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6. Teaduskondade ühinemine
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Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.
1. Juhatuse aruanne
Esimehe tegevused
Juhatuse esimees Helene Lumi teeb ülevaate, millega tegeles:
• ÜE projektikonkurss- Riia Tehnikaülikooli külastus sai rahastuse;
• Kokkusaamine uue teaduskonna dekaaniga;
• Mereakadeemia sünnipäev;
• Keskkonnatehnikute pidu - nihkub kevadesse;
• Ühisüritused teiste ÜN’idega.
Haridusvaldkonna esimees
Helena Kuivjõgi annab ülevaate oma peamistest tegevustest:
• Vilistlasuuringu korraldus;
• Projektide tegevus;
• Esinduskogu koosolek:
• Teiste ÜNide sünnipäevad;
• Sügispäevad;
• Arenguprogrammi õhtu.
Kultuurivaldkonna esimees
Elisa Seina ülevaade:
• Liitumisvestlused rebastega;
• Teiste ÜNide sünnipäevad;
• Sügispäevade organiseerimine:
• Ühinemise töögrupp & kohtumised teiste töögruppidega.
Helene Lumi teavitab, et juhatus on vastu võtnud uued täisliikmed:
• Karl Lumi
• Maris Graumann
• Karl Tammkõrv
• Lisett Laurimäe
Elisa Sein annab teada, et järgmised võetakse vastu jõulude ajal.

2. ÜE projektikonkursi tulemused
Helene Lumi annab teada, et ÜE väikeste projektide konkursil oli neli meie projekti, mille
tulemused on järgnevad:
•
•
•

Riia Tehnikaülikooli külastus - küsisime 300 €, saime 200 €;
Õuduste öö - küsisime 140 €, saime 0 €
Keskkonnatehnikute tutvumisõhtu - küsisime 200 €, saime 0 €;
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•

Spagetisild koostöös MehÜNiga - küsiti 90 €, saadi 90 € - toimub 23. novembril.

Detsembris toimub suurte projektide konkurss, et kui teil ideid projektidele, mis tahavad
suuremat rahastust, siis võite juba mõtlema hakata.

3. Ülevaade haridusvaldkonna projektidest
Helena Kuivjõgi teeb ülevaate oma valdusala projektidest:
Vilistlasuuring





See on plaanis korraldada HKT asemel.
Eesmärk on koondada:
○ info ehituse vilistlaste ameti ja töökoha kohta - lisaks palju raha saab;
○ info erialase õppe kohta; oskuste vastavus tööturul nõutavale.
Küsitleda on plaanis 5 aasta vilistlasi,
○ logistikuid ei uurita, kuna neil juba sarnane uuring olnud.
Küsitlus on valmimisel

Saabub Sander Päeren kell 18.06

Esinduskogu






Toimusid revisjonikomisjoni valimised - kandideeris ETÜNi liige Kadri-Ann
Kertsmik, kes kahjuks ei osutunud valituks.
Kinnitati välistudengite seisukoht - välistudengite arv hakkab suurenema ja siis on
vaja neid kaitsta.
Tagasiside seisukoha kinnitamine - tuleb uus programm, et kas programmijuhid
saavad tagasisidet.
Ruumid lähevad tasustamisele .
Vastuvõtu seisukoht
o Helena
Kuivjõgi
uurib,
mida
arvavad
koosolekul
osalejad
vastuvõtutingimustest. Arvatakse, et pigem on kerged.
o Praegu võetakse vastu, kuna on palju õppekohti.
o Helene Lumi kommenteerib, et see ei tähenda seda, et kes viimasena sisse
saavad on halvemad.
o Martin Talvik arvab, et pigem võtta vastu rohkem ja siis inimesed näevad, kas
eriala sobib.
o Õppekavasid läheb vähemaks, siis pinge läheb suuremaks, samuti väheneb
gümnaasiumi lõpetajate arv.
o Elisa Sein kommenteerib, et kohtade arvud pole veel paigas.
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Erialaväljasõidud
Projektijuht Karl Sachris teeb ülevaate:




21. oktoobril oli tööstus- ja tsiviilehituse väljasõit (EBE - Harku tehas, Tallinna
Vangla) - oli bussijagu inimesi olemas, kahjuks pool registreerunutest ütlesid ära.
o Palve teada anda esimesel võimalusel, kui tulla ei saa.
o Helene Lumi: On halb, kui me näeme palju vaeva ja siis päev enne tuleb
kellelgi mõte, et ei viitsi tulla ja siis ei anna ka teada.
o Helena Kuivjõgi: Edaspidi on mõte motivatsiooniks lisada tasustamine,
millised on arvamused?
• Toimub arutelu:
• Helene Lumi: halvim variant on, kui tellime bussi ja ainult pooled
tulevad, siis bussi eest peab ikka täishinda maksma.
• Miia Maarja Kuslap arvab, et bussiga minnes on alati seltskond koos;
tasustamine ei pea olema suur,
• Lisett Laurimäe lisab, et kevadel tegime arhitektidele väljasõidul tasu
2€ ja mingit probleemi ei olnud, et keegi oleks ära öelnud.
• Helena Kuivjõgi arvab, et siis inimesed mõtlevad läbi ja ei registreeru
niisama.
15. november toimub keskkonnatehnikute väljasõit - ventilatsioonitarvete tootja ETS
Nordi tehase külastus ja Merko Ehituse objekti külastus.
o Elisa Sein uurib, kas on kaalutud omajõududega liikumist. Karl Sachris
kinnitab, et on.
o Liina Luhar uurib, mis sai logistikute väljasõiduga.
o Karl Sachris: Koostöös ESTIEMiga tegeletakse praegu lennujaama ja Maxima
logistikakeskuse külastuste võimalikkuse uurimisega.

Motivatsiooniloengud







Toimus 01.11 teemal "Vaade väljakutsete rohkele ehitusmaastikule läbi Hiltoni hotelli
rajamise prisma".
Lektor: Tarmo Pohlak, Merko Ehitus Eesti AS
Osales 43 inimest,
o Saal väga kiidab, kuna tõstis motivatsiooni.
o Minnakse suure innuga edasi, väga pädev lektor.
• Helena Kuivjõgi märgib, et teda soovitas Eesti Ehitusinseneride Liit.
Arhitektide loengut ei toimu, kuna ei leidu rakendust, sest neile juba toimub palju
loenguid EKAlt.
11. või 12. õppenädal on plaanis loeng teedeehituse ja geodeesia erialadele - Reedik
Raudlaga üritan kontakti saada, kui ei saa, siis keegi teine.
o Elisa Sein: kui te ei õpi teedeehitust või geodeesiat, siis soovitan ikka kohale
minna.

Töövari



Registreerumine algas 3.10
53 registreerunut
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o rohkem kui alguses kavandatud
Enamus töövarje on spetsialisti saanud
Vaja logistikuid ja 2 arhitekti
o kui on kontakte, siis palun minu või projektijuht Rasmus-Richard Marjapuu
poole pöörduda.

4. Ülevaade kultuurivaldkonna projektidest
Elisa Sein teeb ülevaate oma valdkonna projektidest:
Sügispäevad




23 osalejat, väga positiivne tagasiside.
Talvepäevad juba veebruaris - mitte samas kohas, aga katsume sama ägeda koha leida
- traditsiooniliselt eesti laulu ajal
Mattias Liiv soovib teada, kas need juba toimuvad koos teiste inseneridega, Elisa Sein
selgitab, et see on veel ETÜNi oma, kuna organisatsioonid veel uue aasta alguses ei
liitu.

Tehniliste vahendite koolitus




Osales 14 inimest, Elisa Sein uurib, kuidas meeldis ja milline võiks olla järgmine
koolitus?
o Kadri-Ann Kertsmik kiidab, et oli väga tore ning jäi väga rahule.
o Tauris Reose samuti kommenteerib, et oli väga lahe ja et tal on kahju neist, kes
ei käinud - teab nüüd mida Gmailis teha.
o Liina Luhar märgib, et ehk võiks tulevikus koolituse kaheks osaks jagada, sest
oli pikk koolitus.
Elisa Sein annab teada, et üks koolitus on veel tulemas, et kas on ideid, mida võiks
teha? Uueks kokanduskoolituseks kahjuks raha ei ole.
o Miia Maarja Kuslap soovitab meeskonnarollide koolitust, mida andnud Madis
Soomre oli väga lahe.
o Võib olla ka midagi fun koolitust, meil on olnud kokandust, investeerimist jne.
 Martin Talvik pakub variandina ellujäämiskoolitust.
o Uurime ja otsime koolitajaid ning pakume teile välja.

Õuduste Öö




Projektijuht Tauris Reose tänab kõiki, kes tulid, tänab projektitiimi, tänab juhatust,
tänab tagasisidet:
o kiideti: kohta, suurust, ühele meeldis lagi rohkem kui film
o laideti, et oli külm, õnneks ei olnud veel lund maas
o film: ühelt poolt jura, aga teiselt poolt väga hea
o Soovitati, et võiks teha nõrganärvilistele ka midagi teha, nt romantilise õhtu,
samuti et ehk oleks võinud teise filmi asemel teha jalutuskäigu tumedasse
metsa.
Projekitijuht tänab projektitiimi, kuhu kuulusid Martin Proosa, Martin Talvik ja Kadri-

6






Ann Kertsmik, toetamise eest meenetega.
Koosolekul osalejad kiidavad projektijuhti, kuna juba uue liikmena juhtis projekti.
Projektijuht kinnitab, et kui on mõte, siis see ka realiseerida, kuna projekti käigus
tuleb kõik kogemus.
Näidatakse filmiklippi ürituse korraldamisest
o https://www.youtube.com/watch?v=mQIWKi_eJ5o
Kadri-Ann Kertsmik täiendab, et tagasisides sooviti ka seljatugedega istmeid, kuid
nagu filmist näha oli, siis istmed olid valmistatud kohapeal leitud vahenditest.

Tulevased projektid
Elisa Sein informeerib:
 Pubiralli
o 17. novembril on pubiralli, pange end kirja, kui kiri tuleb. Tagasisidet arvestades
on ralli aeg on pikem ning ülesanded paremad.
18.34 Saabub Rasmus-Richard Marjapuu


Saunaõhtu
o 23. novembril toimub saunaõhtu koos mehaanikute ja sotsünniga. Seega rebased,
kes pole veel käinud TTÜ saunades, siis nüüd on võimalus.
 Elisa Sein pakub välja, et detsembri alguses võiks ka midagi koos teha, nt
muuseumikülastus.
o Lubab uurida, kas ERMi saaks.
 Suure tõenäosusega külastaksime muuseumi detsembri I nädalal.
 Jõulupidu
o Viies koosolek muutub sujuvalt üle jõulupeoks, lisaks on plaanis suur jõulupidu
energeetikute ja mehaanikutega.
Rohkem see semester midagi pakkuda ei ole, aga kui kellelgi tuleb ideid mida võiks teha, siis
julgelt märku anda.

5. Ülevaade esimehe projektidest
Ehitusteaduskonna viievõistlus







Projektijuht Lisett Laurimäe annab ülevaate: Üldiselt läks hästi, eesmärk oli, et igal etapil
oleks 5-6 tiimi, mis sai täidetud.
Tagasiside sai positiivne, saime ideid, mida saaks paremini teha järgmisel aastal.
Eelarve jäi plussi
Positiivseima tagasiside sai tööstustsiviili etapp.
Kõige vähem meeldis logistika etapp, mis aga oli eelmisel aastal kõige populaarsem.
Peaauhind oli Paatsalu Puhkekeskuse rannamaja külastus 4-le koos saunaga ning teise
koha saavutanud said autida lõõgastavat puhkust Vaskna turismitalus.

18.39 Saabub Alo Oll
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Mehloween



Elisa Sein: Toimus 27. oktoobril tudengimaja lähistel ja läks sujuvalt üle Pööningule
Kahjuks ei olnud kohal fotograafi, kes oleks kostüüme pildistanud, lisaks tekkisid
küsimused teiste ÜNide finantsidega, et kuhu läks raha, loodetavasti oli tegu
möödarääkimisega.

Build IT
Projektijuht Martin Talviku ülevaade:
 Teema on selge: lammutus.
 Toimub 12-13 aprill
 Ootame täpsemaid ideid, mida seoses lammutusega kuulda, seni pole selles osas
aktiivsust olnud, samuti ootame moderaatorite soovitusi, kes juhiksid päeva ja
vestlusringi, peab rääkima inglise keeles.
 Toimus motivatsiooniüritus projektitiimile: käsime metsas telkimas, saime üksteisega
tuttavaks,
 Viisime dekaani asjadega kurssi.
 Ideede arutlus:
o Ethel Soome soovitab motivatsiooniloengu pidajat teemal, kuidas ta Hiltoni
maha võttis.
o Alo Oll täpsustab: me ei mõtle, kuidas maha võtta, vaid kuidas intelligentselt
maha võtta.
o Maarja Abel pakub teemadena rahandusministeeriumi ja Rotermanni kvartali
maha võtmisi/renoveerimisi.
o Martin Talvik täiendab, et reoveerimisest räägime ka, vestlusringi teema on
tõenäoliselt "Lammutus vs renoveerimine".

Läti pabersildade võistlus
Helene Lumi tutvustab:
 kuna saime rahastuse, siis otsime projektijuhti:
o vaja oleks rentida buss ja tegeleda muu korralduslikuga
 24. novembril oleks minek.
 Hetkel saaks osaleda 9 inimest, arvestades et saaks autojuhiloaga sõita
o kui huvi suurem, siis omaosalusega saame ehk veel teise auto juurde panna.
 Lõunaks jõuaksime Riiga, seal oleks kaks loengut inglise keeles, peale seda
pabersildade võistlus
o Kolm inimest ühes tiimis, mõte ööbida ja siis järgmine päev ekskursioon Riias.
o Viimases kirjas kutsusid nad ka jääma 25. novembri õhtuks, et siis nende
organisatsiooni sünnipäev ja saaks nende peole minna
 Miia Maarja Kuslap uurib, mis teemal on loengud; Helene Lumi täpsustab, et seotud
ehituse ja muu erialasega
 Otsitakse projektijuhti, kuid esialgu ei leita; koosoleku lõpus pöördutakse selle teema
juurde tagasi
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6. Teaduskondade ühinemine
Elisa Sein teeb ülevaate:








Inseneeria töögrupp kohtub 03.11
Vahepeal kohtutud kõigi teiste töögruppidega - peaaegu on juba meie ideega nõus,
mat-looduse ja keemia töögrupp on nõus, kuid soovivad üleminekuaastat.
Majandus- ja sotsün olid kõige kõhklevamad, kuna neil on omavahelise ühinemisega
probleeme.
ITÜN toetasid teoreetilisel tasemel tugevalt, aga pole ise kindlad
Alusdokumendid on plaanis valmis saada novembrikuu Esinduskogu koosolekuks.
Ilmselt järgmisest semestrist mottüritused koos uute kaaslastega
Helene Lumi lisab: uute ÜNide rahastus on keeruline, kuna eelarved on juba tehtud,
aga meil on raske saada uue ÜNi eelarvet sisse, kuna meil pole alusdokumente ega
midagi,
o Uus dekaan oli aga meie ideega nõus, et raha tuleks ülikoolist otse, praegu veel
siiski tume maa

7. Kohapeal algatatud küsimused


Helene Lumi pakub arutamiseks, et järgmine koosolek lükata teisipäevaks 22.
novembriks, kuna 23. on spagetisild, millele järgneb saunaõhtu.
o Enamusele sobib.



Arutatakse spagetisilla tiimi kokkupanekust
o Alo Oll julgustab osalema



Helena Kuivjõgi räägib 2. detsembril toimuvast avatud uste päevast:
o neljalt erialalt oleks vaja ühte inimest, kes räägiksid entusiastlikult oma eriala
eripärast
 Alo Oll uurib, kas on küsimused ette antud; Helena Kuivjõgi vastab, et
ei ole.
o Inseneride teaduskonnal on ühine boks, võib-olla eristame end valgete
kiivritega



Elisa Sein räägib eksprompt motivatsiooniüritusest.



Karl Sachris kutsub 9.-10. novembril toimuvale EEL puidukonverentsile, kuhu
otsitakse tööjõudu
o võib-olla saab täiendusõppe punkte
o teemaks on puit ja arhitektuur
o Martin Talvik kommenteerib, et käis eelmisel konverentsil, et töö ei olnud hull,
sai loenguid kuulata ning šašlõkki süüa.



Tanel Tark soovib olla Riia külastuse projektijuht.



Elisa Sein kutsub üles andma koolituste teemade soovitusi.
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Helene Lumi, Elisa Sein, Helena Kuivjõgi
Juhatajad

Marten Kask
Protokollija

