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1. Juhatuse aruanne

Taavi (mh TTÜ nõukogu liige ja TTÜ üliõpilasesinduse revisjonikomisjoni esimees) palub
Kadri-Annil selgitada TTÜ kultuuriklubist lahkumise tagamaid.
Kadri-Ann selgitab, et tema ametiajal Kultuuriklubi juhatuse liikmena oli üks liige juhatuses
vähem, mistõttu tekkis segadus stipendiumite maksmisega. Uus finantsjuht avastas vastuolud
ning palus enammakstud raha tagastada, mida Kadri-Ann tegigi ning seejärel esitas
lahkumisavalduse.
Taavi palub rõhutada, et kindlaid fakte veel ei ole.
Martin: Kuu aega on juhatus tegelenud projektitiimide moodustamisega, on toimunud projektide
koosolekud. Toob välja, et on peetud esimesed valdkonnakoosolekud, kuid osavõtt on olnud
kasin. Puudusena toob välja, et tol hetkel ei olnud veel konkreetseid valdkonnajuhendeid, loodab,
et kõik on sellega tutvunud ja valdkonna valinud. Lisaks on toimunud erinevad arenguvestlused.
Elisa: "Kas arenguvestlused on ainult uutele?"
Martin: "Jah, ainult uutele, et saaksime rohkem teada uute liikmete ootustest ja eelnevast
kogemusest".
Kadi teatab, et tekkis uus oodatud väljakutse, millega elus tegeleda, mille kõrvalt aga kahjuks
enam ETÜNi juhatuses aega olla ei ole ning teatab juhatusest lahkumisest.
Kadi annab ülevaate valimiste protsessist, et kandideerimiseks peab olema täisliige, valimised
toimuvad 28 päeva jooksul, mandaat on kuni mai 2016, dokumendid tuleb esitada hiljemalt
18.10.15.
Lisaks annab Kadi põhjaliku ülevaate turundus- ja kommunikatsiooni aseesimehe vastutusalast.
Kadi toob välja, et ETÜNis on tekkimas uus rahvusvaheliste suhete grupp, kes sellega tegeleb.
Kadi teeb ülevaate, mida ETÜN on talle andnud ning annab teada, et võib reklaammaterjalidega
edasi tegeleda.
Kadi Sigus lahkub 19.21

2. Ülevaade ülikooli arengusuundadest
Martin annab ülevaate kaks nädalat tagasi toimunud esinduskogu koosolekust, kus rektor rääkis
TTÜ arengusuundadest, millest valmib oktoobriks mustand ning veebruariks lõppversioon.
Martin toob välja rektori plaanid: edaspidi on areng õppetööle suunatud, toimub
struktuurimuutus, ÕISi tagasiside läheb osaliselt kohustuslikuks ning et tudengiesindaja võiks
olla kuratooriumis.
Saabub Raili Mõisama 19.24

3. Sügispäevade tagasiside
Martin toob tagasisidest välja, et koht oli hea, ruumi oli palju, sai uusi tutvusi, huvitavat toitu.
Arvestatakse tagasisidet, et järgmisel korral oleks programm tihedam ja huvitavam, ajakava
kõigile nähtav ning õhtusele programmile suurem tähelepanu.
Qahdit annab võimaluse kommenteerida, mida aga keegi ei soovi teha.

4. Ülevaade valdkondade tegevusest
Qahdit: Nädala alguses saadeti liikmetele dokumendid. Järgnevad selgitused valdkondade
toimimisest ja seni toimunust.
Akadeemiline valdkond hõlmab kõik projektid, mis ei ole suunatud ainult ETÜNile, nt BuildIT.
arutletakse projektidest, kaasatakse muid sisendeid, suheldakse teaduskonnaga.
Gertu: "Kas valdkonda võib ka vahetada?"
Qahdit: "Jah võib, võib olla ka mõlemas valdkonnas, koosolekud pole samal ajal."
Kadri-Ann informeerib, et on saadetud Google Form valdkondade valimiseks.
BuildIT:
Janek: Koosolekul otsustatakse lõpuks teema, koostatakse eeldatav ajakava.
Taavi soovib informatsiooni praegu valikutes olevatest teemadest.
Janek: Teemasid mitmeid, näiteks "Tark maja", restaureerimine, arhitektuur.
Gertu: "Kas saab veel teemasid pakkuda?"
Janek: "Jah, pöörduge Helina poole hiljemalt neljapäeval."
Väljasõidud:
Qahdit annab ülevaate, et praeguse plaani järgi toimub tsiviiliehituse väljasõit 16.
oktoobril, kavas on külastada üht ehitusmaterjalide tehast ning üht või kaht ehitusobjekti.
Kristina palub ideid.
Saalist pakutakse Hiltoni hotelli, Mustamäe kaubanduskeskust, endist Statistikaametit,
Öpiku ärimaja.
Väljasõidule pääseb 15-20 inimest.
Töövarju projekt:
Projektijuht Karl Sachris teavitab projekti jõudsast edenemisest, kuna kõik kohad on
täidetud. ETÜNi liikmetele lisandub veel 10 kohta. Esmaspäeval võetakse ühendust
ettevõtjatega.
Taavi: "Kuidas on erialane jaotus?"
Karl annab ülevaate, et üldiselt on kõiki võrdselt, kuid vähe on soovijatest teedeehitajaid
ja keskkonnatehnikuid.

Motivatsiooniloengud:
Helena: Toimub kaks loengut: tööstus- ja tsiviilehitajatele, mis toimub 9. oktoobril, ning
keskkonnatehnikutele, mis toimub 11. oktoobril. Keskkonnatehnikutele kutsutakse kaks
inimest ja toimub kaks tundi loengut, leitakse kaks ühendatavat teemat.
Martin täiendab, et tulemisest on huvitatud Messiehitus OÜ juhatuse esimees Jaanus
Mesak, kes tuleks koos Nordecon AS juhatuse esimehe Jaano Vinkiga, kuid nad soovivad
kuulajaskonda ka TTK tudengeid.
Kultuur ja turundus-kommunikatsiooni valdkond:
Kadri-Ann teeb ülevaate: Valdkonnal on meelelahutuslik suunitlus, enamasti suunitletud
ETÜNi liikmetele, korraldatakse erinevaid üritusi, nagu näiteks pokkeriturniir, jõulupidu
ning suve-, sügis-, talve- ja kevadpäevad.
Toimub enesearendamine, sotsialiseerumine, kuna liikmeid on üle 100 inimese, lisaks
aidatakse valdkonna projektijuhte.
Erialade turniir
Kristina kirjeldab üritust: toimub 4 nädalat konkreetsel päeval, korraldatakse erialased
võistlused, mis hõlmaks kogu ehitusteaduskonna, muuhulgas ka magistrante. Esimene
koosolek toimub reedel, kus plaanitakse täpsed võistlused, esindatud on pea kõik erialad,
kuid otsime meeskonda veel teedeehitajat.
Taavi palub täpsustust ürituse korraldusest.
Kadri: ETÜNis palju on 1.-2. kursuse liikmed, kuid teisi on vähe. Erialade turniirile aga
pääseks kõik, et ETÜN jõuaks kogu teaduskonna tudengiteni.
Stevely: BEST juba korraldab sarnast üritust, et kas ei toimu dubleerimist?
Karl Kirsimäe: EBEC? See on ikkagi teistsugune.
Elisa: "Kas üritus on suunatud 3. ja 4. kursusele?"
Kadri-Ann: Jah, oleks väljakutse pigem vanematele.
Taavi soovitab logistikute võistlusel teha koostööd organisatsiooniga ESTIEM LG
Tallinn.
Pokkeriturniir
Ristjan: "Toimub 12. oktoobril, koosolek läks täna edukalt, saame Mektorys ruumi kella
18st. Hiljem küsin, kas kellelgi on lauamänge, lisaks otsime sponsoreid."
Gertu: "Milleks sponsoreid?"
Ristjan: "Soovime karastusjooke ja auhindu pokkeriturniirile."

Ethel Soome lahkub 19.45
Spagetisild:
Martin annab ülevaate: Toimus kokkusaamine MehÜNiga, hakati kirjutama projekti.
Projektis on üks inimene ETÜNist ning kaks MehÜNist. Üritus toimub 12. ja 13. nädala
vahemikus. Osalema plaanitakse 3-5 tiimi, igas 3-4 liiget. Enamik asju küsitakse
sponsoritelt, nt tööriistad, spagetid, auhinnad, tuleb väga meelelahutuslik.
Taavi märgib, et Riia ülikool soovib teha koostööd, et kas on kontakt.
Martin: "MehÜNil on, aga sel aastal ilmselt koos ei tee."
Jõulupidu:
Hugo: Toimus koosolek, suurt otsust ei tehtud, tehti ajurünnakuid. Üritus plaanitakse
korraldada 10. detsembril, teema on otsustamisel, püütakse klubist Teater eemale hoida.
Karl: "Kas kellelgi on tutvusi Vabankis või Cathouse'is?
Hugo: "Minul on."
Taavi: "Olen kaks aastat jõulupidu teinud.Võiksime kohtuda ja rääkida selle ürituse
korraldamise telgitagustest."
The Great Challange:
Martin: "Ei lähe väga edukalt."
Gertu uurib, mis kanalis video on nähtaval, Martin vastab, et Facebookis.
Stevely: "Kas keegi oskab kommenteerida seda videot?"
Martin selgitab, et Saunamaratonil oldi loomakostüümides ning otsustati kasukad ära
triikida.
Qahdit: "Oli infosulg, saime teada liiga hilja."
Stevely: "Video on lahe, aga muusika on õudne."
Taavi arvab, et tuleks luua kuvandit ETÜNist, st võiks olla professionaalsemad.
Elisa lisab, et teine eesmärk on liikmeskonda kaasata, et võiks kõik kokku saada.
Kadri-Ann: Järgmine etapp on pokker, kuhu saab minna igast organisatsioonist kolm
inimest. Viimane etapp on playbox, kuhu tuleks ise välja mõelda laul või tantsukava ja
siis lugu ära saata. Loo valikul kehtib põhimõte – kes ees, see mees.

5. Kohapeal algatatud teemad

TarKÜNi külastus
Qahdit: Halloweeni ajal on plaan minna külla TakrÜNile, lähme 30. oktoobril, Vana
Kaubamaja võtab meid vastu, lisaks võiks veel minna kuhugi.
"Kui palju on huvitatud AHHAAsse minekust?"

Käed tõusevad ~30 inimesel.
Sandra: "Kas reedel minnakse ja reedel tullakse?"
Gertu: "Kuidas on majutus organiseeritud? Praegune TarKÜNi esimees ütles, et vajadusel
võib koolis ööbida."
Qahdit uurib, kas keegi ei soovi AHHAAsse, 3 inimest ei soovi.
Täpsem info TarKÜNi külastuse kohta tuleb 8.oktoobril.
Juhatuse liikme valimised turundus- ja kommunikatsiooni aseesimehe ametikohale
Martin tõstatab turundus- ja kommunikatsiooni juhatuse aseesimehe ametikoha teema
ning palub arvamust kandideerimisdokumentidest.
Elisa soovib motivatsioonikirja, kus oleks kandideerimispõhjused ja info, mida on soov
ära teha, võiks olla pool kuni terve A4. Kui kandidaat soovib ka kujundustöö üle võtta,
siis saata ka näidistööd.
Qahdit soovitab tulla ka juhatuselt küsima, kui midagi jääb arusaamatuks või soovitakse
täiendavat informatsiooni.
Moodustatakse valimiskomisjon: Gertu Margus (komisjoni esimees), Raili Mõisama,
Elisa Sein, Marten Kask, Sander Jakunin.
Martin loodab, et kandidaate tuleb rohkem kui üks. Ametiaeg on kuni maini, mis ei ole
nii pikk aeg ja kohustused ei ole ka suured - saab väga ägeda kogemuse.
Elisa tutvustab taustainfot, et kunagi oli juhatuses ainult kolm inimest ning kaks aastat
tagasi tuli alles turunduse- ja kommunikatsiooni asemehe ametikoht. Tegemist on veel
lõplikult välja arendamata ametiga, et soovikorral on võimalus seda valdkonda veel
arendada.
Kadri-Ann võtab jõulupeo praegu enda peale, et uus inimene ei peaks kohe vastutust enda
peale võtma.
Elisa kutsub kandideerima, kuna praegu on pooleaastane aken ning on hea võimalus kätt
proovida.
Eesti Ehitusinseneride Liidu infokiri

Sandra kutsub Ehitusinseneride Liitu astuma ning selgitab, et tegemist on tööstust- ja
tsiviililehitajatele suunatud organisatsiooniga, hea võimalus saada tasuta/väga odavaid
koolitusi.
Qahdit uurib kaasnevaid kohustusi, kuid Sandra selgitab, et neid ei ole.
Elisa soovitab liituda 2.-4. kursuse tudengitel, kuna selleks ajaks on juba selgem, mis
tulevik toob.
Sander ja Egle lahkuvad 20.15
Martin informeerib kohe algavast filmiõhtust, kus näidatakse filmi "Ex Machina", võibolla vaadatakse ka boonusfilmi.
Koosolek lõppeb 20.17.
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