Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu XIII Üldkoosoleku protokoll

Üldkoosoleku aeg:
Koht:
Osavõtjad:
Üldoosoleku juhataja:
Protokollija:
Märge:
koolil 10 häält.

1.

23.10.2005, algus kl 10.00, lõpp kell 15.00
Tallinna Tehnikagümnaasium, Sõpruse pst. 187
131 õpilasesindajat 53 koolist
Kristel Niisuke
Häälte lugejad: Maris Pähn, Liina Tiivoja, Mari-Liis Lillemaa, Tene
Rubin, Linda Sutt.
Fred Nellis, Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu juhatuse assistent
üle 500 õpilasega koolil on hääletamisel 20 häält, alla 500 õpilasega

Avamine ja tervitussõnad.

1.1. Haridus- ja Teadusministri abi Erkki Piisang: „Loodetavasti olete Eesti Õpilasomavalitsuste Liidus
koos ka 7 aasta pärast ja veel 70 aasta pärastki!“
1.2.
Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu esimene esinaine Maria Savisaar peab tervituskõne, kus räägib
sellest,

miks üldiselt midagi vaja (teha) on? Juba see, et meie (EÕOL-i liikmed) oleme siin kohal,
näitab, et me jõuame tulevikus kaugele;

et meil on organiseerimiskogemus, julgus otsustada;

et kui tehakse rohkem, kui meilt nõutakse, ongi edu alus.
1.3.

Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilasesinduse esindaja annab lühikese ülevaate oma koolist.

2. Hääletuskomisjoni kinnitamine. Häältelugemiskomisjon: Maris Pähn – esimees, Liina Tiivoja,
Mari-Liis Lillemaa, Tene Rubin, Linda Sutt. Hääletuskomisjon vastu võetud 100% osalejate häältega.
3. Hääletatakse Presiidiumi koosseisu: Liisa Nuut, Kristel Niisuke, Asso Toming. Kõigi liikmete
häältega presiidium kinnitatud.
4. Kristel Niisuke loeb ette päevakava. Hääletatakse päevakava, mille poolt on 100% liikmeist.
Päevakava vastu võetud.
5. Eelfoorumi kokkuvõtte teeb Priit Lepasepp. Küsib, kas on siin saalis keegi, kes arvab, et
eelfoorum oli jama. Vaikus. Grupijuhid tulevad saali ette. Priit lubab, et saadab kõigile liikmeile
vähemalt 2 nädala pärast kokkuvõtte gruppide tööst ning premeerib grupijuhte hea töö eest.
6. Juhatuse ja töötajate poolaasta aruanded.
6.1. Esimesena annab aru Kristel Niisuke: tööle hakkas uus juhatuse assistent; Suvepäevad;
käesoleval üldkoosolekul võetakse vastu EÕOL-i aastaeelarve. EÕOL-i püsivad koostööpartnerid on
HTM, Lastekaitse Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, viimasel poolaastal TTÜ, Eesti Koolispordi Liit.
Avatud Eesti fond. Avalik poliitika: riigieksamite kohta valmis EÕOL-il seisukoht: 5 kohustusliku
keskkooli lõpueksami asemel 3 eksamit. Ideest on EÕOL-i juhatuse liikmed rääkinud Õppurite
Nõukojas, Haridus- ja Teadusministeeriumis, Eesti Õpetajate Liidus, EÜL-is. Kahes viimases ollakse
ideega päri. Õppekavad: EÕOL on esitanud seisukohad Tartu Ülikooli õppekavade arenduskeskusele.

Komisjonides osalemine: osalenud Ühiskondliku leppe töögruppides, Haridus- ja teadusministeeriumi
noorsootöötaja Kutsestandardi väljatöötamises. Alustatud projektid: konverentsidesari “Rosinast
Viinamari”, integratsiooniprojekt, „promopakett“, struktuuritöögrupp. Liidu struktuur on vaja hästi läbi
mõelda ja võib-olla muuta seda, kuna EÕOL on kasvav organisatsioon.
6.2. Priit Lepasepp räägib Avalikud Suhete valdkonna tööst, aastaeelarve koostamisest, koosolekute
korraldamisest, pressiteadete väljastamisest. Üldiseks tööks on olnud infokommunikatsiooni
arengustrateegia väljatöötamine Haridus- ja Teadusministeeriumi juures, juhatuse töö, Üldkoosoleku
ja eelfoorumi korraldamine. Otsusprojekti kohta soovib Priit öelda, et ta on tegutsenud kaks aastat
EÕOL-is, millest aasta on olnud juhatuses. Nüüd käib ta ülikoolis ning tal pole enam aega EÕOL-iga
niipalju tegeleda. Lõpetuseks tänab ta usalduse eest.
6.3. Liisa Nuut räägib hariduspoliitikast, muudest projektidest ja üldisest tööst. Alates kevadest on ta
Hariduspoliitika valdkonna juht. On töötanud välja aastaeelarve, tööplaanid, tegelenud jooksvate
küsimustega. Teist aastat järjest noortefoorumi “101 Last Toompeale” korraldaja. Õpilasesinduse
arendus- ja koolitusprojekt. Promopaketi koostamine; EÕOL-i esindamine mitmetel konverentsidel,
ümarlaudades; juhatuse töö.
6.4. Gerly Nugis: Nagu Priit, lahkub ka tema juhatusest, kus tegutses pool aastat. Terviseprobleemide
tõttu pole ta saanud teha piisavalt tööd. Kuid ta toonitab, et jätkab tööd Liikmelisuse töögrupis koos
Liisaga.
6.5. Asso Toming räägib EÕOL-i sünnipäevast, mis oli tema korraldada. Liisale on ta olnud moraalseks
toeks noortefoorumi „101 Last Toompeale“ korraldamisel. Ütleb veel, et sünnipäevalõbu jätkus
eelfoorumi ajal 2-3 tunniks, kuid selle taga on olnud paljude inimeste pikaajaline töö.
6.6. Verner tegi enda sõnul oma aruannet terve plaaditäie. Kõigepealt tutvustab ta ennast veidi.
Seejärel asub ISIC-kaarti käsitlema. Kui enne laekus EÕOL-ile ühe kaardi pealt raha 10 krooni, siis
nüüd on see 12 krooni. Iga ISIC- lepingu sõlminud kooli õpilasesindus edaspidi 6 krooni asemel 7
krooni. ISIC väljamaksetest: rahad on koolidele üle kantud. 90 lepingulises koolis on tehtud ... kaarti.
Ütleb, et kõigile probleemidele leitakse lahendus. Mõned koolid soetasid vähe kaarte, kuid see pole
iseenesest halb, kuna enamik kaarte tehakse järgmisel poolaastal. Verner loetleb üles koolid, kus on
tehtud vähem kui kümme kaarti. Räägib probleemidest. Edasi peatub ISIC töögrupil, mis koosneb …
turundusjuhist. Nende ülesanneteks on ISIC- kaardi turundus ja uute lepingute hankimine. ISICtöögrupp sai augusti lõpus suhtlus-ja esinemiskoolituse ning EKKE marketingikoolituse. Üks asi veel:
nimetab piirkonnad, kust on puudu turundusjuhid ning kutsub üles turundusjuhiks hakkama.
Lõpetuseks mainib, et ISIC- töögrupp on väga vinge töögrupp, tulge liituge! Verner palub saali ette
ISIC- töögrupi.
6.7. Fred Nellis. Tutvustab end, öeldes, et töötab juhatuse assistendina septembri algusest, õpib.
Septembris tegi endale selgeks oma ülesanded EÕOL-is. Esimene asi, millega ta põhjalikult tegeles, on
EÕOL-i kodulehe sisu täiendamine ja keele parandamine. Seejuures rõhutab ta korrektse emakeele
kasutamise tähtsust ning seda, et koduleht on organisatsiooni visiitkaart. 2) Promopakk saadetakse
laiali 600 koolile. Sinna kuulub lauamäng “Rosinast Viinamari”, (mängiti sünnipäeva ajal, jäi juhiste
puudumise tõttu segaseks), 3 flaierit (noortefoorum „101 last Toompeale”, jutukonkurss „Meie Viis“ ja
heategevusprojekt “Igal lapsel on õigus piparkoogile”). 4) Tegi koostööd Verneri ja Priiduga XIII
Üldkoosoleku toimumiskoha suhtes. 5) Kontorisse osteti Eesti haldusjaotuse kaart, kuhu märgiti ISICja EÕOL-i lepinguga ja lepinguta koolid. Selle tulemusena avanes selge ülevaade olukorrast
lepingutega Eestis. Probleeme on eriti Saaremaal liikmeskonnaga. Edasi räägib oktoobri tööplaanist –
valmib promopakk, abistab võimalusel teisi valdkondi. Suhtleb erinevates organites. Koduleht, tema
arvates oleks tarvis uut kodulehte. Tervitab õpilasesindusi.
7. Otsusprojektid.
7.1. 1. otsusprojekt. Tehakse 10 – minutiline paus, et liikmed saaksid tutvuda EÕOL aastaeelarvega.
Kristel tutvustab EÕOL-i 2006. aasta eelarvet, seletab muudatusi töötajate palkades. Toimub
hääletamine EÕOL-i eelarve üle, eelarve vastu võetud.

7.2. 2. otsusprojekt. 5-minutiline paus tutvumiseks. Juhatus esitab 2 uut kandidaati juhatuses
vabanenud kohtadele. Anu Einberg (Avalikud Suhted), Martti Martinson (Avalik Poliitika).
Kõigepealt peab kõne Martti Martinson (16. a., Jakob Westholmi Gümnaasium): seotud EÕOL-iga pool
aastat. Usub, et on aktiivselt sisse elanud. Ta on töötanud avaliku poliitika töögrupis ja „Rosinast
Viinamari“ konverentsiseeria ettevalmistamisel. Juhatuses töötaks tema Avaliku Poliitika valdkonnas.
Ta räägib valdkonna probleemidest, mainib töögrupi väiksust (3 liiget), motivatsioon puudumist.
Arvab, et uuringuid pole vaja korraldada massiliselt, kuid see peab olema järjekindel. Küsimused
saalist: „Kas sa hakkad ka juhtima avaliku poliitika töögruppi? See võtab palju aega ju.“ Martti: „See,
kes juhtima hakkab, ei pea olema mina.“ „Kas prioriteet on inimesi juurde saada?“ „Jah. eesmärk on
koondada inimesi, kellele asi huvi pakub, kes on nõus ka vaeva nägema.“ “Mis koolitusi oled saanud?“
Martti: „Kaks meeskonnatöö koolitust. Arvan, et olen poole aasta jooksul sisse elanud.“ „Kas see on
piisav“. „Jah, ma usun küll.“ „Mis suundades peaks EÕOL arenema?“ „Stabiilsust tuleb üritada
säilitada.!“ „EÕOL-i suur probleem on raha vähesus. Kas siiski oleks ressursside olemasolul mõttekas
võtta tööle palgalised töögruppide juhid?“. „Jah, muidugi.“
Teisena astub üles Anu Einberg, kes esmalt räägib pisut endast: on 17 aastane, tegeleb laulmisega,
EÕOL-is tegutsenud pool aastat. EÕOL-i sattus Anu täiesti juhuslikult. Kõigepealt tuli ISIC- töögruppi,
kus Verner oskas teda hästi motiveerida. Ehkki ta kandideerib Avaliku Suhete valdkonna juhiks, ei
loobu ta tegelemast ISIC- valdkonnaga.
Küsimused saalist: „Kust võtad sa füüsilise jõu, et selle kõigega tegeleda – Avalikud Suhted, ISIC
töögrupp, juhatuse liikme töö?“ Anu: „Võti peitub aja planeerimises, kavatsen teha koostööd, kõike ei
pea ise tegema.“ „Kas juhatuse liikmeks olemine peab tähendama töögrupi juhtimist? „Ei“.
Toimub hääletamine kandidaatide juhatuse liikmeks vastuvõtmise üle. Tulemused: Martti Martinson viis vastu, ülejäänud poolt. Anu Einberg - vastu 13, erapooletuid 7, ülejäänud poolt. Mõlemad on
juhatuse liikmeiks vastu võetud.
Lõuna.
8. Pärast vaheaega jätkatakse saalis mänguga „Lennuk“. Imiteeritakse lennukimootori häält.
Üks rida õpilasesindajaid seisab saali tagaseina vastas, kaks rida kummagi ristiseina vastas ja keskel
istub kaks rida reisijaid. Kristel ja Liisa jagavad juhiseid mängijaile, näiteks kuidas käituda õhuaukude
korral. Mängijail on väga lõbus – nalja ja naeru palju.
9. EÕOL-i edasised plaanid ja projektid.
9.1. Martti ja Anu annavad ülevaate jutuvõistlusest „Meie Viis“.
Verner teeb ülevaate ISIC kampaaniast. Seletab lahti kampaaniaplakati teksti. Küsimused: „Kui on
samalaadne kampaania tehtud, kas on mõtet seda siis korrata?“ Verner: „Ei ole mõtet.“
Liisa räägib liikmelisuse valdkonnast, veidi avalikust poliitikast ja kuidas on võimalik läbi ISICvaldkonna EÕOL-ile raha teenida. Toonitab liikmete püsivust. Kõik liikmed on EÕOL-ile väga vajalikud
ja need inimesed moodustavadki EÕOL-i. Liisa kutsub kõiki inimesi osalema EÕOL-i töögruppidesse.
Kristel mainib, et töögruppides käib töö ja lõbu käsikäes.
10. Aukirjade üleandmine, tänuavaldused aktiivsemaile EÕOL-i liikmeile.
Liisa: „Tulemas on koosoleku kõige lõbusam osa“. Juhatus kolib lavalt alla ja tänab kõiki erilisi inimesi
nende abi eest EÕOL-i arengus. Järgnevad aukirjad, tänud Jane Lausile, tema õele, Anu Einbergile,
Mari-Ann Aavale, Oti Eydlandtile, Maris Tähele, Ellen Rannametsale, Karin Poolile. Kingitused ka
lahkujatele ehk Gerly Nugisele ja Priit Lepasepale. Tehakse suur aplaus ka kõigile ülejäänutele.
Tänatakse inimesi, kes aitasid kaasa eilse sünnipäeva korraldusele.
11. Kringli söömine

Fred Nellis,
Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu juhatuse assistent.

