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Tänatakse Sten Siro ja projektimeeskonda ürituse Inseneritudengid soojakus juhtimise ja
teostamise eest.
Saabub Anna Krasnikova 18.11.
1. Juhatuse tegemiste suvine ülevaade
Juhatus teeb ülevaate suvistest tegevustest:

•

Põhimääruse ja töökorra loomise eestvedamine ning tegemine. Põhimäärus on
saadetud Üliõpilasesindusse üle vaatamiseks. Tänatakse eriti Mihkel Pogga, kes
osales väga aktiivselt põhimääruse mõtlemise töögrupis.

•

Suve jooksul on korraldatud iganädalasi koosolekuid.

•

Loodud on uus liikmete süsteem, mis võetakse kasutusele, kui volikogu lõpetab töö.
Praegustel aktiivgrupi liikmetel on võimalus saada automaatselt täisliikmeks. Selleks
tuleb esitada avaldus, kui uus põhimäärus on Esinduskogus kinnitatud.

•

Valmistati ette rebaste nädalat. Avalöögi orienteerumise punktis oli meeleolukas
mäng ning käidi rebastele infotundides INSÜKi tutuvustamas.

•

Kirjutati kaks projekti augustikuu väikeste projektide konkurssile. Nii Õuduste öö kui
ka Spagetisild said rahastust.

•

Avalöögi orienteerumisel viidi läbi mäng, tehti pilte ja turundati nii INSÜKi kui ka
üritust Insenerirebased soojakus. Kõik läks plaanipäraselt.

•

Juulikuus kohtuti Üliõpilasesindusega, kus arutati tulevase aasta üle ning tehti
omavahel tutvust.

•

Anna ja Eliise käisid Üliõpilasesinduse suvisel väljasõidul, kus soojendati suhteid
teiste organisatsioonidega. Tehti workshope, kuulati uusi ideid ning räägiti lähemalt
TalTech olemusest.

2. Üliõpilaskogu struktuuri ülevaade
Juhatuse esimees Lisett Laurimäe tutvustab ning võrdleb Üliõpilaskogu praegust ja tulevast
struktuuri:
•

Kuni november 2018 on eesotsas viieliikmeline juhatus. Juhatus annab aru 11liikmelisele otsustuskogule, mida nimetatakse volikoguks. Liikmed jagunevad
aktiivliikmeteks, kes on projektijuhid ja projektimeeskondade liikmed ning
tavaliikmeteks, kes on kõik INSÜKiga liitunud tudengid.

•

Alates november/detsember 2018 kaovad ära volikogud. Volikogude asemel saavad
otsustama hakata täisliikmed, kelleks on aktiivsed liikmed, kellel on antud täisliikme
staatus. Tavaliikmed on kõik INSÜKiga liitunud tudengid. Juhatus jääb endiselt
viieliikmeliseks.

•

Erandina saavad sügis 2018 täisliikmeks kõik praegused aktiivgrupi liikmed. Juhatus
on moodustanud nimekirja – arvesse on võetud projektides ning volikogu töös
osalemine. Volikogu kinnitab aktiivgrupi nimekirja.

•

Edaspidi on täisliikmeks saamise kriteeriumiks osalemine aasta jooksul 2 projektis
või projektijuhiks olemine ning tuleb osaleda semestri jooksul kahel üldkoosolekul.
Juhatus moodustab semestri lõpus üldkoosolekule (ehk täisliikmetele) nimekirja
täisliikmete kandidaatidest, kes nimekirja kinnitab.

3. Üliõpilaskogu uus ruum
•

Septembri lõpuks on INSÜK kolinud uude ruumi, milleks saab U01-226. Uude ruumi
tulevad ka uued ja karmimad reeglid, mida peavad kõik jälgima. Ligipääsu saavad
täisliikmed.

4. INSÜKi kalender ja üldkoosolekud
Juhatus tutvustab insüki kalendrit ja üldkoosolekuid:
•
•

INSÜKi kalendris on kirjas kõik Üliõpilaskogu järgmise aasta üritused. Kalender on
leitav kahest kohast – nädalakirjast kui ka TTÜ kodulehelt (ttu.ee/insuk).
Üldkoosolekud toimuvad iga kuu teisel neljapäeval kell 18:00. Täpsem info on
kalendris.

Kristina Volkova küsib, et mis siis saab, kui on täpselt samal ajal tund. Lisett Laurimäe
vastab, et sellest tuleb juhatusele teada anda ning alati on võimalik mingisugune lahendus
leida. Tähtis on informatsiooni liikumine ja teavitamine.
5. Kokkuvõte soojakute programmist
Juhatuse liige Kätlin Värno teeb ülevaate soojakute programmist:
• Eelarveliselt oli korraldustiim väga edukas.
• Saab järeldada, et õhtused tegevused toimisid paremini kui päevased. Põhjuseks
suuresti hiljaks jäänud turundus (plakatid läksid liiga hilja trükki) ning see, et rebased
olid päeval tundides.
• Järgneval aastal tuleb teha uus Facebooki eventide süsteem.
• Hommikupuder oli suur tõmbenumber.
• Kokkuvõtvalt oli üritus edukas ning üliõpilaskogu sai juurde väga palju uusi liikmeid.

6. Projektimeeskondade moodustamine
Juhatus tuvustab projekte ning otsib veel puuduolevaid inimesi:
•

Juhatuse personali on veel üks vaba koht, kes peaks aitama ürituste korraldamisega.
Ülesanneteks on peamiselt Anna ja Kätlini abistamine. Anni Evard on nõus olema.

•

Tutvustatakse Töövarju projekti ja otsitakse eelkõige projektijuhti. Projektijuhiks saab
Karl Jaik.

•

Tutvustatakse Mehloweeni projekti ja otsitakse eelkõige projektijuhti. Projektijuhiks
saab Tarmo Tambur.

•

Tutvustatakse Õuduste öö projekti, projektijuhte Karl-Sander Sempelson ning Jürgen
Tammepärg ja otsitakse tiimiliikmeid.

•

Tutvustatakse Spagetisilla projekti, projektijuhti Greete Sulg ja otsitakse
tiimiliikmeid.

•

Tutvustatakse BuildITi projekti, projektijuhte Mihkel Pogga ning Elina Jõpiselg ja
otsitakse tiimiliikmeid.

•

Tutvustatakse Betoonitalendi projekti, projektijuhti Karl Jaik ja otsitakse
tiimiliikmeid.

•

Tutvustatakse BRICO projekti, projektijuht Karl Sachris ja otsitakse tiimiliikmeid.

7. Tulevased üritused
Juhatus tutvustab INSÜKi tulevasi üritusi:
• 14.09.18 toimub Rebaste ristimine TTÜ Staadionil. Riietusstiiliks on black and white.
• 22.09-22.09 toimuvad sügispäevad, kuhu on oodatud osalema kõik. Välja on mõeldud
programm, mis sisaldab tutvumist, ajurünnakuid, erinevaid mänge ning muud
meelelahutust.
• Tutvustatakse ideed, et luua parima õppejõu konkurss Inseneriteaduskonnas. Praegu
on veel kõik väga lahtine ning kõik ideed on teretulnud.
•

Toimumas on Inseneriteaduskonna Videolahing. Tuleb teha 1-minutiline klipp sellest,
miks just valitud eriala on parim. Auhinnafon on 1000 eurot ning tähtaeg video
saatmiseks on 31.10.2018. Rohkem infot INSÜKi kodulehel.

8. Kohapeal algatatud küsimused
•

Kristina Volkova ja Martin Talvik avaldavad soovi uue ürituse korraldamiseks.

