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1. Juhatuse aruanne
Gertu: Akrediteerimiskomisjoniga kohtumine.
Elisa: Sügispäevade korraldamine
Kadi: Avatud uksed, esinduskogu teemda.
2. Toimunud tegevused
 Rektori Rändkarika II etapp ja III etapp.
Ehitusteaduskond sai 3.koha pentangue võitlusel. Järgmine etapp on jõusaal. Koosneb
kõhulihaste, lõuatõmmete, kätekõverduste tegemisest ning hüppenööriga hüppamisest.
Toimub 4. novembril. ETÜNi meeskondade moodustamine: ühes meeskonnas Grete,
Siim, Egert, Jürgen; teises meeskonnas Kadi, Martin P ning vaja leida veel kaks liiget.
 Avatud uksed
Kadi: Tänab kõiki abilisi ning vabandas, et kõik ei saanud tasuta lõunat.
 Tee-ehitajate väljasõit
Tallinna lähedal karjääris külastati betoonasfalti tootvat ettevõtet. Osales ainult kolm
inimest. Ettepanek leida võimalusi, kuidas vanemaid tudengeid saada osalema
väljasõitudel. Kindlasti vaja saata kiri selle kohta ka ETÜNi oma listi.
 Sügispäevad
Elisa: Tagasiside täita neil, kes pole veel täitnud. Kõigil pildistajatel palutakse panna
pildid üles Dropboxi. Osales umbes 25 etünnikat, koos veedeti mõnus nädalavahetus, mis
oli sisustatud võistluste ja asjalike tegevustega.
 The Great Challenge eelnevad etapid
ETÜNil on seni hästi läinud. Esimene tegevus oli kokkamine, teine tegevus oli Goldbergi
masina ehitamine ning kolmas tegevus oli arvutimängus võistlemine. Tulemas on
viimane tegevus, milleks on playbox.
3. Käimas olevad projektid
 BUILDIT2015
Toimub 16.-17. aprill TTÜs. Sihtgrupp gümnasistid ja ehitushuvilised noored. Teemaks
valitud klaas nii arhitektuurse kui konstruktsioonilisse poole pealt. Tegutsetakse
ettevõtete otsimisega messile. Hugo tahab suhelda välismaalastega. Elisa soovib osaleda
võistlustel. Palve Madis, Elisa lisada kirjade koopiasse.
 Väljasõitude sari
13. november toimub teine väljasõit, mis on suunatud tööstustsiviilikatele. Väljasõidule
on loomulikult oodatud ka teiste erialade esindajad.
 Töövarju projekt

Küte- ja ventilatsiooni tudengid see aasta ei saa varjutama, kuna ettevõtted, mille vastu
tunti huvi ei tahtnud varje see aasta võtta. Tööstustsiviil kaheksast inimesest neljal
puudu varjutatav. Arhidektidel on veel viilele vaja leida sobiv ettevõtte, kuid teistega on
kõik korras.
 HKT
Pange kirja end, kes veel ei ole seda teinud! Hariduse kvaliteedi töögrupid tähendavad
erialati tudengite kohtumist ning tagasiside andmist oma õppekavale ning igale ainele
eraldi. Töögrupid kohtuvad ühe koosoleku raames iga eriala eraldi ning maksimaalne
pikus on koosolekul umbes kaks tundi. Analüüsitakse, mis on õppekavas hästi või
halvasti.
 Jõulupidu
Klubis Teater 11. detsembril kõik ruumid seekord lahti. Teemaks hollywoodi punane vaip
kostüümid jne. Sponsoriteks seekord Saku, Kalev, kondoomi tootja, alkoholi edasimüüja,
Pööning. Teater lubas hinnad odavaks jätta nagu eelmisel korral. Aktiivreklaam saab
alguse 1. detsembrist.
4. Tulevased üritused
 TarKÜNiga ühisüritus
Ühiselt minnakse 31.10 hommikul kell 10.30 väljuva bussiga. Külastatakse ERMi
ehitusobjekti, õhtul väike tutvumine mõlema organisatsiooniga. Nö öösel vaba kava,
kellel huvi võib võtta kaas kostüümi holloweeni tähistamiseks.
 Motivatsiooniloengute sari 11. ja 12. nädalal- projektijuht
Hetkel teada, et teemad on puit ja betoon, kuid midagi muud kindlat pole.
 Koolitused
Madis: Ajajuhtimise koolitus.
Elisa: Projektijuhtimise koolitused esimene 13. novembril hetkel igast ÜNist saab 10
liiget. Ennekõike uutele liikmetele suunatud. Varsti registreerumine. Teine koolitus
tõenäoliselt paar nädalat hiljem. Käsitletavad teemad on projekti kirjutamine ja juhtimine.
 Lauamänguõhtu ITÜNiga 11. nädalal
Teine motivatsiooniüritus oma liikmetele toimub 13. novembril. Mängime koos ITÜNiga
lauamänge. Toimumis aeg ja koht veel lahtine võib olla ÜNide ruumis.
 The Great Challenge viimane etapp
Ülesandeks on Playbox. ETÜNil samal päeval väljasõit Tartusse. Ristjan, Allar ja Jürgen
on valmis osalema viimasel etapil.
5. Eesti Ehitusinseneride Liit
Elisa: EEL on väga huvitatud tudengitest. Tudengile kehtib ühekordne liitumismaks.
Miks liituda? – Töötamiseks vaja insenerikutset. Ehitusinseneride Liit korraldab
koolitusi oma tudengist liikmetele tasuta. Liit korraldab ka ainult liikmetele suunatud
üritusi. Oluline kasutegur on ka kontaktide loomine, sest liidus on 468 liiget. Rohkem
infot saab Elisa või Madis käest.
Madis: Puidukonverents esimest korda kahepäevaline üritus, kus esimene päev on
suunatud inseneridele ja teine päev arhitektidele. Tudengitele soodsam osalusmaks, veel
soodsam EEL liikmeks olles.
Madis: EEL, ETÜN ja ÜS Ericiuse koostöö projekt toimuks 12. või 13. veebruar. Üritus
sisaldaks võistluseid ja kontserti. Kõik osalejad saavad võistelda võistlusalal nt
kollektiivmales. Samuti saaks ürituse ajal tutvuda erinevate organisatsioonide
inimestega.

6. Kohapeal algatatud küsimused
Elisa: ÜN-ide ruumi uued sisekorraeeskirjad: 1. Alkoholi enam ei tarbita. Võib ainult, siis
kui pannakse konkreetse ürituse korraldamiseks ruum kinni. Probleemi alge oli beerpongi
õhtud, kahjuks selgus, et meie enda inimesed. Palun selliseid asju enam mitte teha!
Gertu: Võrkpall – Toimuvad edasi semestri lõpuni pühapäeviti Valdeku spordihoones
algusega kell 20.00. Inimesed, kes on lubanud, et tulevad annavad teada kui tulla ei saa ja
proovivad leida oma asemele kellegi, kes oleks huvitatud mängimast . Kõik on selleks et
ei tekiks olukorda, kus on ruum pandud kaheks tunniks kinni ja kohale saab tulla ainult
viis inimest.
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