Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu XII üldkoosoleku protokoll nr 12
Aeg:
Koht:
Osavõtjad:
Koosoleku juhataja:
Häälte lugejad:
Protokollija:
Märge:

01.05.2005, algus kl 10.20, lõpp kell 15.45
Tallinna Ülikooli peahoone, Narva mnt 25, Tallinn
Lisa 1
Piret Hartman
Kristiina Räägel, Ruth Roosi, Mari-Liis Lillemaa, Ellen
Rannamets, Maris Pähn
Anna Tust, EÕOLi juhatuse assistent
üle 500 õpilasega koolil on 20 häält, alla 500 õpilasega koolil
10 häält.

Päevakord:
1. Avamine ja tervitussõnad
2. Presiidiumi, häältelugemiskomisjoni ja päevakorra kinnitamine
3. Eelfoorumi kokkuvõte
4. Aruanded
5. Otsusprojektid
5.1 Otsusprojekt nr 1 – kodukord
6. Juhatuse kandidaatide ettekanded + küsimused
7. XI üldkoosoleku video vaatamine
8. Juhatuse liikmete valimistulemused
9. EÕOLi plaanid ja projektid
10. Tänamine
11. Lõpetamine
1. Avamine ja tervitussõnad
Kristel Niisuke peab tervituskõne.
Peaministri tervitus video vahendusel.
Erika Salumäe peab kõne Koolispordi Liidu nimel ja soovib edu.
Sõna saab Elle Kull. Üha enam on kuulda aktiivsete noorte häält, mis aitab muuta
koolielu. Ka Unicef aitab – on aidanud majanduslikult vähekindlustatud perede lapsi,
annetanud koolidele vahendeid. Õpilased küsigu oma kooli huvijuhilt, kas nende kool
osaleb heategevusprojektis „Väike heategu”. Kaarte müünud kool saab 10% nende
müügitulust. Parimaid premeeritakse.
Priit Lepasepp kannab ette Soome Õpilasliidu tervituse.
Räägitakse Tallinna Ülikooli sisseastumisest ja selgitatakse, mis on värske Tallinna
Ülikool. Selle maja kaheks olulisimaks märksõnaks peaks olema nooruslikkus (igavene
valmisolek õppida, reageerida muutustele) ja väärikus (omada kindlaid põhimõtteid,
austada teisi, samas olema valmis ka õppima). Kiidetakse Kristeli öeldud väidet „Ükski
mõte ei ole vale.” Lõpetuseks soovitakse sõnakust ja tegusust, julgust oma arvamus
välja öelda. Samas ka tarkust, et arvestada seda, mida teistel on öelda.
2. Presiidiumi, häältelugemiskomisjoni ja päevakorra kinnitamine
Juhatus esitab valmiskomisjoni Kristiina Räägeli, Ruth Roosi, Mari-Liis Lillemaa, Ellen
Rannametsa ja Maris Pähni.
Otsus: Üldkoosolek kinnitas valmiskomisjoni ühehäälselt.

Juhatus esitab koosoleku juhatajaks Piret Hartmani.
Otsus: Üldkoosolek kinnitas koosoleku juhataja ühehäälselt.
Juhatus esitab presiidiumisse Piret Hartmani, Erle Taklai ja Janne Lausi.
Otsus: Presiidium kinnitatakse ühehäälselt.
Piret tutvustab üldkoosoleku päevakorda.
Otsus: Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.
3. Eelfoorumi kokkuvõte
Karl Kerem räägib eilsest eelfoorumist. Eelfoorum täitis oma ülesannet – inimesed said
kogemusi, ideid ja kõigil oli lõbus.
Eelfoorumi kokkuvõte on lisatud protokollile (Lisa 2).
4. Aruanded
Juhatuse liikmed, valdkonnajuhid ja töötajad esitavad tööaruanded. Aruanded on lisatud
protokollile MS Powerpoint presentatsioonide käsislaididena (Lisa 3).
Liisa Nuut räägib liikmelisusest, oma tegemistest ja tähtsamatest projektidest.
Kristel Niisuke räägib üldisematest teemadest. Ümberkorraldused, arengustrateegia
seminar, rahvusvahelised suhted, avalik poliitika, riigieksamid, õppekavad,
koolikeskkond, Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus, Rahulolu ümarlauad – 4 ümarlauda üle
Eesti, eesmärgiga välja selgitada Eesti õpilaste üldine rahulolu koolitöö ja -korraldusega.
Tulemusi esitletud ka Haridus- ja Teadusministrile.
Priit Lepasepp annab aru AS töögrupi tegemistest ja enda tegudest juhatuse liikmena.
Tööjaotuse muutused AS töögrupis, osalemine messidel, infopäevadel, jooksvad
küsimused. Juhatuse liikmena Haridus- ja Teadusministeeriumi info ja
kommunikatsioonitehnoloogia arengukava töörühmas, Tervise Arengu Instituudi
tervisenõukogu töörühma liige, ENTK rahvusvahelise töögrupi liige.
Asso Toming räägib koolitusvaldkonnast. Koolituste müük, üldkoolituse korraldamine
töögruppidele Männikul, juhatuse kõnekoolitus Pärnus Ott Sarapuu ja Ragnar Siili
juhendamisel („me ei tea oma võimeid” oli nö nende hüüdlause), koostöö Eesti Noorsoo
Projektiga.
Siim Sander annab aru Noorte Õiguste töögrupi kohta. Uued liikmed, reklaam,
teatmikud, tulevikuplaanid.
Anna Tust selgitab lühidalt oma kuu aja pikkust tööaega – igapäevased tegemised,
liikmete andmebaas, infomeil, jooksvad küsimused.
Verner Keel lahkab oma tegemisi kuude kaupa. Kutsub üles ISIC lepinguid sõlmima.
Hetkel 14 ISIC turundusjuhti üle Eesti.
Mikk Tamme räägib oma tegemistest, täpsemalt EÕOLi finantsasjadest. Raha kulub
kontori ülalpidamisele, töötajate palgale, tähtsamate ürituste korraldamisele –
üldkoosolek, tähtsamad projektid.
Otti kutsutakse ette võimlemisharjutusi ette näitama. Üheskoos sirutatakse, tehakse
pea- ja puusaringe ning trambitakse jalgu. Selleks, et uni ära läheks.
5. Otsusprojektid
Kristel Niisuke saab sõna, et selgitada ja viia läbi ainus otsusprojekt - kodukord.
Kodukorra kasulikkus põhikirja täiendaja- ja täpsustajana.
Otsus: Kodukord võetakse vastu 0 vastuhäälega, 1 erapooletu.
Kristiina Räägel selgitab valimisprotsessiga seotud reegleid ja tingimusi.

6. Juhatuse kandidaatide ettekanded
1. Priit Lepasepp
Küsimus: mis on Priidu kõige suurem saavutus selle poole aasta jooksul?
Priit: meeskonna töögrupi koordineerimine.
Küsimus: mis on EÕOLi nõrgad küljed ja mida Priit on teinud nende korvamiseks.
Priit: eelarved ja finantsasjad on vast nõrgemad kohad.
Küsimus: selleks, et õpilasteni info jõuaks, peaks vastutama iga ÕE omas koolis või EÕOL
läbi meedia ja erinevate listide ja meediakanalite?
Priit: kõiki korraga ja kõik peaksid vaeva nägema, nii koolid kui EÕOL.
2. Kristel Niisuke unistab, et kunagi tuleb 50-aastane Mikk Tamme ja veidi noorem Ott
Sarapuu rääkima uutele noortele õpilasaktivistidele nagu Obessus. Kaks tähtsat ressurssi
– inimesed ja raha!
Küsimus: juhatuse tööjaotus?
Kristel: juhatus ei pea olema see koht, kuhu kõik kokku jookseb, on ka töögruppide
inimesi ja EÕOLi enda töötajaid, kes on kompetentsed.
Küsimus: miks näiteks AS ja HP töögrupis on nii vähe inimesi?
Kristel: tuleb hakata tegema koolitusi, üritusi. Harida liikmeid ja teha nad pädevaks.
Küsimus: kuidas parandada EÕOLi mainet avalikkuse ees? On tulnud artikleid, mis on
kahjustanud mainet, näiteks Versuses ilmunud artikkel.
Kristeli: Versuse artikkel juhtus EÕOList olenemata. Parim viis maine parandamiseks
oleks see, et tuleks meediasse võimalikult palju arvamusi ja seisukohti anda. Tuleb olla
omalt poolt tugev, et mingi Versuse klatšijutt ei suudaks mainet kahjustada.
Küsimus: kas Kristel kasutab tulevikus EÕOLi arengustrateegiat ja kuidas?
Kristel: polnud ise selle dokumendi loomise juures, kuid arengustrateegia seminaril võeti
see läbi ja sai nagu rohkem omaks. Tema arust tuleks igale uuele töötajale, töögrupi
liikmele vms anda kätte arengustrateegia, et too mõistaks, mis on tema enda funktsioon
ja mis on EÕOLi üldine suund. Tuleks propageerida.
3. Gerly Nugis on motiveeritud ja aktiivne. Tahaks propageerida EÕOLi nende seas, kes
veel liikmed pole. Räägib ajakirjandusest, et peaks olema rohkem artikleid meie endi
teemal, meie vägitegudest ja mitte härra Partsi kallitest autodest ja kassidest.
Küsimus: kauaks Gerly tahaks jääda EÕOLiga seotuks?
Gerly: ei usu, et suudaks jääda ainult 1 aastaks, kuna olevat ema sõnul loll ja visa.
Tahaks olla EÕOLis seni, kuni tal on võimalus astuda Üliõpilaskondade Liitu.
Küsimus: kui teda juhtumisi ei valita, siis kas ta tahaks töögrupi liikmeks saada või on
tema eesmärk just juhatuse liikme staatus?
Gerly: tahab teha midagi, nimi pole tähtis, kuid juhatuse liikmena näeb endast kõige
paremat kasu. Töögrupis osalemisega oleks nõus.
Küsimus: mis on Gerly suurimad saavutused ÕE vallas?
Gerly: C.R.Jakobsoni Gümnaasiumis kooliajaleht, veel ühe asja loomine.
Küsimus: kuidas saab kogemusteta hakata juhatuses suuri muutusi tegema hakata?
Gerly: usub, et on piisavalt kiire õppija ja arvab, et sai juhatuse liikmete kandidaatide
ettekannetest piisava ettekujutuse, mis toimub.
Küsimus: kuidas nii maagümnaasiumist kui väikelinnagümnaasiumist tulnud ÕE liige
näeb seda, kuidas saaks EÕOL tulla lähemale neile koolidele?
Gerly: kõiki kohelda kui võrdseid ja siis tunnevadki kõik, et on sellele lähemal.
Küsimus: kas Gerly plaanib asutada EÕOLi oma leht äkki, mis regulaarselt ilmuks?
Gerly: arvab, et see on hea mõte ja et täitsa võiks.
4. Liisa Nuut: EÕOL on tema koht. Liikmelisuse valdkonnas on temast kõige rohkem
kasu. On veel palju, mida EÕOLile anda.
Küsimus: mida Liisal on anda veel EÕOLile?
Liisa: mul on motivatsiooni, tahan tuua liikmeid EÕOLile lähemale näiteks läbi volikogu
loomise.
Küsimus: milles seisneb volikogu ülesanne?

Liisa: liikmed on meie tööst huvitatud, kuid nad ei võta meie tööst nii väga osa. Volikogu
peaks koosnema regionaalsetest keskustest.
5. Siim Sander - Noorte Õigused.
Küsimus: mis on need pikemaajalised asjad, millega Siim hakkama on saanud?
Siim: räägib Noorte Õigustest, tehtud vigadest jms.
Küsimus: kas EÕOLil on vaja lohakat ja mõtlematut tööd suurema pühendumisega või
vastupidi? Ja kas EÕOL peaks võtma või andma?
Siim: selgitab oma motivatsioonikirjas olevat lauset.
Küsimus: kas noorte üks põhiõigusi on oma arvamuse avaldamine? Kui Siim saab jälle
juhatusse ja juhtima Noorte Õiguste töögruppi, siis kas tuleks teha rohkem küsitlusi
koolides õpilaste hulgas, et otsuseid langetada mitte ainult töögruppide jms seas vaid ka
laiemalt?
Siim: me teame, mida õpilased ei tea. Küsitlusi ei tule.
Küsimus: kui palju Siim on oma töös kasutanud arengustrateegiat?
Siim: see pole meie poolt koostatud dokument ja järelikult on seda väga raske täita.
Küsimus: mis on Siimu suurim tegu selle poolaasta jooksul EÕOLile?
Siim: arvab, et see, et on teistele toeks olnud, arendanud Noorte Õiguste projekti ja
seadnud sellele konkreetsemad tulevikuplaanid.
6. Asso Toming: 2 aastat EÕOLis on olnud imeline aeg, viimane pool aastat juhatuses oli
tore, tegeles koolituste valdkonnaga ja oma arust sai hästi hakkama. Hariduspoliitika
valdkonnaga ei saaks hakkama vist, koolitused on just tema valdkond. Edaspidi tahaks
teha vigade parandust, olla parem.
Küsimus: kas Assol on arvamus Siimu öeldud faktist, et kõik õpilaste mõtted on talle
teada? Teine küsimus: mis on koolitusvaldkonna nõrgim koht?
Asso: töögrupi liikmete arvu võiks suurendada, et tõhustada töögrupi tegevust.
Küsimus: kas Asso on kindel, et ta on parim inimene selle valdkonna jaoks?
Asso: ei pea end paremaks ja alati saab paremini, siiski tahtmist jagub!
Küsimus: kas matusemeeleolus esitatud ettekanne viitab sellele, et Asso kardab
juhatusest välja jäämist?
Asso: arvestab selle võimalusega.
Küsimus: mis on suurimad ohud, kuhu komistada?
Asso: koolitused ei kao kuhugi, komistada võib rahaküsimustele. On olemas tugevad
toetajad, kes suudaks tema asemel tegeleda liikmete koolitusega.
Küsimus: Kas poleks võimalik ära teha miskit ka väikese töögrupiga, mille tase on
kvaliteetne?
Asso: kui on rohkem inimesi, on koormus üksikutel inimestel väiksem. Aga kui on näiteks
5 liiget, kes kõik väga tõhusalt töötavad, siis saaks väga hästi kah hakkama.
Mikk Tamme võtab sõna. Annab teada, et tema sattus juhatusse täiesti ilma igasuguse
ÕE kogemuseta, Ott küll ÕE kogemusega, kuid ilma EÕOLi kogemuseta.
Kristiina Räägel kutsub juhatuse kandidaadid saali ette ja kutsub inimesi üles hääletama.
Teatab, et valimissedelil võib ära märkida kuni 5 kandidaati ja et aega on kella 13.00-ni.
Lõunapaus 13.00 – 14.30
7. XI üldkoosoleku video vaatamine
XI üldkoosoleku video vaatamine, mis päevakorras olnud ajal tehnilistel põhjustel
vaatamata jäi.
8. Juhatuse liikmete valimistulemused
Valituks osutusid Priit Lepasepp, Kristel Niisuke, Liisa Nuut, Gerly Nugis ja Asso Toming.

Hääletustulemused:
Liisa Nuut – 39 häält
Priit Lepasepp – 37 häält
Kristel Niisuke – 34 häält
Asso Toming – 34 häält
Gerly Nugis – 24 häält
Siim Sander 12 häält
Kristiina Räägel lõbustab inimesi ja räägib, et kõik on saavutatav.
Juhatuse esimeheks valiti Kristel Niisuke 5 poolthäälega. Aseesimeesteks valiti Priit
Lepasepp ja Liisa Nuut.
9. EÕOLi plaanid ja projektid
Kristel Niisuke teatab, et septembris on kavas üritus, kus arutatakse täpsemalt EÕOLi
struktuuri tulevikuideed. Samas kutsub üles kõiki liituma eri valdkondade töögruppidega.
Liisa Nuut kutsub liikmeid üles osalema projektis „Õpilasesindaja kui väike koolijuht”.
10. Tänamine
Liisa Nuut ja Kristel Niisuke kingivad töögruppide parimatele ideedegeneraatoritele
tänutäheks lambipirnid.
Verner annab ISIC valdkonna parimatele veel pirne.
Sõna saab Mariann Aava, kes kingib igale uue juhatuse liikmele tassi. Tasse jagatakse
kolmandat korda ja tasside peal on konkreetset juhatuse liiget iseloomustav pilt.
Kaks üle jäänud tulpi saavad Martin Raude ja Kristjan Suits kui kõige aktiivsemad
küsijad.
11. Lõpetamine
Meenutatakse eelnevaid juhatusi – fotod toimunud üritustest, taustaks laulab Tõnis Mägi.
Tordi söömine.

