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1. KÜN koosoleku päevakorra kinnitamine 
 
Päevakord kinnitatud 6 poolthäälega. 
  
2. KÜN kodukorra arutelu 
 
Lükkub edasi 14.12 toimuvale koosolekule.  
 
3. KÜN tegevuskava november 2015 - mai 2016 ülevaatamine 
 
Juhatus täiendab 14.12 toimuvaks koosolekuks. Sisse kodulehe ja sotsiaalmeediaga seotud 
asjad. Küsitakse veel ideid liikmetelt.  
  
4. Üliõpilasesindajate kinnitamine instituudi otsustuskogudesse 
 
Helen: kuna nüüd tulid liikmed ja kvoorum kokku siis me saame seda alles nüüd kinnitada – 
Instituudi nõukogus esindavad üliõpilasi Eva-Maria Vaher, Helen Mägi, Gertrud Kasemaa. 
Kas sellega ollakse nõus, et nemad esitada kandidaatidena ja kinnitada praegu?  
Kinnitatud 6 poolthäält, 4 hääletusavaldust.  
 

Helen: Esindaja valimine instituudi akadeemilistele ametikohtadele valimiste 
läbiviimiseks moodustatava valimiskomisjoni koosseisu liikmeks. Kandidaat Killu Aavik. 
Kes on nõus? 
6 poolthäält, 4 hääletusavaldust. Kinnitatud! 
Helen: Esindaja valimine õppekolleegiumisse Kandidaat Karmen Aasmaa. Kes on nõus?  
6 poolthäält, 4 hääletusavaldust. Kinnitatud! 
 
Helen: Esitati juba ka üks lahkumisavaldus. Tagasi astus Annika Varol, kelle tagasiastumise 
põhjuseks on isiklikud põhjused. Kes on nõus, et Annika arvatakse KÜN-ist välja? 
6 poolthäälega välja arvatud.  
 
5. KÜN logo 
 
Toimub arutelu ja valimine KÜNi erinevate logode seast. Otsus muuta kandilise öökulliga 
logo „KÜN“ kirjastiili ja proovida siis see logi 14.12 toimuval koosolekul kinnitada.   
 



 

 

6. Muud päevakorda tulevad küsimused 

• Helen tõstatas teema jõulupidu. Veel ei ole kindel, kas teha vahemänguna Bingo, kas 
tuleb Jõuluvana? Vahe jääb 45 minutit, mida teha kui ei tule Bingo ega Jõuluvana? 

Tauno: millal nad söövad ja joovad, kas seal peab midagi olema? 
Arvatakse, et peaks ikka midagi olema 
Maris: Bingos on abikätt vaja numbrite sisestamisel 
Tauno: Mis on Bingo eesmärk? 
Maris: nagu ikka, kõik nr maha, kes võidab valib auhinna kolme üllatusboksi seast. Ei pea 
tegemasama suurt mänguvälja 
Karmen: kas on teisi ideid? 
Helen: aga me ei tea palju meil inimesi reaalselt tulla võib 
Karmen: me peame 100 erinevat piletit tegema.. see on päris palju 
Tauno: Ja kui suur on tõenäosus et täismänguni jõuab 
Maris: kindlasti tuleb, sellega ei ole probleemi  
Karmen: probleem on piletite tegemine 
Otsustame, et ei tee Bingot 
Karmen: mis siis teeme? 
Maris: jõululoos 
Kerli: käepaelad 
Karmen: vahet pole 
Tauno: mis minu funktsioon on? 
Tutvustatakse Taunole tema ülesandeid peo ajakava alusel.  
Tauno: teeme üllatuseks jõulukratid, kes võtavad publiku seast asju, mida pausi ajal 
tegevustega lunastama hakkavad.   
Otsustasime, et teeme seda. Arutelu selle toimumise üle.  
Catering.  
Helen: parim pakkumine tuli Oaasilt. Suur pluss, et nemad võivad jääda pärast 23 kooli 
koristama.  
Maris: palju on 
Helen: sajale on tellitud 
Karmen: *loeb menüü ette* 
Helen: sellega on korras, nõud on korras, laudlinad on korras. Viimane asi taustamuusika 
Ingela: kui ühtlane see muusika olema peab? 
Karmen: rahulik jõulumuusika, võib olla ka rütmikam, et tantsida. Samas ei pea olema 
jõululaulud. 
Killu: teeme täna googledocsi. 
Helen: reede hommikuks peaks see täiesti valmis see 
Eva-Maria teeb google docsi ja selle põhjal Spotifys playlisti.  



 

 

Helen: nüüd veel ainult dekoratsioonid. Astra on päris suur, kuidas seal teha.. 
Arutame dekoratsioonide üle. Kuused? Tuled? Arutame ruumi paigutust. Lava mustad 
astmed. Toidud üleval püramiidide juures. Tulukesed ka sinna. Toolid. 
Piletimüük alates 18:45   
 

• Killu tõstatas teema välistudengid.  
Elina: kui palju neid aineid on, mida nad saavad inglise keeles võtta? Kas nad saavad üle 
kanda? 
Killu: see ei aita instituuti 
Helen: mis on see protseduur 
Karmen: kas neil on koolis mingi tugi? 
Killu: see oleneb, kuidas nad tulevad, Erasmusega on olemas, teistega tegeleb Liis 
Helen: mis see probleemikoht on. Kui see on sotsiaalne, siis me saame aidata. Akadeemiliste 
küsimustega ei saa nii väga 
Killu: kes meie hulgast sooviks sellega tegeleda? 
Anna-Marie: mina oleksin huvitatud 
Eva-Maria: ma arvan ka ei sa sobiks, oled ise välistudeng olnud 
Anna-Marie: mul väga palju aega pole, aga ma pressin selle kuhugi ära 
Helen: oled nõus? Väga hea.  
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