Eesti Õpilasesinduste Liidu III Erakorralise Üldkoosoleku protokoll
Aeg: 6.mai
Koht: Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Koosoleku juhataja: Karl Andreas Sprenk
Sõnavõttude registreerija: Mikk Kask
Protokollija: Harold Lepp
Üldkoosoleku päevakord:
⦁

KOV valimiste platvorm 2017

⦁

Juhatuse valimine

Juhatuse esimees Andreanne Kallas viib läbi kohalolekukontrolli. Kohal on 85 liiget. Liikmeid
kokku 176. Kvoorumi täitmiseks on vajalik 59 liikme kohalolu.
Järeldus: Üldkoosolek on otsustusvõimeline
Juhatuse esimees (Andreanne Kallas) teeb ettepaneku üldkoosoleku presiidiumi
kinnitamiseks koosseisus Karl Andreas Sprenk – üldkoosoleku juhataja, Mikk Kask –
sõnavõttude registreerija, Harold Lepp ‐ protokollija.
Otsus: Kinnitada presiidium esitatud koosseisus. Poolt 85 liiget, vastu 0 liiget, erapooletu 0
liiget.
Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku Erakorralise Üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni
kinnitamiseks koosseisus häältelugemiskomisjoni esimees Karmen‐Eliise Kiidron ja liikmed
Keili‐Lea Süldre, Marta Kolga, Kaido Kivi, Diana Jääger.
Otsus: Kinnitada häältelugemiskomisjon esitatud koosseisus. Poolt 85 liiget, vastu 0 liiget,
erapooletu 0 liiget.
Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:
⦁

KOV valimiste platvorm 2017

⦁

Juhatuse valimine

Presiidiumi esimees teeb ettepaneku kinnitada päevakord eeltoodud kujul.
Otsus: Kinnitada päevakord eeltoodud kujul. Poolt 85 liiget, vastu 0 liiget, erapooletu 0 liiget.
⦁

KOV valimiste platvorm 2017

Kokkuvõtte teeb juhatuse aseesimees Mikk Tarros.
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Eesti Õpilasesinduste Liidu platvorm 2017.aasta kohalike omavalitsuste valimiseks.
EÕEL‐i põhilised eesmärgid, mille saavutamisele kohalikud omavalitsused võiksid järgneva 4
aasta jooksul keskenduma. Et hariduses oleks fookuses õppija areng. Haridussüsteem peab
toetama iga õpilase arengut ning valmistama ette astumist iseseisvasse ellu, seejuures igast
noorest kujundama vastutustundliku ja algatusvõimelise ühiskonna liikme. On oluline tagada
piirkonniti võrdväärne ligipääs kooliharidusele ning kujundada nii kooli‐ kui transpordivõrk
selliselt, et see võimaldab haridusele ligipääsu igal õpilasel olenemata elukohast.
Küsimused:
Liige 45: Viljandi Gümnaasiumis toetatakse ka isiklike korterite üüri. Enamustel koolidel pole
raha ja võimalusi rajada õpilaskodusid. Kas sõnastust punktis 4 saaks muuta nii, et see oleks
sealt tõlgendatav?
Mikk Tarros: Jah, tõesti, siia võib selle punkti lisada. Kui pole võimalik rajada, siis saab
rahaliselt toetada majutust.
Liige 143: Kodutööde eesmärgiks on kinnistada teadmised ja kui me seda 1.klassis ei nõua,
siis kas see ei või tekitada probleeme hilisemates klassides?
Mikk Tarros: Meie arvates ei võiks seda teha, sest meie eesmärk on see, et õpilased õpiksid
palju asju ära koolis. Või juhul, kui tegemist pole hindeliste kodutöödega.
Liige 108: Tuleks tegeleda kodutööde vähendamisega.
Mikk Tarros: Jah, tulebki tegeleda kodutööde optimeerimisega.
Muudatusettepanekud:
Muudatusettepanek 1: Lisada dokumenti juurde punkt 15: „Tagada õpilastele tasuta
koolitransport ning tõhustada KOV‐ide transpordivõrku õpilastele nii, et see tagaks
võimaluse omandada haridust elukohast sõltumata.“
Hääletus: Poolt 86 liiget, vastu 0 liiget, erapooletu 0 liiget.
Vajalik on teha täiendav kohalolekukontroll, kuna kohalolijate arv ei klapi.
Täiendav kohalolekukontroll: kohal on 87 liiget.
Hääletus: Poolt 87 liiget, vastu 0 liiget, erapooletu 0 liiget.
Järeldus: Muudatusettepanek 1 vastu võetud.
Muudatusettepanek 2: Lisada dokumenti juurde punkt 16: „Tagada kõigile õpilastele tasuta
koolitoit ning investeerida KOV‐i poolt täiendavad rahalised vahendid koolitoidu
tagamiseks.“
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Hääletus: Poolt 87 liiget, vastu 0 liiget, erapooletu 0 liiget.
Järeldus: Muudatusettepanek 2 on vastu võetud.
Muudatusettepanek 3: Punkti 11 muutmine järgmiselt: „Tagada, et algklassides õppivatele
õpilastele ei anta üleliigselt kodutöid, kuid antaks piisavalt, et kinnistada koolis õpitut ning
panna alus harjumustele teha kodutöid hilisemate klasside tarbeks.“
Hääletus: Poolt 71 liiget, vastu 12 liiget, erapooletu 3 liiget.
Järeldus: Muudatusettepanek 3 on vastu võetud.
Kogu KOV platvormi hääletus koos muudatusettepanekutega.
Hääletus: Poolt 84 liiget, vastu 2 liiget, erapooletu 1 liiget.
Järeldus: Dokument: „Eesti Õpilasesinduste Liidu platvorm 2017.aasta kohalike
omavalitsuste valimisteks“ on kinnitatud muudatusettepanekutega 1, 2 ja 3.

⦁

Valimised

Valimise korralduse selgitamine presiidiumi esimehe poolt.
Kohalolekukontroll: kohal 88 liiget.
Juhatuse suuruse kinnitamine: Juhatuse aseesimees (Mikk Tarros) teeb ettepaneku
kinnitada 3‐liikmeline juhatus.
Hääletus: Poolt 88 liiget, vastu 0 liiget, erapooletu 0 liiget.
Järeldus: Valime 3‐liikmelise juhatuse.
Juhatuse kandidaatide kõned.
Kõne peab Marcus Ehasoo
Küsimused:
Liige 45: Kuidas näed ja tunnetad kutseõpilaste probleeme ja muresid, sest sa ei õpi
kutsekoolis ega keegi juhatuses ei ole kutsekoolist?
Marcus Ehasoo: Kutseõppuritest on suur põud, aga APs on 2 kutseõppurit ja arvan, et see on
juba näidanud positiivset külge, kuid kindlasti tuleks suurendada seda kutseõppijate
osakaalu Liidus.
Liige 45: EÕEL on läbi viinud uuringu, kus on osalenud 50 000 õpilast, kust tuleb pädevus, et
töötada välja ja analüüsida uuringut, mille põhjal eeldad, et see ei muutu HTMi uuringutega
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konkureerivaks? Kust leiad vahendid, et kirjutada sellel teemal kokku raamat?
Marcus Ehasoo: Ei muutu konkureerivaks, sest sisu lähtuks õpilastest. Võib kõlada
utoopiliselt, kuid 2020 ongi hetkel utoopiline, peaksime alustama sellega juba järgmisel
aastal. Arvan, et raha ja pädevust, abi on võimalik saada HTMist ja nt Innovest.
Liige 82: Kas sinu kõne viimane lause tähendab, et Erik Mikkusele tehakse kambakat?
Marcus Ehasoo: Puhtalt minu vaade, kuidas juhatus töötaks kõige paremini. Näen, et sellisel
juhul oleks juhatus töötav, Erik Mikkuse puhul ma seda ei tea.
Kõne peab Andreanne Kallas
Küsimused:
Liige 116: Millest kõneleb kandidaatide puudus? Millest võib tuleneda?
Andreanne Kallas: Hirmust, sest inimesed tegelikult tahaksid kandideerida, aga nad ei julge,
sest kardavad võtta vastutust, kardavad et ei saa hakkama. Peame meeskonnaga seda
muutma, et inimesed julgeksid järgnevatel aastatel kandideerida.
Kõne peab Killu Kolsar
Küsimused:
Liige 45: Kas tooksid välja 3 asja, millega sinu alustatud juahtus on alustanud ja millega selle
tegevusaasta jooksul edasi läheksid?
Killu Kolsar: Üks on struktuuriplaan, mille kohta kirjutasime projekti, teiseks n‐ö brändi
loomine ja turundamine ja kolmandaks, et meil oleks järelkasvu – see on miski, millega me
hetkel väga ei ole tegelenud, aga vajaks tähelepanu.
Liige 171: Kuidas aabitsale rahastust saada?
Killu Kolsar: Õpilasliidu aabits on olnud murekohaks juba mõnda aega. Hiljuti selgus, et on
loodud üks sarnane dokument, mis on saanud rahastust. Samuti on sarnane projekt juba
esitatud ja rahastust saanud. Arvan, et on raskendatud, aga alustasime koostööd KOVidega
ja äkki on sellest abi.
Liige 100: Tegid eelmisel aastal „telgitagust“ tööd, kas arvad et oled väärtuslik kandidaat kui
sisulise tööga nii palju kokku ei ole puutunud?
Killu Kolsar: Arvan, et juhatuse kandidaadina ei ole vahet, kas käid kohtumistel või ei. Arvan,
et kõik peavad seda tegema, aga olen aastaga õppinud ning leian, et see on kindlasti koht,
kust saan õppida ja mida parandada.
Liige 168: Kas oled hea juht ja kuidas hindad enda juhatuses olnud aega 5 palli süsteemis?
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Killu Kolsar: Arvan, et heal juhil on erinevaid omadusi, ta ei pea ütlema sulle mida teha, vaid
pigem toetab ja kes suudab selgelt mõelda, ei torma rutakalt otsustesse, on tasakaalukas ja
peab olema hea meeskonnamängija. Annaksin valdkonnajuhtidele piisavalt vabadust, et nad
saaksid rohkem teha. Enda tehtud tööle ei annaks 5 palli, sest alati saab paremini, kuid ei
hindaks enda tegevust madalamalt kui 3,5 palli.
Liige 45: Oled Liidust leidnud tõsiseid fundamentaalseid vigu, kuidas neid parandada?
Killu Kolsar: Meil pole tõsist järelkasvu ja on raskusi aktivistide motivatsiooniga. Tihti vajuvad
aktivistid ära väga kiiresti.
Liige 57: Liidus on praod, mis lähevad suuremaks aga miks just aseesimees mitte esimees?
Killu Kolsar: Kui vaatan selleaastast tööd, siis tunnen, et aseesimehe töö oleks mulle
sobivam. Lisaks asukoht, ma pole kogu aeg Tallinnas ja ei saa käia tähtsatel kohtumistel ning
kolmandaks minu isiklik sisetunne, mis ütleb, et ma sobiksin aseesimeheks.
Kõne peab Erik Mikkus
Küsimused:
Liige 45: Oled seotud 10 erineva organisatsiooniga. Nii paljude ühiskondlike tegevuste
juures, kuidas leiad aega, motivatsiooni ja tahtmist?
Erik Mikkus: Kõik oleneb prioriteetidest, minu prioriteet on Liit kui saaksin esimeheks. Saan
teha endale aega juurde, et saaksin töötada EÕELi heaks.
Liige 45: Millal jõuab esimene kutsekooli õpilane juhatusse?
Erik Mikkus: Ma usun, et esimene kutsehariduskooli kandidaat tuleb juhatusse õige pea.
Täpselt ei oska öelda, kuid kindlasti on oluline teha samme, et kutsekoolid oleksid
motiveeritumad osalema meie töös ja saaksid rohkem kaasa rääkida. Arvan, et nende
kaasamine ürituste näol meie tegevusse, võiks olla alus.
Poolt‐ ja vastukõned
Täiendav kohalolekukontroll enne hääletussedelite välja jagamist: Kohal 92 liiget.
Juhatuse esimehe valimiste tulemused:
Väljastatud sedelid: 92
Tagastatud sedelid: 92
Rikutud sedelid: 2
Vajalik oli saada 47 poolthäält.
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Hääletustulemuste jagunemine:
Andreanne Kallas – 87 häält
Erik Mikkus – 3 häält.
Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimeheks valiti Andreanne Kallas.
Juhatuse aseesimehe valimiste tulemused:
Väljastatud sedelid: 92
Tagastatud sedelid: 92
Rikutud sedelid: 2
Vajalik oli saada 47 poolthäält.
Hääletustulemuste jagunemine:
Marcus Ehasoo – 86 häält
Killu Kolsar – 33 häält
Erik Mikkus – 50 häält
Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse aseesimeesteks valiti Marcus Ehasoo ja Erik Mikkus.
Otsus: Paneme hääletusele kutsuda tagasi juhatuse liikmed: Aron‐Antti Vaino, Mikk Kask,
Annela Tammiste, Andreanne Kallas, Killu Kolsar, Mikk Tarros.
Hääletustulemused: poolt 89 liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
Presiidiumi esimees kuulutab Üldkoosoleku lõppenuks.

Presiidiumi esimees: Karl Andreas Sprenk
Sõnavõttude registreerija: Mikk Kask
Protokollija: Harold Lepp

6

7

