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1. Avamine
EÕELi juhatuse esimees Martti Martinson ütleb avasõnad.
2. Häältelugemiskomisjoni, presiidiumi ja päevakava kinnitamine
Martti Martinson tutvustab häältelugemiskomisjoni. Häältelugemiskomisjoni liikmete,
Ilmar Kahro-juhataja, Erki Nagla, Verner Jänes, Kadri Vokk, Merilyn Parve, Mart Valner
kinnitamine.
Otsus: häältelugemiskomisjon kinnitatud, (poolt 58, vastu 0, erapooletu 1)
Martti Martinson tutvustab presiidiumi.
Presiidiumi liikmete, Martti Martinson – esimees, Heili Varik – protokollija, Gerly
Lõhmus – ajavõtja, kinnitamine.
Otsus: Presiidium kinnitatud (poolt 75, vastu 0, erapooletu 2)
Martti Martinson tutvustab päevakava. Delegaadid tutvuvad päevakavaga.
Otsus: Päevakava kinnitatud (poolt 61, vastu 2, erapooletu 2)

3. Tervitused
1) Tervitab Riigikogu aseesimees proua Maret Maripuu.
Kool on abimeheks, sellele, kes tahab õppida iseenesele. Täiskasvanutel vaid kogemused,
noortel süda, julgus unistada, olla loov. Eestis tööjõupuudus. Eriala valik. Elukestev
õppimine. Inimesed vastutavad igaüks iseenda eest. Klasside suurus ei tohiks suureneda,
pigem peaks vähenema.
2) Tervitab Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja/Soome Gümnasistide Liidu
esimees Tiina Niemi
Loodab, et senini hea koostöö muutub veelgi paremaks. Kõikidel Euroopa õpilaste
liitudel on palju veel ära teha, et nende hääl oleks kuuldav paljudel tasanditel.
Kingitus: Kalevala soome keeles + koomiksina ing keeles.
3) Tervitab Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia projektijuht Eva Elderman
Loodab näha Õpilasakadeemia kursustel ja, et kõigil on värvikas tulevik- kõik teed on
avatud, tuleb ainult ise uksi avada.
4) Tervitab Teadus- ja Haridusminister Mailis Reps
EÕEL on olnud heaks koostööpartneriks. Õppurite nõukoda – mis toimumas, mis teoksil,
mis ettepanekuid, probleeme. Noortepoliitika nõukoda – ka läbi selle mõjutame
igapäevaseid otsusi. Vastuvõtud, kohtumised. Põhikooli ja gümnaasiumiseadusesse
ettepanekuid, määrused ümbervaadatud, õppekava arendus. Kui palju anda õpilasele
vabadust – see on suurim lahkheli õpetajate ja õpilaste vahel.
5) Tervitavad AVE esindajad Lauri Beekmann ja Enno Kross
Lauri Beekmann - Alkoholiga seonduv kahju suur, võimalik ära hoida 100% - sõltub
meie valikutest. Euroopas - alkoholi strateegia – tähelepanu alaealistele. Siit saalist
tulevased otsustajad, poliitikud - kes pööraks rohkem tähelepanu Eesti rahva tervisele.
Noorus on tuleviku võimaluste vundamendi rajamise aeg, mitte selle hävitamise aeg. Iga
inimene teeb oma otsuse ise, seab oma eesmärgid, alkohol saab olla ainult piduriks.
Enno Kross – Meenutused filmist. Lähete euroopasse, tulete tagasi, täidate vajalikud
töökohad. Eesti olukord hullem, kui mujal riikides. HIV ja alkoholi vaheline seos –
enamus seda ei tea, ei teadvusta.
4. Juhatuse tegevusaruanne
Juhatuse esimees Martti Martinson kannab juhatuse tegevusaruande üldkoosolekule ette.
Juhatus ametisse 8. aprill
Avalik poliitika: 4 töörühma.
Üldharidus - õppekava koostamise protsessis osalemine, seaduse muudatusettepanekud,
hariduskonverents, riigieksamite teema riikliku eksami ja kvalifikatsiooni keskuse
töötajatega, avaliku poliitika ekspert, koolirahu leping, kohtumine õiguskantleriga,
ümarlauad, uus pearaha mudel.
Integratsioon – integratsiooni projekti teostamine, järgmised projektid kohe ootamas,
koolireform vene koolides, vene noortele EÕELi tutvustamine.

Avalikud suhted: Valdkonna juht puudu, siiski oleme olnud kajastatud meedias, töögrupi
liikmed haldavad meediamonitooringu blogi. Üle-eestiline õpilasleht. Erinevad
koostööprojektid teiste asutustega.
Rahvusvahelised suhted: Sloveenias esindas Liisa Nuut, Makedoonias esindasid Liisa
Nuut ja Martti Martinson – kooliõpilaste mobiilsus euroopas + üldkoosolek, Strasbourgis
esindas Karin Pool. Palju ideid, mida Eesti rakendada saaks.
ISIC kaart – Läbirääkimised EÜL-ga
Projektid – palju erinevaid projekte, palju erinevaid koostööparnereid.
Liikmed – 159 liiget, liikmete arv kasvab. EÕELi suvepäevad liikmetele.
Rahastamine – Riigitoetuse suurendamiseks ettepanekud, kuidas riiklikku toetust jaotada.
Toetuse kogusumma suurenenud. Lootus, et ka otseselt meile mõeldud toetus suureneb.
Revisjon – objektiivne hinnang EÕELi tegevusele.
Regionaalne tasand – Pöördumine omavalitsuste poole. Toimunud koostöö erinevate
piirkondadega.
Administreerimine – Tegevjuhi vahetusest, raamatupidaja endine, nimevahetus edukas.
Küsimused:
1. Miks EÕEL pole enam ENLi liige? Vastus: Meie tegevus pole suunatud noorsootööle
vaid hariduspoliitikale. Proovime olla heaks katuseks õpilasesindustele, ei vaja enam
eraldi katust. Riigitasandil pidi esindama meid, siiski tegime seda ise – meil teine
tegevusspetsiifika, nad ei suutnud meid esindada.
5. Revisjonikomisjoni aruanne
Ott Sarapuu ja Peeter Pärtel kannavad revisjonikomisjoni aruande üldkoosolekule ette.
Peeter Pärtel – esitlusel vahearuanne, revisjon pole tööga lõpule jõudnud. Tutvustab
revisjonikomisjoni funktsiooni, ülesandeid. Kaugele jõudnud - ca 100 töötundi. 2001–
2005 raamatupidamisdokumendid, 2006 tegevusaruanded, konsulteeritud 2007.a. eelarve
koostamist, selgitatud endale, mis on revisjoni ülesanne.
Ettepanekud juhatusele – kõik pole nii nagu peaks olema. (Esimesed sammud, et
dokumendid saaks korrastatud on tehtud). Soovitused: Raamatupidamine
projektipõhiselt, reeglistik raamatupidamise korraldamiseks, kehtestada kuludokumentide
esitamiseks piiratud aeg, kuludokumentide juurde täpsemad selgitused.
Ott Sarapuu – Meie arvamus subjektiivne, küsime õpilastelt, milline on arvamus
tegevusele:
 Põhjalikumalt kitsamas valdkonnas tegevusi, mitte nii laialt.
 Töötajate arvu suurendamine
 Juhatus teinud väga head tööd
 Tallinna kesksus – Üldkoosolek võiks olla nt Tartus
Vastab Liisa Nuut: Praktilistel kaalutlustel – paljud inimesed ei tuleks mujale kohale.
Positiivsed küljed tegevusele:
 Õpilaste arvamus esindatud
 Eelarve tulud kasvanud
 Meedias nähtaval



Inimesed EÕELis tegutsevad pühendumisega

Soovitused juhatusele:
 Töötada välja liikmetega kaks hariduspoliitilist seisukohta igaks aastaks
 Mitte tegeleda 100 eri asjaga, fokusseeruda olulisele
 Jagada liikmetele rohkem infot tegevuse kohta, mis toimub – küsida õpilaste
arvamust. Info jagamiseks arendada uued viisid – sms, blogid jne.
 Rohkem sündmusi liikmetele- koolitusi, fun, konverentsid, külastused
 Ei tohiks olla väike vanainimene vaid nooruslik, uuenduslik, kihvt, lahe,
põnev
Küsimused:
1. Kas revisjon toimub organisatsiooni või liikmete kohta ka eraldi? Vastused: Ott:
Meeskonnale Liisa: Meeskond on tervik
2. Kas varasemates eelarvetes puudujäägid? Vastus: Rääkisin 2007. aasta eelarvest –
et liikmed saaksid rahast võimalikult palju kätte konverentside, erinevate
sündmuste näol.
6. Otsusprojektid
Otsusprojekt nr 1: Arengukava menetlemine
Juhatuse aseesimees Liisa Nuut tutvustab arengukava. Kindlad tegevussuunad – miks,
kuhu kuidas. Ülesehitus. Olulisim osa – strateegia. Liisa loeb selle ette punktide haaval
ette, ootab küsimusi, parandusettepanekuid (järgneb hääletus).
Strateegilised eesmärgid:
Kirjalikud parandusettepanekud:
Parandusettepanek nr 1 – 9. lõppu – „nii kodu- kui ka välismaal”
Hääletus
Otsus: vastu võetud (poolt 60, vastu 3, erapooletu 5)
Parandusettepanek nr 2 – 1. punkti lisada „Eesti õpilased, õpetajad ja koolide
direktsioonid teavad..”
Hääletus
Otsus: vastu võetud (poolt 73 , vastu 0, erapooletu 1)
Parandusettepanek nr 3 - „üldhariduskoolidega võrdeliselt” Juhatus on poolt, hääletusele
läheb parandusettepanek. On „liitunud üldhariduskoolide liitunud õpilasesindustega
võrdeline osa kutseõppeasutuste, vene õppekeelege koolide ja erakoolide õpilasesindusi”
Hääletus
Otsus: vastu võetud (poolt 43, vastu 18, erapooletu 12)
Küsimused ja suulised parandusettepanekud:

Küsimus 2. strateegia punkti kohta: Kuidas tagab? Vastus: EÕELil on õigus tulla
kontrollima kooli kui esitatakse kaebus.
Parandusettepanek eelfoorumilt 7. punkti kohta: „Arvestatav osa” – asendada „enamik”
Juhatuse otsus – ei vahetata.
Küsimus 8. punkti kohta: Kuidas toetab? Vastus: regionaalsete liitude koja loomisega
Küsimused 2. ja 8. punkti kohta: Kas need puudutavad ainult liikmeskoole? Vastus:
järelvalvet pole õigust sooritada, kuid kui abi vaja, püüame aidata
Parandusettepanek: Üks eesmärkidest võiks puudutada välissuhtlust
Küsimus 9. punkti kohta: Kes need võiksid olla? Vastus: Org-d, inimesed, kes toetavad
üksteise arengut.
Hääletusele kogu 2007-2010 arengukava.
Otsus: arengukava vastu võetud (poolt 66, vastu 7; erapooletu 2)
Lisaküsimus: Milleks vaja eesmärke – paljud on täidetud. Vastus: eesmärgid arendatavad
edasi
Otsusprojekt nr 2: Tegevuskava menetlemine
Liisa Nuut tutvustab tegevuskava.
Parandusettepanekud eelfoorumilt: Nääripidu muuta jõulupeoks; Lisada tegevuskavasse:
Tegevused aastaringselt 1. Sõpruskohtumised eesti ja vene õppekeelega koolide vahel 2.
Küsitlused
Küsimused:
1. Üldkoolitus – kellele, mis see on? Vastus: Liikmesõpilasesinduste liikmetele,
koolitus erinevatel teemadel nt motiveerimine, kuidas arendada ÕE tööd jne.
Hääletus: Koos parandusettepanekutega tegevuskava.
Otsus: Tegevuskava on vastu võetud (poolt 67, vastu 1, erapooletu 3)
Energeeria – Erki äratab rahvast.
Otsusprojekt nr 3: Eelarve menetlemine
Otsusprojekti tutvustab Martti Martinson. Nii suurt eelarvet pole varem olnud.
Küsimused:
1. Kus tulid kulutused juurde, kui tulud kasvasid. Vastus: vajadused alati olemas
olnud, nt lisatöötajad, kontori kolimine.
2. Miks esinduskulud on nii suured, kui juhatuse liikmed saavad niigi eraldi
hüvitust. Vastus: Esinduskulud – töölähetused, partnerite üritused, neile
kingitused.
3. Kas juhatuse sõidukompensatsioonid on juhatuse esinduskulude all. Vastus: Jah
4. Mida teeb juhatus ligi 200 000.- Vastus: igakuine kindel hüvitis, sh
sõidukompensatsioonid
5. Telefoniarved nii suured? Vastus: See on terve aasta kõikide juhatuse liikmete,
töötajate ja kontori telefoni arved kokku

6. Toetused liimetele, mis alustel? Vastus: ISIC lepingute alusel
Hääletus: eelarve kinitamine
Otsus: Eelarve vastu võetud. (poolt 63, vastu 2 , eraooletu 6)

Otsusprojekt nr 4: Regionaalsete Liitude koja moodustamise menetlemine
Otsusprojekti tutvustab Martti Martinson.
Parandusettepanekud eelfoorumilt:
1. Muuta ära sõna „suunised”
2. Lihtsustada sõnastust: 2.2 Koja koosseisu on õigus oma esindaja nimetada ühe või
mitme regionaalsel tasandil tegutsevad õpilasesindusi või õpilasesinduste liikmeid
koondaval formaalsel kui ka mitteformaalsel ühendusel (seltsingul).
Küsimus:
1. Mis tuleb suunised asemele? Vastus töögrupijuhilt: lõpuks töögrupp leppis
suunisega.
2. Mida kojad peavad koos tegema? Vastus: sarnane üksus kui üldkoosolek,
tihedamini koos, küsida nõu, info vahetus.
3. Kas koda korraldab üritusi Vastus: täpne kord võetakse vastu kevadisel
üldkoosolekul, koda eelkõige nõuandev organ.
Suuline parandusettepanek: kasu pole ühepoolne - regionaalsed, koolide ÕEdel ka kasu
Hääletus: Regionaalsete Liitude Koja moodustamine
Otsus: Vastu võetud. (poolt 68, vastu 1, erapooletu 3)
Otsusprojekt nr 5: Avaliku poliitika deklaratsioon
Otsusprojekti tutvustab Mihkel Kübar.
Parandusettepanekud eelfoorumilt: Eurotsentristlik õppimine, arenguvestlustel paeks
arutatama ka edasisi õppimis- ja töötamisvõimalusi, tagada kontroll õigusaktide täitmise
üle, kutseharidusasutustes parandada üldhariduse osa, integratsioon - eesti keele süvaõpet
alustada võimalikult vara.
Küsimused:
1. Kas aine maht peab suurenema? Vastus: Materjal uus, pidevat ülekordamist
vähem. Kordamise arvelt saaks inimene laiema maailmapildi.
2. Kas oleme ära unustanud tõe, et kordamine on tarkuse ema? Vastus: Kordamine
oluline. Tanel Kiik, kommentaar: Ajaloo õpik – seal pole paljusid olulisi asju.
3. Kust peab klassijuhataja võtma aja arenguvestluseks? Vastus:arenguvestlused on
kohustuslikud juba täna
4. Ettepanek: Eurotsentristlikkus eraldi hääletusele
Hääletus: Õpetamine liialt eurotsentristlik
Otsus: Vastu võetud (poolt 30, vastu 26, erapooletu14)
Hääletus: Avaliku poliitika deklaratsioon
Otsus: Vastu võetud (poolt 44, vastu 10, erapooletu 14)

Mihkel Kübar esitleb pöördumist avalikkuse poole. Üldkoosolek tutvub tekstiga.
Küsimused:
1. Õpatajad ei saa oma arvamusest loobuda? Vastus: loobuma ei pea, õpilase
arvamusega peaks arvestama.
2. Mitte võrrelda eksamitulemuste alusel koole. Igasugune koolide võrdlemine võiks
lõppeda? Vastus: töögrupp nõustub, kutsume ajakirjandust lõpetama koolide
võrdlust. Märkus: Jutt on ajakirjandusest, infot saab ikkagi mujalt.
Hääletus: Avalikuse poole pöördumine
Otsus: Vastu võetud (Poolt 67, vastu 3, erapooletud 2)
Otsusprojekt nr 6: Tunnustamiste statuudi menetlemine
Otsusprojekti tutvustab Gerly Lõhmus
Parandusettepanekud eelfoorumilt:
2.5 Teenetemärgi kanditatuurist tagas lükatud isikud lisatakse automaatselt aukirja
kandidatuuri
Hääletamine: Tunnustamise statuut
Otsus: Vastu võetud (poolt 70, vastu 0, erapooletud 2)
Kohaloleku kontroll – 61 kohal
8. Juhatuse liikmete valimised
Martti Martinson tutvustab juhatuse liikmete valimise korda.
Tanel Kiik
Kõne- Huvitub sotsiaal- ja hariduspoliitikast. Kommentaarid eilsele juhatuse paneelile.
Lisaks integratsioonist ja liikmete osalusest EÕELis.
Küsimused:
1. Milliseid üritusi korraldaksite. Vastus: Saaksin hakkama erinevate ürituste
korraldamisega, olen tegelenud erinevate oma kooli ürituste korraldamisega.
2. Kui meil vaja palgata keegi appi, maksta 1000kr, palju EÕELil vaja? Vastus: ca
1600.3. Milliseid teeneid oled pakkunud? Vastus: Teeneid oma tutvusringkonnas.
4. Kas tutvusringkonna hulka kuuluvad ”narkarid” Vastus: need on lihtsalt tuttavad,
nendega pigem ei aruta olulistel teemadel
5. Miks sa arvad, et oleksid parim kandidaat avaliku poliitika valdkonda? Vastus:
Olen rohkem kursis selles valdkonnas, see huvitab mind.
6. Kuidas oled poliitiliselt sõltumatu, kui oled Keskerakonnas? Vastus: Olen
noortekogus, see arutab, milline võiks poliitika olla, sellest ei sõltu midagi, me
lihtsalt mõtleme, kuidas peaks tegema.
7. Oled kursis hariduseluga, seda sinu eelnevast sõnavõtust välja ei paistnud. Kui
oled noortekogu liige, siis sa aktsepteerid ka keskerakonna poliitikat? Vastus:
noortekogu on palju tolerantsem, me pole sõltuv erakonnast, me ei vastuta nende
tegude, nemad meie tegude eest.
8. Mida tähendab kõrgtasemel saksa, ing keel? Vastus. 11 aastat õppinud, diplom,
9. Kui valitakse, kas esindad enda või õpilaste huvi? Vastus: Õpilaste

10.
11.
12.
13.
14.

Millisesse valdkonda sa seadsid kandidatuuri? Vastus: Avalik poliitika
Kas sul on siin teatud maine? Vastus: kindlasti on eelarvamusi
Kirjutad, et sul pahed? Millised? Vastus: Üritan neid minimaliseerida
Kuidas jätkad oma haridusprogrammi realiseerimisse, kui sind ei valita? Vastus:
kandideerin üliõpilasesindusse
Millest EÕEL ilma jääb, kui sind ei valita? Vastus: saate kolmeliikmelise
juhatuse, ei anna võimalust noorele panustada.

Kersti Kikas
Korraldanud varem üritusi, saanud sellest pisiku, et nüüd liidu töösse asuda. Plaanib siin
erinevaid üritusi korraldada.
Küsimused:
1. Miks sa arvad, et oled teisest kandidaadist mitu korda parem? Vastus: olen naine
ja motiveeritud
2. Motivatsiooni kirjas on, mida teinud, aga pole, mida tahaks teha edaspidi? Vastus:
Info läbi esindus tugevamaks
3. Projekt – kust taotleksid raha? Linnavalitsus, EÕEL, Haridusministeerium
4. Millest jääks EÕEL ilma, kui sind ei valita? Vastus: korraldaksin üritusi, paneksin
info liikuma, seoksin töögruppide töö.
5. Mis ametipostile te kandideerite? Vastus: avalikud suhted
6. Palju sul reaalselt töö EÕELis aega võtab? Vastus: meie koolis on selleks
puudumisõigus.
7. Palju oleksid valmis kulutama aega? Vastus: nii palju kui vaja
8. Mis sa arvad Taneli jutust? Vastus: Veider jutt
9. Aidanud teha üritusi. Oled projektikirjutamises osalenud? Vastus: olen aidanud
kirjutada taotlusi, tegelenud üritustele tehnika, kavade koostamisega
10. Kas sa ei leia, et liiga hilja on oma tegevust Escus läbi mõelda siin seistes?
Vastus: Parem hilja kui mitte kunagi.
11. Kas poliitika on huviala või harrastus? Vastus: hoian end kursis
12. Avalike suhete valdkonnas missuguseid tegevusi plaanite? Vastus: meediaga
suhtlemine jne
13. Kas tulid tööle või õppima? Vastus: mõlemat
14. Kuidas suhtled õpilasesindustega? Vastus: olen õpilasesinduses olnud, oskan
arvestada lähtudes sellest punktist.
Martti Martinson tutvustab hääletamise korda. Kirjeldab järgnevat, lähtuvalt erinevatest
valimistulemustest.
Juhatuse liikmete tagasiastumine.
Gerly Lõhmus teatab tagasiastumisest. Jääb alati EÕELga
Asso Toming palus tänada kahe aasta eest, mil teda on valitud. Täname teda.
Salajane hääletamine
Üllatus! Anto Liivat ja Kristiina Kägu

Edu mudelid, otsustusprotsessid kõrghariduse valikul. Ülikooli õpingute valik – eriala ja
ülikooli valiku kriteeriumid.
7. Juhatuse valimistulemuste avalikustamine
Häältelugemise komisjoni esimees Eva Elderman teeb teatavaks hääletustulemused:
Hääletussedeleid: 72
Kersti 17 häält
Tanel 28 häält
24 miinimum, millega valituks osutus.
Uus juhatuse liige Tanel Kiik.
8. Plaanid ja projektid
1)Õpilasleht, Erik Ehasoo - projektijuhi tutvustus, „Õ1”, Süsteem ideaalis – koolide
õpilaslehed saadavad meile artikleid. Kontaktid. Tulevikuplaaniks neti lehekülg.
Küsimused:
1. Palju liikmeid meeskonnas – 15 tk
2. Kas on aktiivne koduleht – ei, info on leitav: www.escu.ee
2)101 Last Toompeale, Karin Pool – mis on 101 Last Toompeale, selle aasta teema „Eesti
noor ja mitteformaalne haridus”

