
 

 

 

TLÜ ÜLIÕPILASKONNA HARIDUSTEADUSTE 

INSTITUUDI ÜLIÕPILASNÕUKOGU KÜN KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

 

TLÜ KÜN ruum M408 28.04.2016   

  

Algus 19.30 

Lõpp 20.00 

 

Koosolekut juhatas Helen Mägi 

Koosolekut protokollis Eva-Maria Vaher 

 

Osa võtsid: Marilin Kivisto, Gerda Raam 

Puudusid: Ingela Kaljuste, Kaidy Õismets, Maris Õispuu, Kerli Karu, Elina Rohtla  

Külalised: Helen Mägi, Eva-Maria Vaher, Karmen Aasma, Killu Aavik, Kadi Hirv 

 

 

Päevakord:  

 

KÜN KOOSOLEK 28.04.16 kell 19.30 M408 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
2. KÜN üldkoosolek 15.03 protokolli kinnitamine 
3. Valmised 
4. Kokkuvõtted 
5. Muud ettetulevad küsimused 

 



 

 

 

Helen kuulutab välja koosoleku üldkoosoleku asemel. Kohal olid vaid kaks liiget.  

 

1. KÜN motivatsiooniüritus 

 

Tuleb 8 inimest. See on hea. 2 tundi – 2 mängu ja näksimist. 

Otsustati minna mängima Lazer Tagi Madara tänavale. Juba on asi nagunii jäänud liiga 

kevadesse, Kadi võttis asja enda peale ja võttis hinnapakkumised.  

Võtsime paketi 18le inimesele koos ruumiga, kõik kokku 130 euri.  

 

2.Kevadpeo kokkuvõte 

 

Ei toimunud nii nagu ideaalis oleks võinud. Rahaga läks parajalt, umbes 600 eurot. Inimesi 

käis õhtu jooksul läbi umbes 60, tantsuplatsil korraga umbes 35. Kõik tantsisid, bänd oli hea. 

Väiksem koht oleks olnud parem. Alguses minnes oli natuke nukker, hiljem kui rahvast tuli 

läks meeleolu paremaks. Mõned kommentaarid, et kahju, et nii vähe rahvast. Pidu toimus 

koostöös LTI ÜNiga, koostöö ei olnud väga sujuv. Ei olnud kasu plaanist panna kokku tugev 

peomeeskond, asjal puudus vastutaja ja siis lasti kõigel minna. Järgmisel aastal tasuks 

kaaluda ikkagi teha oma instituudile või proovida Digisid. Aga siiski vajalik õppetund ning 

eelarvele põntsu ei pannud. Ainus asi mis sai kannata oli ilmselt see, et oleme proovinud 

saada inimesed pidudel käima ja võib-olla selline üritus ei jätnud head muljet.  

 

 

3.Valimised 

Helen ootab 7.maini avaldusi. Palub Eval saata meeldetuletus kursusevanemate listi kui ka 

KÜN Facebooki lehele. Julgustab ka ÜN siseseid inimesi kandideerima.  

 

4.Kokkuvõtted 

1. Esimees Helen: Oleme hästi hakkama saanud. Hea, et instituudiga on väga hea 

läbisaamine. Dokumentatsioon võiks olla parem, liikmete motivatsioon võiks olla 

parem. Aga leian, et KÜN on aktiivne ning silmapaistev.  

2. Aseesimees info- ja majanduse valdkonnas Eva-Maria: alguses oli palju segadust ja töö ei 

saanud kohe hoogu sisse, kuid uue eelarve ja tegevuskavaga hakkas asi päris hästi 



 

 

toimima. Hea meel, et instituudiga on head suhted. 

3. Aseesimees arenguse ja kultuuri valdkonnas Karmen: Oleme olnud tegusad, võiksime 

korraldada rohkem üleülikoolilisi üritusi ja tegeleda liikmete motivatsiooniga.  

4. Aseesimees avaliku poliitika valdkonnas Killu ei soovi sõna võtta.  

 

Muudatusettepanekud: Põhjalik tegevuskava, alustada augustis rebastega ja end kohe 

tudengitele nähtavaks teha.  

 

 

 

  

 

 

Helen Mägi 

Esimees  

 

 

Eva-Maria Vaher 

Protokollija  

 

 

 

 


