INSENERITEADUSKONNA ÜLIÕPILASKOGU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn
05.06.2019 nr 10

Algus kell 18:03, lõpp kell 19:05
Juhatasid: Erik Teder, Sten Siro, Kätlin Värno, Anna Krasnikova
Protokollis: Eliise Joanna Kikas
Täisliikmed: Jane Liise Nurk, Karl Tammkõrv, Karl Sachris, Karl Jaik, Raimond Vink,
Raimond Vink, Katriin Vinogradov, Helena Tsõbulski, Mihkel Pogga, Artyom Bashev,
Kristina Volkova, Paul Nael, Erika Kuldla, Jürgen Tammepärg, Karl Sander Sempelson, Eliise
Joanna Kikas
Tavaliikmed: Robert Ladva, Heleene Pak, Carina Bitsikova, Elise Poom, Victoria Gontar
Puudumisest teatasid: Siim Suitslepp, Lisett Laurimäe, Elina Jõpiselg, Anni Evard, Henri
Palm, Martin Talvik, Johanna Koobak
Külalised: Madis Leinakse

Päevakorras:
1.
2.
3.
4.

Inseneriteaduskonna Nõukogu valimised
Juhatuste tegemiste kokkuvõte
EYE konverentsi kokkuvõtte
Tulevased projektid ja projektimeeskondade moodustamine

KINNITAMINE
5. Täisliikmete kinnitamine

Erik Teder - Tere,kõigile! Selle semestri viimane üldkoosolek. Alustame kanuumatka
projektijuhi tänamisega. Aitäh, Jane Liise! Väga tore oli kuuldavasti.
1. Inseneriteaduskonna Nõukogu valimised
Erik Teder - Sisuliselt Inseneriteaduskonna Nõukogu on meie teaduskonna otsustuskogu, kuhu
peab kuuluma ka kolm tudengit, kellest üks peab olema doktorant. Käsitletakse üldiseid
üliõpilaste probleeme, kinnitatakse erinevaid dokumente, arutletakse erinevate teemade üle.
Väga tähtsad asjad käivad sealt nõukogust läbi. Seega on väga oluline, et keegi sealt tudengitest
oleks, et oleks tudengite häälekandja olemas. Kui kellelgi on veel küsimusi, siis küsige.
Erik Teder - Andke käega märku, kes soovivad kandideerida.
Kohapeal soovivad kandideerida:
Erik Teder, Artyom Bashev, Madis Leinakse
Kandideerijatel on võimalus ennast tutvustada.
Artyom Bashev – Tere, olen Artyom! Ma arvan, et minu mandaat kestab veel kaks aastat ja
olen ülikoolis ka kindlasti veel nii kaua. Tutvustan nõukogu tööd. Inseneriteaduskonnas ei saa
käia normaalselt tööl ja samal ajal käia koolis, näiteks majandusteaduskonnas on selline asi
võimalik. See on probleem, mida soovin arutleda. Ehk tulevikus on sellega võimalik tegeleda.
Õppekavasid kinnitasime ka ja oleme neid korralikult üle vaadanud. See oli selline suurem töö,
mis on minu praeguse aja jooksul tehtud. Samuti vaatame ka professorite valimisi. Igatahes
soovin jätkata ja lähimad kaks aastat olen kättesaadav ning soovin ka INSÜKis jätkata. Küsige,
kui on huvi teaduskonna nõukogu töö kohta. Kiidan ka kandidaate Erikut ja Madist, väga
tugevad kandidaadid, kes selleks tööks väga sobilikud.
Madis Leinakse – Tere, olen Madis! Olen doktorant, tõenäoliselt lõpetan õpingud järgmise
aasta augustis. Olen hetkel instituudi nõukogu liige, seal minu ametiaeg lõppeb kohe ära.
Samuti olen ülikooli nõukogus, volitused on järgmise aasta augustini. Teaduskonna nõukogus
on ilmselt põnevad ajad ees, sest just võeti vastu akadeemiline arengukava. Praegu hakataksegi
seda rakendama. Kindlasti on arutluse all ka õppekvaliteedi teemad, kuna õppekavad on
muutunud, siis sealt on tulnud probleeme. ÕISi tagasisidest on tulemas ilmselt küllaltki halb
tagasiside, et vaatame mis siis saama hakkab.

Erik Teder – Kandideerin ka teaduskonna nõukokku tagasi, sest tegu on väga toreda asjaga.
Eelmisel korral valisimegi arhitektuuri õppejõud, tore positiivne emotsioon oli, sest sai päriselt
ise midagi ära teha. Uurisin tuttavatelt arhitektidelt, et keda nad eelistaks jne. Tõesti on tunne,
et olen asjas sees. Kuna ma olen INSÜKi esimees ka, siis on väga lihtne infot dubleerida
nõukogu ja INSÜKi vahel jne.
Pakutakse välja võimalus kandidaatidelt küsimusi küsida.
Küsimusi ei tekkinud.
OTSUSTATI:
1.1 Kinnitada Inseneriteaduskonna nõukogu esintajateks perioodiks september 2019september 2021 tudeng Artyom Bashev, tudeng Erik Teder ja doktorant Madis Leinakse
1.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel. HÄÄLETAMISE TULEMUS: 17 poolthäält.

2. Juhatuse tegemiste kokkuvõte
Erik Teder - Kuna on sess, siis väga palju pole teha jõudnud. Minu poolt sai lõpuks lõpetatud
Tartu Kolledži raha eraldamine. Uued täisliikmed tulevad tänasel koosolekul. Aprilli
raamatupidamine sai lõpuks tehtud, mis on juhatuse vahetuse tõttu alati keeruline, kuid kõik
sai väga hästi tehtud. Saime dekaaniga kokku, rääkisime programmijuhtidest ja ka tulevastest
üritustest. Samuti saame INSÜKi ruumi tänu deknaanile printeri. Iganädalased juhatuse
koosolekud on olnud. Osalesin ka suurel koosolekul. Seekord polnud väga palju meid
puudutavaid küsimusi.
Mihkel Pogga - Kas suurel koosolekul räägiti ka teaduse rahastamisest?
Erik Teder – Kuna see on kõike puudutav teema, siis see on iga kord läbi käinud, aga otseselt
ei ole sellest räägitud. Näiteks ka see 3 pluss 2 õppekava ehituserialadel on sellest ajendatud.
Erik Teder - Suvel on plaanis uue printeri ostmine, töödata välja vilistlaste süsteem, praegused
vilistlased on huvitatud. Ukseõigused käime koos Katriiniga koos üle, nendega pole ammu
tegeletud. Eelarve esitame teile ilmselt augustikuus, kuna mõned asjad on kõikunud. Tuleb veel
üks suur koosolek ja nõukogu koosolek. Suvel teeme üle nädala juhatuse koosoleku. MTÜ
juhatuse vahetuse teeme ära. ETÜNi sulgemine on ka lõpuks plaanis ära teha. Lisaks selline
huvitav fakt, et domeenihaldaja oli meile nõus andma tasuta insuk.ee domeeni. Kui see

kirjutada url-aadressi kohale, siis praegu pääseb INSÜKi TalTech lehele. Samuti tahaks
personali jaoks tunnustussüsteemi välja töötada.
Anna Krasnikova - Homme saan kokku dekanaadi ja teaduskonna esindajaga, selleks et
arutada, kuidas koostööd teha ja kuidas saaks töötubasid läbi viia ning ka tasu selle eest. Plaanis
on hakata koguma ka teaduskonna põhist tagasisidet programmijuhtide kohta. HKT-ga on kõik
korras.
Madis Leinakse - Kas te turundusosakonnaga olete ka suhelnud seoses töötubade rahastusega?
Anna Krasnikova - Praegu ei tule need töötubade läbiviimiste pakkumised ülikooli kaudu, vaid
mujalt kanalitest ja seetõttu ei ole arutanud. Aga nüüd lähmegi rääkima homme inimesega, kes
on ka turundusosakonnas.
Erik Teder - Näiteks Mihkel käis hiljuti töötuba tegemas, millega jäädi väga rahule ning
nõudlus on olemas. Kuid seda ei ole võimalik väga tasuta teha, sest materjalide kulu, ajakulu
ja transpordikulu on päris suur.
Sten Siro - Siseüritustest nii palju, et toimus kanuumatk, osales ka majandusteaduskonna
tudengeid. Tulemas on suvepäevad 12-14. juuni, meie liikme Christine Sallo juures. Ilmselt
tulevad ajaloo kõige odavamad suvepäevad. Kui on mingeid ideid, mida teha, siis andke kohe
praegu teada. Kirjutage mulle, kui on ideid.
Kätlin Värno - Olen pannud kirja projektide tiimid järgmiseks õppeaastaks. Kellega ma
ühendust võtan on Katriin, Anni, Christine ja Lars, et asjad läbi arutada. Karl Tammkõrv, palun
saada mulle Drive-i link, et ma saaksin olla kursis, kui kaugel te soojakute projektiga olete.
Artyom Bashev - Kas mehaanika-energeetika väljasõit on nagu tuumajaama külastus?
Kätlin Värno – Ei, see oleks ikka päris uus üritus. Kui on huvi, siis anna teada. Mina ja Lars
tahame kindlasti midagi ära teha, seega võid ka tiimi tulla. Praegu on vaja lihtsalt head ideed,
teeks järgmine nädal koosoleku, et idee leida ja see kogu suve saaks nö settida. Sügisel paneme
projekti töösse.
Erik Teder - Siimu kohta nii palju, et ta müüb USAs raamatuid nüüd. Teen ülevaate ise. Ei pea
muretsema, et Siimu töö jääb tegemata. Raimond ja Henri on väga tublid, kelle peal on erinevad
ülesanded. Facebookis on üleval küsitlus meenete tellimise kohta, andke teada, kui te pole veel
vastanud. Kuna paljud liikmed on avaldanud soovi, et tahavad teatud esemeid INSÜKi logoga.
Kuna meenete tellimine üksikuna on väga kallis, siis kindlasti hääletage, siis saame kõik hinda

alla. Vahepeal Siim tellis meile uued tassid, mis on samasugused eelmistega. Samuti tellisime
10 tassi Tartu Kolledžile. Siimu kaks põhiteemat dekanaadis olid videokonkurss ja stendide
vajadus. Kui meil on vaja INSÜKi stendi, siis võime muretseda, sest praegu seda ei ole. Praegu
arvatavasti seda ikkagi ei lähe vaja. Samuti on tegeletud ka INSÜKi ingliskeelse tutvustusega,
mis pole valmis. Siimul oli veel plaanis INSÜKi rannalipp ära teha, sellega tegeleb praegu
Raimond. Uued meened tulevad, millega tegelevad ka Raimond ja Henri. Samuti on plaanis
teha klaaskoridori suuremad INSÜKi plakatid, sest võiks ära kasutada seda reklaampinda.
Artyom Bashev - Kas ülikooli poolt on roheline tuli selle poolt?
Erik Teder - Kindlasti on. Kui peaks olema probleem, siis arutame.
Erik Teder - Siimul on plaanis Google kalender ära uuendada meie üritustega. Samuti tahaks
Siim videokonkurssi uuendada. Aastast-aastasse on videote kvaliteet olnud erinev. Dekanaat
arvas ka, et võiks teha uue formaadi vms. Kas kellelgi on ideid, kuidas seda videokonkurssi
teha? Samuti tuli Siimul idee, et INSÜKil võiksid olla märgid – iga ürituse jaoks eraldi märk,
nt BuildIT, Brico vms, mida kleepida pusadele või seljakottidele. Kuidas idee tundub? Tundub,
et teile meeldib, seega Siim tegeleb edasi.
3. EYE konverentsi kokkuvõtte
Mihkel Pogga - Käisime mai keskel Hollandis EYE konverentsil, peamine eesmärk oli esitada
meie liikme taotlus ja teha väike ettekanne, et kes me oleme. Samuti uurida selle
organisatsiooni kohta, mis see täpsemalt on ja mida meilt oodatakse. Seal kinnitati dokumente,
valiti uued juhatuse liikmed, võeti uued liikmed vastu. Meie oleme ikka väga väike
organisatsioon võrreldes teistega, me oleme ka ainus tudengiorganisatsioon, üks liituv
organisatsioon esindas umbes 200 000 inimest. Tutvustati ka tulevasi tegemisi. Peame
mõtlema, mida me sealt saada tahame. Praegu vajame pühendunud inimesi, kes tunneks huvi
selle organisatsiooniga koostöö vastu. Kui me oleme aktiivsed ja suhtleme Eesti erialaliitudega,
siis me saaksime esindada meie huve Euroopa tasandil. Tegu on väga hea võimalus, kui keegi
huvi tunneb.
Erik Tder - Tegelikult on see ikka väga lahe, et me sellises organisatsioonis saame olla. See on
ikka suur privileeg. Me mõtlesimegi, et võiks luua eraldi personali koha INSÜKi, kes ainult
sellega tegelekski. Oleme rääkinud ka teaduskonnaga ning ilmselt saaksime ka rahastust selle
jaoks.
Mihkel Pogga - See on tegelikult äärmiselt hariv ja silmaringi arendav.

Erik Teder - Kui kellelgi on huvi, siis andke teada, et saaks seda edasi arendada.
Artyom Bashev - Kas EYE koosoleku protokollid on kuskil ka üleval?
Mihkel Pogga - Järgmine kord kinnitatakse protokoll ära, et asi oleks ametlik, siis tuleb.
Erik Teder - Ei pea olema INSÜKi liige, et EYEga koostööd teha.
Mihkel Pogga - Väga palju kontakte sai, seal on igasuguseid insenere. Väga lahe võimalus.
4. Tulevased projektid ja projektimeeskondade moodustamine

Inseneritudengid soojakus
Karl Tammkõrv - Tiim on koos, järgmine koosolek pärast sessi.
Eliise Joanna Kikas - Filmiklubi soovis koostööd teha, võiks mõelda selle peale.
Erik – Jah, kindlasti võiks teha koostööd. Samuti võiks gümnasistideni info jõuda juba enne
soojakute üritust. Seda on keeruline teha, aga võiks proovida.
Insener ei sure välja
Erik Teder – Väga lahe üritus tuleb, isegi õppejõud panevad oma tiimi välja. Sponsoreid on ka
piisavalt. Korraldus sujub. Praegu oleks vaja abilisi, kes saaksid seda üritust läbi viia.
Helena Tsõbulski on nõus appi tulema.
5. Täisliikmete kinnitamine
Erik Teder – Teeme kõikide kandidaatide poolt korraga hääletamise. Kas kõik on poolt?
Kõik on poolt.
OTSUSTATI:
1.1 Kinnitada Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu täisliikmeteks Robert Ladva, Marianne
Murd, Heleene Pak, Carina Bitsikova, Victoria Gontar
1.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel. HÄÄLETAMISE TULEMUS: Kõik on poolt.

Kohapeal algatatud küsimused
Küsimusi pole.

