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1. Juhatuse aruanne
Gertu: Kohtumine EEL esindajatega seoses BuildITi korraldamisega. Osalemine teaduskonna
nõukogu ning õppekavakomisjoni koosolekutel. Arutelus on õppekavade muutmine, mõned
muudatused on tingitud sellest, et võib olla muudetakse keemia-ja materjalideteaduskonna
poolt keemia ja materjaliõpetuse aine 6 EAPliseks. Tudengiesindajad on seisukohal, et sein
kuni pole õlikooli tasandil otsust vasti võetud, et aine muutub 6EAPliseks ei peaks muutma
seda ainet valik aineks vaid see aine peaks jääma kohustusliku ainena õppekavasse.
Vastuvõtmisel on uued õppekavad ka nagu rahvusvaheline arhitektide magistriõppekava ning
üks suur ehituse magistri õppekava, mis koosneb seitsmest peaerialst. Osalemine ÜNide
ümarlaual, teemaks reeglite karmistumine kõikide ÜNide kasutuses olevas ruumis.
Elisa: Osalemine teaduskonna nõukogu koosolekutel. Esinduskogus tegutsemine, kus
teemaks välja astumine TÜÜList ning Kuldar Rosenbergi tagasiastumine, viimase puhul uue
ÜE esimehe valimiste korraldamine.
Kadi: Esinduskogu tegutsemine, kus teemaks lisaks eelnevatele ka parima valimise statuudi
muutmine.
Alo: Osalemine teaduskonna õppekavakomisjoni koosolekutel. HKT koosolekute läbiviimine
ning vastavate raportite koostamine.

2. Toimunud tegevused
TarKÜNiga kohtumine - Osalenutele meeldis. Tartus käis üheksa etünnikat. Kõigepalt
külastati ERMi ehitusobjekti. Hiljem istuti TarKÜNi ruumides, räägiti organisatsioonidest
ning ühistest koostöö võimalustest. Õhtupoole oli vaba kava ning sai võtta osa tartlaste
holloweeni tähistamisest.
The Great Challenge viimane etapp ja lõpp tulemus – Suur tänu kõigile liikmetele, kes kaasa
lõid erinevates tegevustes. Lõppkokkuvõttes jäi ETÜN 4. kohale. Kohal olnud liikmed on
arvamusel, et järgmine aasta jälle.
Lauamänguõhtu ITÜNiga – Osalenutele meeldis. Kohal oli umbes 12 etünnikat. Mängiti
erinevaid lauamänge. Kohal olnutest umbes kuus inimest pooldab, et võiks veel enne
semestri lõppu ühe lauamänguõhtu teha. Uuritakse, mida ITÜNi omad arvavad.
Projektijuhtimise koolitus I osa – Osalenutele üldiselt meeldis, lõpp vajus natuke ära.
Ülesehituselt asjalik, selgitati alguses erinevate mõistete tähendust projektide kirjutamise ja
juhtimisega seoses. Hiljem sai kõiki teadmisi rakendada, kirjutades grupitööna projekti, mis

peaks lahendama varem osaliste poolt tõsatatud mõne ühiskondliku või konkreetsemalt
ÜNidel esineva probleemi.
Tehnilistevahendite koolitus – Madis: Tagasisidest selgus, et osalenud etünnikatele meeldis
ning saadi uusi teadmisi koolitusest. ETÜNi liikmed arvasid, et järgmine semester võiks
korrata.
Motivatsiooniloeng – Koostöös EELiga korraldatud puiduteemalisel lühiloengul osales
umbes 30 tudengit. Rääkimas käis Sven Mats, kes on Matek AS tegevdirektor ning Eesti
Puitmajaliidu esimees. Järgmine semester toimub betoonteede teemaline lühiloeng.
Rektori rändkarika III etapp – Sander: Toimus jõusaali mitmevõistlus, us ehitusteaduskonda
esindav meeskond saavutas 3. koht. Üldarvestuses tõusis teaduskond liidriks.

3. Käimas olevad projektid
BuildIT 2015 – Jaanika: Toimus kohtumine Eesti Ehitusinseneride Liidu esindajatega.
Konverentsi päevakava hakkab ilmet võtma, teemaks klaas ehituses.Välismaalastega
suhtlusest on tagasisisdena tulnud, et eelmine aasta oli hea üritus ning saksa tudengid
sooviksid rohkem panustada korraldusliku poolepealt. Idee on lasta neil oma äraneägemise
järgi viia läbi mõni võistlus või töötuba Martin P: Mitmed eelmise aasta võistlused jäävad,
kuid mõned muudatused viiakse sisse. Oodatud on kõik ideed, mis võistluseid võiks veel
teha, eriti on oodatud ideed, mida saab siduda klaasiga.
Töövarju projekt – Alo: Kõikidele tudengitele koht leitud, üks arhitekt läheb järgmisesse
aastasse. Suurem osa on jõudnud varjutamas käia. Projekt hakkab lõppema selleks
semsetriks, kogutakse osalenutelt tagasisidet.
Jõulupidu – Taavi: Jõulupeoga läheb üle ootuste hästi, sest kõik on juba paigas ning enne
aktiivpromo algust on facebookis osalejaks ennast märkinud 460 inimest. Tänavu on kolm
korda rohkem sponsoreid. Prognoositav maksimaalne osalejate arv on 700 inimest.
Aktiivpromo puhul on tarvis etünnikate abi. Mehitatda on vaja päevas 1-2 vahetundi 2-3
inimesega, kes liiguvad maja peal ringi ning reklaamivad üritust, müüvad pileteid. Kõigile
ETÜNi liikmetele üritus tasuta, kuid peab panustama korraldusse, kas või ainult sellega, et
kutsub oma kõik sõbrad (mõningaste mööndustega) facebookise üritusele.

4. Tulevased üritused
Rektori rändkarika IV etapp – Sander: Tulemas pokkeri etapp, mis toimub 2.detsembril
algusega 12.00 ning võib kesta kaheksani. Üritus toimub Tudengimajas. Ei ole selge, kas ja
kuidas pealtvaatajad saavad osaleda üritusel. Uuritakse järgi ja antakse liikmetele teada.
Kohtade arv on juba täis, kuid kuna on ebakõlasid reeglite osas, siis anda teada, kui keegi on
nö pokkeri proff. Võib olla on võimalus neil veel osaleda üritusel. Taavi: Eelmine aasta
esinadas ehitust Gert Pikkor.
Projektijuthimise koolitus II osa - Neljapäev 27.11 kinnistame eelmisel koolitusel saadud
teadmisi, mis kaks nädalat tagasi toimus. Oalised said eelmisel koosolekul pakkuda veel
teemasid, mida võiks neljapäevasel koolitusel käsitleda nagu meeskonna loomine ja eelarve
koostamine. Kes tunneb huvi andku juhatusele teada, võib olla kui on kohti üle saab veel

osaleda koolitusel?
Motivatsiooniüritus etünnikatele – Elisa: Toimub piljarditurniir
etünnikate vahel.
Konkreetne aeg on veel selgumisel, sest doodles toimub liikmete seas küsitlus. Arvatavasti
järgmise nädala alguses kell 18.00. Mustamäe Bambas. Täpsustav info tuleb meilile. Kõik,
kes ennast märkinud tulijaks palun tulla ikka kohale, et saaks ikka turniiri korraldada. Seda
kartma ei pea, et alguses väljalangedse tuleb koju minna, sest kõrval laudadel saab edasi
mängida omavahel.
ETÜNi jõulupidu – Toimub 18. detsember loodetavast majandusmaja saunas. Õhtu on
sisustatud mõnede tegevustega, saunatamisega, kui on oldud head liikmed tuleb võib olla ka
jõuluvana kinkidega. Toimub ka uute täisliikmete vastu võtmine. Enne tuleb vastav kiri
potensiaalsetele täisliikmetele. Samal ajal toimub ka semestri viimane koosolek.
Teeviit – Kadi: Toimub 5.-6. Detsemberil. Kõik inimesed on olemas, kes ürituse päeval
reklaamivad teaduskonda. Enne toimub neile koolitus 27. november, kus räägitakse üldiselt
sisseastumistest ja muudest noortele olulisest infost, mida peaks teadma.
Tsiviilehitajate väljasõit – Alo: Toimub 2. detsembril, külastatakse Tondi jäähalli, kus on
võimasd puit fermid ning puidust näidismaja, samuti loodetakse saada külastada puitmajade
tootmis ettevõtet. Kõigile etünnikatele on väljasõit tasuta, oodatud on kõigist suundadest
ehitusteaduskonna tudengid. Lähiajal tuleb reklaam ja täpsem info.

5. Rektori valimisplatvorm
Gertu: Ülikooli seaduses toimunud muudatused. Kevadel toimuvad uue rektori valimised.
Oluline tudengite jaoks seetõttu, et muudatustest tingituna määrab rektor teaduskondade
dekaanid. Soov kogugad ehitusteaduskonna tudengitelt arvamusi, millised ootused rektorile
ametiajaks esitada. Esindavad Madis ja Gertu 4.detsembril toimuval kohtumisel, kuid
eelnevalt on kõigi mõtted oodatud. Järgmine nädal toimub kohtumine, kuhu on oodatud kõik
ehitusteaduskonna tudengid, kellel on mingeid mõtteid selle teemaga seoses.
Kohalviibinutest tundsid huvi veel Taavi, Elisa ning Kadri-Ann.
6. Koostöö projekt ITÜN-i ja MTÜNiga
Elisa: Koolituste ideed hakkavad lõppem ning pakuks ühe variandina välja kokkamise
teemalise koolituse. Ülesehituselt võiks olla enne õppimine ja siis väike võistlus/ oskuste
demonstreerimine. Toimuks kevadsemestril. Kohal olnud ETÜNi liikmed pooldavad ideed.
7. Turundmusmeeskonna loomine – teemaks töötoad
Turundusmeeskonna ülesanded oleks välja töötada erinevad võimalused teaduskonna
reklaamimiseks ning Mektoryga koostöös töötubade tegemiseks noortele. Turundustiimist
huvitatud liikmed: Elisa, Gertu, Hugo, Qahdit, Kadri-Ann, Karl, Kristo.

8. Kohapeal algatatud teemad

Gertu: EELiga liitumine. ETÜN soovib toetada täisliikme liitumist EELiga ehk toetame poole
summaga EELi liikmeks astumist. Kontakteeruda Madisega soovitajate poolepealt ning
kindlasti tutvuda EELi tegemistega nende kodulehel ehitusinsener.ee.
Elisa: Edapidi jälgida hoolega meili, kogu etünnikaid puudutav info edastatakse listi kaudu.
Madis: Üleskutse osaleda nädalavahetusel Robotexil.
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