Liikmetele pakub huvi ning esialgseks
toimumise ajaks pakutakse10. koolinädal.

Elisa: Järgmisel koosolekul alustame 1-1,5h vare, kuna on valimised, mis võtavad palju aega.
Kohal olnud liikmetele sobib.
Madis: Kaugel arengukava koostamine on?
Gertu: Hetkel veel alustamata. Teeme tõenäoliselt koos uue juhatusega. Lubab, et saab tehtud.
Madis: Nordecon otsib praktikante.
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