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1. Juhatuse aruanne
Martin viib liikmed kurssi valdkondade koosolekutega ning räägib, kuidas teiste
üliõpilasnõukogudega käib tihe koostöö. Lisaks sellele mainib, et praegult on mitmetel teistel
üliõpilasnõukogudel toimunud & tulemas sünnipäevad.
Räägitakse põgusalt toimunud üliõpilasnõukogude ümarlauast, milles peateemadeks olid
omavaheline koostöö ning TTÜ, Üliõpilasesinduse ja üliõpilasnõukogude arengukavad.
Uuringu käigus selgunud, et ETÜNi koduleht on peamaja ÜNide seast kõige populaarsem –
külastusi üle 5000.
Kadri-Ann valgustab Esinduskogu korralisel koosolekul (20.10.15) toimunu kohta.
 Edaspidi on tudengitele tagasisideküsimustikus vastamiseks 4 õppeainet kohustuslikud.
 Tulevikus toimuvad muudatused vastuvõtutingimustes - tulevast õppeaastast loodetakse
matemaatika miinimum punktide arvuks seada 55 ning edaspidi aasta-aastalt võiks seda
tõsta, et tagada kõrgemat kvaliteeti.
 Teklihinna tõus 13 eurolt 18 eurole mõjutas tugevalt teklite ostu sellel õppeaastal.
Järgmisteks aastateks genereeritakse ideid, kuidas muuta teklikandmist populaarsemaks
tudengite seas.
 Üliõpilaste talimängudele oodatakse osalejaid (TTÜ-l 130 kohta)
 Oodatakse enam ÜNide vahelisi koostööprojekt. ETÜNil on praeguseks hetkeks koostöö
seitsme erineva üliõpilasnõukoguga.

2. Kohtumine Eesti Ehitusinseneride Liiduga
Tekkis mõte ETÜNi ja EELi koostöös tulevikus korraldada väikene seminaride sari, mis
toimuks mitme päeva või nädala vältel. Selleks tuleb meie poolt välja pakkuda teemad ning
esinejad.
Sarnaselt eelmise aasta Tondiraba Jäähalli külastusele plaanitakse ka sellel talvel
objektikülastust ning sellele järgnevat vabamas õhkkonnas suhtlust/tegevust.
Kinnitatakse, et ETÜN'i liikmeteni hakkab lähitulevikus jõudma ka EEL'i infokiri.
Jätkub traditsiooniline inseneride ja tudengite vaheli sportlik võistluspäev. Järgmisel korral
lisaks võrkpallile ja korvallile soovitakse ühe alana näha ka lauatennist.

Arutelu käis ka Inseneride Disko ümber, kuna tegemist on ideeliselt väga positiivse
üritusega. Küll aga tuleb üritust edasi arendada ja kindlasti tuleks muuta nime, mis hetkel ei
väljenda selle ürituse tegelikku sisu.
Elisa teeb ettepaneku ühendada seminaride sari ja Inseneride Disko üheks ürituseks, et hoida
kokku aega ning ressursse. Ühtlasi võib kahe ürituse liitmine kohale tuua rohkem inimesi.
3. Toimunud üritused
Pokkeriturniir
Ristjan (korraldaja) kuulutas ettevõtmise edukaks, kuna osales kokku 18 inimest.
Elisa avaldas nördimust, et ettevõtmine lõppes liiga varajasel kellaajal ning osalejaid oli üsna
vähe, rõhudes liikmete üldisele madalale aktiivsusele.
Hugo soovitab järgmisel korral kasutada pokkerimängul lauakatet või ühte suurt lauda, et
kaardid laual paremini liiguksid.
Üldine tagasiside üritusele oli väga positiivne.
Tsiviilehitajate väljasõit
Väljasõidul käidi Saue moodulmajade tehases ning Öpiku ärimaja projektil.
Christina väljendas rahulolu ürituse õnnestumise osas.
Elisa toob välja murekoha - meili teel ei teavitatud tudengeid.
Gertu palus projektitiimidel varakult teavitada, mis ajal arved laekuvad ning dokumentide
täitmise vajadus võib tekkida, s.t. informeerida raamatupidajat õigeaegselt. Kindlasti ei
tohiks sellised toiminguid jätta viimasele minutile.
Projektijuhtimise koolitus
Elisa kirjeldab projektijuhtimise koolitust.
Rõhutab, et registreerunud inimesed enda mittetulekust edaspidi teavitaksid.
Üldine tagasiside oli positiivne, kiideti informatiivsust.

The Great challenge
Kokkuvõttes saime kümnenda koha, kuid oleks võinud kindlasti paremini minna.
Elisa toob välja, et võistluse tagasisideküsimustikus ei saa etappe ükshaaval kommenteerida.
4. Käimasolevad projektid ja tegevused
BuildIT
Helina viib kurssi BuildIT'i projekti progressiga. Praeguseks hetkeks on teema paigas ning
tegeletakse aktiivselt esinejate otsimisega, koostööpartneritega kontakteerumisega ning
sidemete loomisega. Samuti on algust tehtud võistluste väljamõtlemise ning päevakavade
koostamisega.
Elisa uurib välimaiste esinejate ja tudengite osalemise kohta. Vastusena ütleb Heline, et
kindlasti on plaanis tuua välismaalt esinejaid ning olemasolevaid rahvusvahelisi suhteid
säilitatakse.
Motivatsiooniloengud
Helena viib kurssi motivatsiooniloengutega:
5. november 14:00 ruumis UO6-304 toimub tööstus- ja tsiviilehituse loeng teemadel "Head ja
vead Eesti ehitusmaastikul“ ning „Ehitusettevõtte juhtimine suur-ja väikettevõtja pilgu läbi“.
Esinejateks Jaanus Mesak (Messiehitus OÜ) ja Jaano Vink (Nordecon AS)
12.november 14:00 ruumis U02-309 toimub Keskkonnatehnikute loeng teemadel
"Miks ma tegelen ventilatsiooniga?" Peeter Parre.
"Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri võimalused ja väljakutsed tööturul" Andres
Piirsalu.
Lähipäevil tuleb ÕISi kaudu tudengitele teada toimumise ning registreerimise kohta.
Sandra soovitab veetehnika tudengitel kindlasti kohale minna.
Erialade turniir
Kristina mainib, et hariduslikku üritust siiski erialade turniirist ei tule, pigem meelelahutuslik
võistluste sari. Projekt lükkub kevadsemestrisse, kuna projekt osutus suuremaks, kui
esialgselt arvati ning plaanis on teha seda põhjalikult ja edukalt. Üritus kestab viis nädalat,

igal nädalal toimub üks etapp. Osalema ei ole kohustuslik igal etapil. Auhinnad plaanitakse
anda nii iga etapi võitjatele kui ka üldvõitjale.

Töövarjuprojekt
Enamik osalejatest on praeguseks viidud spetsialistidega kontakti. Tungivalt soovitatakse
kasutada ametlikku meililisti. Hetkel on probleemne arhitektidele kohtade leidmisega, kuna
eelistatakse pigem Eesti Kunstiakadeemia tudengeid.
Lisaks praegustele kohtadele on plaanis teaduskonna tudengitele veel täiendavaid kohti
avada, mille kohta tuleb info ÕISis / teaduskonna listis.
Jõulupidu
Toimub 9.detsember klubis Venus koostöös MTÜNi ja EMERAga. Peo teemaks on
maskeraad – plaanis esimestele kiiretele anda tasuta maskid. Tehakse suurt tööd selle nimel,
et hinnad oleksid maksimaalselt tudengisõbralikud. Ürituse eelarve on õigepea paigas,
sponsorid on väga vastutulelikud.
Spagetisild
Toimub koostöös mehaanikutega 16.novembril tudengimajas. Väikeste projektide konkursilt
saadi 100% soovitud toetusest. Osalema pääseb ligikaudu 20 võistkonda, võimaluse korral
rohkem.
TarkÜN külastus
Öömajad on kõigil olemas ning kes soovivad, saavad õhtul bussiga Tallinna tagasi sõita.
Soovijaid oli rohkem kui kohti, mistõttu tehti lõplik valik liikmestaatuse ja üldise aktiivsuse
põhjal.
ETÜN katab õhtusöögi hinnast kuus eurot. Toimub ehitusplatsikülastus, AHHAA keskuse
külastus, TarKÜN'i liikmetega kohtumine.
Tehniliste vahendite koolitus
Koolitajaks on ETÜNi vilistlane Madis Pärn.
7.november algusega 11:00.
Tutvustatakse Gmaili ning muude kasulike kommunikatsiooni/ajaplaneerimisplatvormide
kasutamist.

Elisa soovitab kindlalt osaleda kõigil, kel on ambitsioonid kunagi juhatusse kandideerida või
projekte juhtida.
Taavi räägib korrektse meili saatmise vajalikusest ning rõhutab elektroonilise
ajaplaneerimise vajalikkust moderneses maailmas.
Lauamänguõhtu
Koos matemaatika- ja looduteaduskonna Üniga toimub novembris sauna-ja lauamänguõhtu
kuuenda korpuse saunas. Kuupäev selgub DOODLE'i abil, kuid arvatavasti jääb üritus
vahemikku 10-12 õppenädal.
ETÜN teeb loomadele head 2015
Sandra veab eest loomavarjupaikade külastusi. Plaanis on külastada ja aidata mõnda
väiksemat organisatsiooni, sest nemad vajavad toetust kõige rohkem. Praeguste valikute seas
on ühekordne projekt "58 kassi koju" ning veel mõningad väiksemad. Huvi külastamise osas
näitab üles umbes kümmekond koosolekul osalenut.

5. Novembrikuu tegevused
Novembrikuuks pakutakse erialade turniiri asemel palju põnevaid tegevusi.
Kõige populaarsemad variandid on lauamänguõhtu mõne teise ÜNiga, mis ka novembri
esimeste nädalate jooksul toimub koostöös matemaatika-ja loodusteaduskonna
üliõpilasnõukoguga.
Äärmiselt populaarne variant oli ka filmiõhtu, millel oli 17 pooldajat.
Novembri teisel poolel korraldavad ETÜNi ja ITÜNi tudengid ÜNide vahelise
võrkpalliturniiri.
6. Kohapeal algatatud küsimused
Kohapeal teemasid ei algatada. Enne valimis toimub 10-minutiline paus.

7. Juhatuse valimised
.
Gertu: Anname Sandrale sõna, kõik saavad küsida, kõik saavad midagi sandra kohta
kosta, seejärel hääletavad täisliikmed, hääled loetakse ning toimub otsuse
väljakuulutamine.
Sandra: Tere, olen Sandra. Kandideerin ETÜNi turunduse ja kommunikatsiooni kohale,
olgugi et kujundus jääb jätkuvalt Kadi Siguse tegevusalaks. Olen TTÜs olnud üle viie
aasta, alguses olin matemaatika ja loodusteaduskonnas, kus olin samuti ÜNis. Lisaks
sellele tegelesin BESTis insenerivõistluse EBEC korraldamisega, kus olin müügijuht.
Õppisin tööstus-ja tsiviilehitust, seejärel läksin üle kütte- ja ventilatsiooni erialale. Nüüd
olen seal neljandat aastat. Nende nelja aasta jooksul olen olnud ETÜNi liige, et sellele
maksimaalselt keskenduda ja selle tegevuste kursis olla.
Olen korraldanud palju projekte, nii väiksemaid kui suuri. Soovin saada uusi kogemusi,
ka juhtimisalaseid. Pooleaastane mandaat on ideaalne, sest see annab kogemust, kuid ei
lähe konflikti tulevikuplaanidega.
Olin turundus- ja kommunikatsiooni positsiooni loomise juures ning minu arvates on
Kadi sellel ametikohal teinud suurepärast tööd. Sooviks kindlasti edendada koostööd
erinevate erialaliitude ja organisatsioonidega, kuigi peab nentima, et
üliõpilasnõukogudega on koostöö niigi aktiivne. Kindlasti peaks praegust taset hoidma
ning võimalusel ka kindlasti koostööd edasi arendama.
Vilistlaste süsteemi edendamine saab olema üks eesmärkidest, kuna praegu pole selgelt
välja kujunenud, milline info sinna läheb ning kuidas see täpselt toimib. Kindlasti tuleb
populariseerida ETÜNi kodulehekülge, olenemata asjaolust, et oleme juba praeguseks
hetkeks enimkülastatud koduleheküljega peamaja üliõpilasnõukogu.
Miks sobin sellele ametikohale? Olgugi, et kipun vahel jätma asju viimasele minutile,
saan kõik alati tehtud. Mulle meeldib teha koostööd teiste inimestega ning olen postiivse
ellusuhtumisega. Töötan hetkel EELis ja kavatsen kasutada oma positsiooni tihendamaks
koostööd EELi ja tudengkonna vahel. Haldan ka EELis kodulehte, kust olen saanud palju
efektiivselt rakendatavaid kogemusi.
Hugo: Kas on kavas omandada photoshop või mõne muu veebidisainitarkvara oskus?
Sandra: Ei, kavatsen selle jätta Kadile, kel on omalaadne ja äratuntav stiil.

Elisa: Oled korra ETÜNi juhatusse kandideerinud, seda küll kolm aastat tagasi. Miks
oled nüüd parem kandidaat kui toona?
Sandra: Olin tookord esimest aastat ehituses, puudus piisav projektikorraldamise
kogemus ning olin veel ebakindel. Nende aastate jooksul on osa võetud mitmetest
projektidest ning on kadunud ebakindlus, mis vanasti oli. Tookord kandideerisin hariduse
valdkonda, mis ei läinud nii täpselt huvidega kokku. Samuti olen leidnud endale paremini
sobiva eriala.
Kadi Sigus: Abiturientides huvi tekitamiseks dekanaadiga koostöös on mingeid ideid?
Sandra: Workshop'ide tegemine nagu paber- või spagetisildade ehitamine. Tuleks
paremini läbi mõelda, kuid workshopilaadsed lahendused on efektiivsed. Kuulamine pole
ilmselt väga huvitav, tuleks teha midagi praktilist
Kadi: Aga selleks, et abituriendid üldse TTÜ'sse tuua?
Sandra: Jällegi soovitaksin workshoppe, samas võiks kaasata koolides reklaamimisse ka
aktiivselt töötavaid insenere.
Quahdit: Kuidas hindad hetkel praeguse juhatuse toimimist?
Sandra: Tundub, et kohati jääb info kuskile kinni, kuid kuhu täpselt, seda ei oska öelda.
Näiteks päevakava muudatused võiks tulla ka liikmetele varem. Üldises plaanis on hetkel
raske öelda, sest projektid pole veel läbi.
Kadi: Teatavasti on praeguse juhatuse koosseisu kohustuseks koostada ETÜNi
arengukava aastateks 2016-2020. Sellest tulenevalt minu küsimus: millisena näed sina
ETÜNi 2020 aastal?
Sandra: Oleneb suuresti sellest, kas teaduskonnad on ka siis alles või muutub ülikooli
struktuur. Selleks tuleks oodata ära ülikooli arengukava. Kui olikord jääb samasuguseks,
siis loodan, et ETÜN on selleks ajaks veidikene kasvanud, samas mitte liiga palju.
Vastasel juhul tekib probleeme inimeste kaasamisega. Samas ei ole lõpmatuseni võimalik
projekte teha, kuna finantsid on piiratud.
Taavi: Miks arvad, et oled üksinda kandideerimas? Kuidas vältida olukorra kordumist
tulevikus?
Sandra: Inimesed kardavad, et kooli kõrvalt pole aega, eriti vanemate kursute tudengite
puhul. Teiseks põhjuseks võib olla hirm konkurentsi ees, kuna ei taheta kaotada. Mida
teha selle parandamiseks, on juba keerulisem küsimus.
Taavi: Mida teha selleks, et juhatuse positsioon oleks atraktiivne?

Sandra: Teha veidi rohkem selgeks, mida positsioon konkreetselt endast hõlmab ning
millised on positsiooni kohustused. Teiste valdkondade puhul on tegevused ja kohustused
selgemalt välja joonistunud.
Elisa: Ise oled samuti neljanda kursuse tudeng. Kas arvad, et sul on kooli kõrvalt aega.
Oskad sa reaalselt pakkuda, kui palju võtab nädalas töö? Kas tõesti jõuad töö ja hobide
kõrvalt.
Sandra: Ma arvan, et juhatuse töö võtab umbes 20 tundi nädalas aega. Ei usu, et tekib
ajaga probleeme, kuna olen aastatega õppinud oma aega efektiivselt planeerima.
Eelmistel aastatel kulus hästi palju aega tantsimisele, kuid sellel aastal seal enam ei tantsi.
Selle arvelt tekkis nädalas 40 tundi juurde. Ei usu, et sellega tekib probleeme.
Kadi: Kas ETÜN'i instagram'i peaks alles jätma?
Sandra: Oleks nõus tegelema, olgugi et enda telefon ei ole selleks väga võimeline. Olen
selles valdkonnas veidi võhik. Usun, et kui selline lehekülg juba eksisteerib, miks siis
mitte seda kasutada? Kui teistel ÜNidel on olemas, siis võiks ka meie selle kaudu ennast
veidikene turundada.
Martin: Mida näed suurima väljakutsena oma ametiaja jooksul?
Sandra: Kuna mandaat kestab vaid pool aastat, loodan, et kogu aeg ei kulu vaid
sisseelamisele. Tundub, et osad ülesanded, mis peaksid nime poolest olema turunduse ja
kommunikatsiooni all, on tegelikult juhatuse esimehe all. Konkretiseerida tööülesandeid.
Teha järgmisele kandidaadile selgemapiiriline baas kandideermiseks,
Taavi: Miks on turundus-ja kommunikatsiooni valdkonda üldse vaja?
Sandra: On vaja selleks, et välja paista.
Taavi: Miks?
Sandra: Et välja paista tudengitele, saada ressursse, samas ka toetusi firmadelt. Turundus
ja kommunikatsioon võiks teha koostööd ka üliõpilasesinduse turundus- ja
kommunikatsiooni valdkonnaga.
Elisa: Kas turundus-kommunikatsioon peab olema juhatuse ametikoht? Või võib see olla
ka personali positsioon?
Sandra: Võiks olla ka personali ametikoht.
Elisa: Kas kandideeriksid ka siis, kui see ei oleks juhatuse positisoon?
Sandra: Jah.
Elisa: Kus näed end viie aasta pärast? Kuidas aitab juhatuse töö kaasa sinu tulevikule
viie aasta pärast?

Sandra: Tahan omandada energiatõhuse 7. astme kutse, mitte tegeleda vaid
projekteerimisega. Loodan, et turunduse ja kommunikatsiooni positsioon annab avaliku
esinemise oskust ja täiendavat ajajuhtimisoskust. Lisaks sellele soovin arendada nii tiimikui enesejuhtimist.
Gertu: Ehitusteaduskonnas on palju tudengeid. Jääb mulje, et oled väga hästi ette
valmistunud, kuid kas ja kuidas võiks jõuda rohkemate teaduskonna tudengiteni, mitte
vaid ETÜNist teadlikute tudengiteni. ?
Sandra: Info liikumise poole pealt peaks vähem kasutama Facebooki ning rohkem
kasutama meili. Samas on ka tõsiasi, et palju infot ei jõua ETÜNi grupist välja.
Taavi: Võiks olla fundamentaalne: Mis sa arvad, kas üliõpilasnõukogus peaks olema
rohkem liikmeid (NT Soomes kuulub üliõpilasnõukogusse 95% üliõpilastest)? Kas peaks
olema ka täisliikmeks saamise maks, mis suurendaks ÜNi võimekust korraldada projekte
ja üritusi?
Sandra: Arvan, et kas maksustamine pole hea mõte, kuna tudengid vaatavad väga, kas
tasub ikka maksta või mitte. Soome näide on küll hea, kuid soomlased ise on ka
rikkamad. Ei pooldaks maksustamist, hoolimata sellest, et tegu vaid ühekordse
väljaminekuga. Juba sajale liikmele raske tegevust leida.
Taavi: Kas kõiki peab üldse kaasama (tegevustesse)? Kui rohkem tudengeid, olgugi
pigem passiivsed osalejad, oleks liikmetena tudengid paremini informeeritud.
Sandra: On list, mis peaks minema kõigi ehitusteaduskonna tudengitele. Võiks kasutada
seda listi info jagamiseks. Ma ei näe mõtet kõigi nende inimeste kaasmiseks
organisatsiooni.
Martin: Mainisid, et kergelt tekib esinemishirm. Kui vaatad ETÜN'i koosolekute rohkust
ja suhtlemise mahtu, siis milliseks oleks su jaoks suuremad väljakutsed? Millised sinu
nõrgad küljed?
Sandra: Saan asjad alati tehtud, kuigi kipun jätma asju viimasele minutile. Mõningatel
juhtudel isegi liiga hilja. Kohati kipun võtma liiga palju tegevusi, mis võivad hakata
segama juhatuse tööd. Samas ei tohiks see takistada juhatuse tööd, sest sean prioriteedi
juhatuse tööle.
Karl: Lihtne küsimus: kas sa saad enda positsioonil hakkama?
Sandra: Jah.
Gertu lõpetab küsimustevooru. Nüüd oli kõigil võimalik midagi vabalt öelda.

Kristina: Mul küll ei ole veel hääleõigust, kuid oleks väga hea kaalukauss juhatusele.
Oleks hea kui oleks mõned vanemad tudengid ka juhatuses, kes toovad ka veidikene
teistsugust vaatenurka.
Gertu jagab täisliikmetele hääletussedelid.
Sedelid korjatakse kokku ning valimiskomisjon (koosseisus Gertu Margus, Martin Proosa
ja Elisa Sein) läheb hääli lugema.
Paus 10 minutit
Valimiskomisjon avalikustab hääletustulemused:
14 poolthäält, 4 vastuhäält, 0 kehtetut sedelit
Pretentsioonid puuduvad
Sandra Uustal on neljateistkümne poolthäälega
kommunikatsiooni valdkonna aseesimeheks.
Koosolek loetakse lõppenuks 19:46
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