EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIT

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXVI üldkoosoleku protokoll
Aeg: 07-08.04.2012
Koht: Jaan Poska Gümnaasium
Osavõtjad:
Lisa 1
Koosoleku juhataja: Kristjan Martin Kasterpalu
Sõnavõttude registreerija: Sten Kalder
Protokollija: Siret Villmann
Üldkoosoleku päevakava:
Avamine
Juhatuse esimees Kuldas Rosenberg viib läbi kohaloleku kontrolli.
Kohal on 111 delegaati. Liikmeid on kokku 188, kvoorumi täitmiseks on vaja 63 liikme
kohalviibimine.
Järeldus: Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Juhatuse esimees teeb ettepaneku üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitamiseks
koosseisus Andre Sõstar – esimees, Markus Tarn, Henri Nirk, Kadi-Liis Bogens, Eleri
Lillemäe
Otsus: Kinnitada häältelugemiskomisjon esitatud koosseisus (poolt 113, vastu 0, erapooletuid
0).
Juhatuse esimees viib läbi uue kohaloleku kontrolli, sest kohalolevate liikmete arv on
muutunud.
Kohal on 113 delegaati.
Järeldus: Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Juhatuse esimees teeb ettepaneku üldkoosoleku presiidiumi kinnitamiseks koosseisus Kristjan
Martin Kasterpalu - üldkoosoleku juhataja, Siret Villmann – protokollija, Sten Kalder sõnavõttude registreerija
Otsus: Kinnitada presiidium esitatud koosseisus (poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0).
Juhatuse esimees viib läbi uue kohaloleku kontrolli, sest kohalolevate liikmete arv on
võrreldes eelmise kohaloleku kontrolliga muutunud.
Kohal on 113 delegaati.
Järeldus: Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
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Juhatuse esimees teeb uuesti ettepaneku üldkoosoleku presiidiumi kinnitamiseks koosseisus
Kristjan Martin Kasterpalu - üldkoosoleku juhataja, Siret Villmann – protokollija, Sten Kalder
- sõnavõttude registreerija
Otsus: Kinnitada presiidium esitatud koosseisus (poolt 113, vastu 0, erapooletuid 0).
Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Põhikirja muutmine ja kinnitamine
Kodukorra muutmine ja kinnitamine
Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine
Revisjonikomisjoni uue koosseisu valimine
Juhatuse 2011/2012 tegevusaruande kinnitamine
Juhatuse valimine

Ettepanek: Kinnitada päevakord esitatud kujul
Otsus: Päevakord on kinnitatud esitatud kujul (poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0).
Üldkoosoleku juhataja viib läbi kohaloleku kontrolli, sest kohaolevate liikmete arv on
muutunud
Kohal on 114 delegaati.
Järeldus: Üldkoosolek on otsustusvõimeline
Ettepanek: Kinnitada päevakord ülalmainitud kujul
Otsus: Päevakord on kinnitatud esitatud kujul (poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0).
Üldkoosoleku juhataja tutvustab hääletamise ning üldkoosoleku korda.
Üldkoosoleku juhataja küsib, kas kellelgi on midagi üldkoosoleku lindistamise vastu.
Kommentaare ei ole, üldkoosolekut lindistatakse.
1) 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (Lisa 2)
Ette kannab juhatuse esimees Kuldar Rosenberg
Eelmisel aastal vahetusid töötajad tihti. Hetkel saavad olemasolevad töötajad hästi hakkama ja
tundub, et lähiajal neid vahetama ei pea.
Võrreldes 2011. aastat 2010. aastaga, on nii mõneski kohas märkimisväärsed erinevused.
Tööjõukulud on vähenenud enam kui kaks korda – eelmisel suvel oldi ilma töötajateta ja otsiti
uusi. Üks töötaja on samuti hetkel vähem – liikmete valdkonna nõunikku enam ei ole.
Tulemiaruandest võib näha, et 2010. aastal oli aruandeaasta tulem -6157€, 2011. aastal aga
532€. Terve aasta on aetud kärpepoliitikat ja see on ära tasunud. Suuri muutusi ei ole, aga
väikesed kärped on edasi aidanud.
Küsimused
1) Liige nr 90: Millest tuleb nii suur tulude vähenemine võrreldes 2010. aastaga?
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V: See on tingitud projektide arvu vähenemisest. 2010. aastal olid paljud rahad projektide
jaoks. Üldiselt on EÕEL finantseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi aastatoetusest, mis
on enam-vähem samaks jäänud.
Ettepanek: Kinnitada 2011. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul
Otsus: Majandusaasta aruanne on kinnitatud (poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0).
2) Põhikirja muutmine ja kinnitamine (Lisa 3)
Ette kannab juhatuse esimees Kuldar Rosenberg
Juhatus esitab kaks parandusettepanekut.
Selgitus: Aastaga on valdkonnajuhtide süsteem ennast õigustanud ja selle võiks panna
põhikirja. Küll aga on seal lisaklausel, et juhatus võib seda soovi korral teha. See ei sea uuele
juhatusele kohustust.
Üldkoosoleku juhataja tuletab meelde, et põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 kohalolijate
häältest.
Ettepanek: Lisada põhikirja punkt 4.13.10 ja kustutada punkt 3.5.
Otsus: Põhikirja muudatusettepanekud on vastu võetud (poolt: 114 , vastu: 0, erapooletuid: 0)
3) Kodukorra muutmine ja kinnitamine (Lisa 4)
Ette kannab juhatuse esimees Kuldar Rosenberg.
Selgitus: Kõik parandusettepanekud käivad juhatuse valimise korra kohta. Eelmisel aastal sai
vastu võetud otsus, et üldkoosolek valib juhatuse esimehe ja liikmed, aga kodukord jäi
põhikirjaga vastavusse viimata.
Palume kõikide punktide poolt hääletada kompleksselt.
1) Parandusettepanekud
2) Parandusettepanekute parandusettepanekud
Et likvideerida kõik vastuolud ja minna üle uuele juhatuse valimiste süsteemile, tuli teha
parandusettepanekute parandusettepanekud. Kõik vastu võetud otsused jõustuvad koheselt ja
homme saab uue korra järgi juhatust valida.
Ettepanek: Menetleda dokument tervikuna
Otsus: Üldkoosolek menetleb parandusettepanekuid tervikuna (poolt: 112, vastu: 1,
erapooletuid: 2)
Üldkoosoleku juhataja viib läbi uue hääletuse, sest mandaatide arv saalis on muutunud:
Üldkoosolek menetleb parandusettepanekuid tervikuna (poolt: 111, vastu: 1, erapooletuid: 2)
Ettepanek: Võtta kodukorra muudatusettepanekud tervikuna vastu
Otsus: Parandusettepanekud on vastu võetud (poolt: 107, vastu: 2, erapooletud: 5)
Üldkoosoleku juhataja tuletab meelde, et kõik vastu võetud parandusettepanekud jõustuvad
koheselt.
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Üldkoosoleku juhataja kuulutab üldkoosolekus välja pausi. Üldkoosolek jätkub 8. aprilli
hommikul Jaan Poska Gümnaasiumis

Üldkoosolek jätkub 8. aprilli hommikul Jaan Poska Gümnaasiumis.
Üldkoosoleku juhataja viib läbi kohaloleku kontrolli.
Kohal on 119 liiget.
Järeldus: Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku juhataja kuulutab pausi lõppenuks.
3) Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine
Revisjonikomisjoni aruande kokkuvõtte kannab ette kannab juhatuse esimees Kuldar
Rosenberg.
Juhatus esimees selgitab, et kummalgi revisjonikomisjoni liikmel ei olnud võimalik kohale
tulla.
Revisjonikomisjon tegi märkuse, et majandusaasta aruanne tuli nende jaoks hilja välja,
mistõttu ei olnud neil võimalik väga põhjalikult kõikide aspektidega tutvuda. Komisjoni
liikmed kuulasid juhatuse liikmete aruandeid ja ülevaateid. Toodi välja punkt, et äriregistris
on B-kaardil kirjas ainult Kuldar Rosenberg.
Juhatuse esimehe kommentaar: Kui eelmisel kevadel äriregistrisse kanne tehti, tekkisid
viivitused ja taotlus rahuldati osaliselt. Ei ole lisandunud täiendavaid kommentaare ja
selgitusi. Samas ei ole see tekitanud probleeme ja kõik on sujunud.
Revisjonikomisjon kiidab uue juhatuse ja valdkonnajuhtide head tööd õpilaste
esindusorganisatsioonina. Toovad välja kõrgharidusreformi osas kaasa löömise, seisukohtade
koostamise ja esindamise. Neile meeldivad ka maakondlikud arutelud reformi soas. Tõid
välja, et eelmisel aastal oli vähe projekte, mistõttu on majanduslik olukord keskpärane.
Võrreldes 2010. aastaga on siiski lõpetatud positiivselt. Raamatupidamise kontrolliga tegeles
komisjon pisteliselt – aruande ja vormistuse osas kaebusi ei ole.
Kokkuvõtteks: juhatus on teinud head tööd panustamaks EÕEL-i arengusse ja esindamaks
õpilaste arvamust riiklikul tasandil.

4) Revisjonikomisjoni valimine
Üldkoosoleku juhataja: Meil on kaks kandidaati - Siiri Pajupuu ja Erkki Jaanhold.
Valimiskord on avalik, kui keegi vastu ei ole.
Keegi ei ole vastu
Üldkoosoleku juhataja selgitab valimiskorda.
1) Liige nr 122: Kuidas valiti need kaks kandidaati? Avalikku kandideerimist ei olnud. Miks
just need kaks inimest ja kuidas just nemad kandidaatideks sattusid?
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V: Avalik konkurss on kohustuslik vaid avaliku teenistuse seadusega välja kuulutatud
ametikohtadele. See, et revisjonikomisjon vahetub, on kindlasti teada. Dokumentide
menetlemise protsessi ei ole takistatud ja üldkoosolek pole kohustatud revisjoni valima.
Samas tooks see kaasa olukorra, kus liidul puudub järgmise üldkoosolekuni revisjon. Antud
kandidaadid esitas juhatus omapoolse ettepanekuga - juhatus suhtles nendega ja tegi nendele
ettepaneku kandideerida. Siiri Pajupuu, endine tegevjuht, on kursis rahapoolega, mis on hea
omadus. Siiri käe all juhatus majanduslikke ebakorrektsusi teha ei saa. Erkki Jaanhold on
rohkem kursis liidu siseasjadega ja oleks pädev hindama juhatuse tööd tegemiste poole pealt.
Siiri ja Erkki tasakaalustaks üksteist. Juhatus leiab, et kui antud komisjon valitakse, siis on liit
kaheks aastaks saanud pädeva komisjoni.
2) Liige nr 122: Kas ma saan õigesti aru, et juhatus tegi ettepaneku neil oma kandidatuur üles
seada – sisuliselt valis omale revisjoni?
V: Kordan: üldkoosolek valib või ei vali meile revisjoni. Samas on sul õigus, et me tegime
neile ettepaneku. Siiski ei takistanud me kellelgi teisel kandideerida.
3) Liige nr 122: Ei takistanud ja kodukorra järgi ei olegi vaja avalikku konkursi. Kas oleks
mõeldav, et panna kodukorda punkt kandidaatide jaoks?
Üldkoosoleku juhataja: Arutelu on väljunud teema piiridest, juhatuse esimees ei pea sellele
küsimusele vastama
4) Külaline Daniel Sepp: Olen näinud vähestel kordadel revisjoniliikmeid, aga tean, et üks
kandidaat on siin kohal.
Siiri Pajupuu näitab ennast.
5) Külaline Kristo Peterson: Kas siin eetilisuse konflikti ei tundu olevat? Kui EÕEL räägib,
et otsused peaks olema arusaadavad ja kõigile võimalikult avatud põhimõtetest kinni
hoidvad, siis praegu, mil toimub põhikirjaga määratud organi valimine, panete te
üldkoosoleku kummalisse olukorda. Rõhutate, et peame valima, muidu on halvasti.
V: Hetkel on kodukorras punkt, et üldkoosolek valib revisjoni, aga mingit korda seal ei ole.
On hea mõte seda tulevikus muuta, et sellist situatsiooni rohkem ei tekiks ja oleks paigas,
kuidas protsess käima peaks. Revisjonikomisjoni valimine on praegu ehk puudulikult
sätestatud.
6) Külaline Kristo Peterson: Kui teile on aktsepteeritav sundolukorra tekitamine ja leiate, et
olete õigemad inimesed määramaks, kes need peaks olema, siis kas ei võiks samast
põhimõttest kinni hoides jätta välja kuulutamata järgmise juhatuse koosseisu
kandideerimise ja teha ise ettepanekud teatud inimestele?
V: Fiktiivne otsustusõigus on vaieldav. Kui sinu sõnu kasutada, siis juhatus söötis
üldkoosolekule kandidaadid ette. Juhatus tegeleb sellega igapäevaselt ja on pädevam kui
üldkoosolek, kes puutub sellega kokku vaid kaks korda aastas.
7) Külaline Daniel Sepp: Kandideerin revisjonikomisjoni liikmeks ja palun üldkoosolekul
toetada kolmeliikmelist revisjoni.
8) Külaline Kristo Peterson: Praegu räägime eetilistest ja moraalsetest põhimõtetest. Kas
revisjonikomisjoni valimist ei võiks lükata edasi järgmisesse üldkoosolekusse, et kõik
oleks avalik?
Üldkoosoleku juhataja: Sellele on juba vastatud.
9) Külaline Daniel Sepp: Kristo Petersoni juhatus tegi ka sama. Juhatus ei teinud ettepanekut
valida endale revisjoni, sest nende ametiaeg lõpeb kuu pärast. See on järgmisele ja
ülejärgmisele juhatusele valitav revisjon.
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Üldkoosoleku juhataja palub Daniel Sepal esitada avaldus revisjonikomisjoni
kandideerimiseks.
Liige 122: Seni kuni Daniel avaldust teeb, kas Siiri Pajupuu äkki räägiks enda eest?
Revisjonikomisjoni kandidaat Siiri Pajupuu tutvustab ennast.
Olen olnud EÕEL-i tegevjuht. Olen paljude liikmetega kokku puutunud, käinud koolides ja
näinud olukordi. Tean, kui energilised on liikmed ja kuidas nad töötavad, et koolidel läheks
paremini. Kui Kuldar tegi tähelepaneku, et revisjonikomisjon vahetub ja küsis, kas ma
sooviks kandideerida, siis tundsin, et EÕEL on mulle hinge läinud ja soovingi kandideerida.
Revisjonikomisjoni liikmena sooviksin juhtida liikmete tähelepanu sellele, mis neile ise
muidu ehk silma ei jää.
Vahepeal on Daniel Sepp esitanud avalduse revisjonikomisjoni kandideerimiseks
Üldkoosoleku juhataja: Kuna meil ei ole kodukorras kirjas, et kandidaat peab esindama eluloo
ja motivatsioonikirja, siis ei ole Daniel Sepa avaldust põhjust tagasi lükata.
Üldkoosoleku juhataja: Sean kandidaadid hääletusele tähestikulises järjekorras. Esmalt
hääletame Erkki Jaanholdi poolt või vastu, seejärel Siiri Pajupuu poolt või vastu ja siis Daniel
Sepa poolt või vastu.
Ettepanek: kinnitada Erkki Jaanhold revisjonikomisjoniliikmeks aastani 2014.
Liige nr 198: Kas võiks paluda, et Daniel Sepp võtab ka sõna ja tutvustab ennast?
Üldkoosoleku juhataja: Sõnavõttude aeg on möödas.
Otsus: Erkki Jaanholdi ei kinnitatud revisjonikomisjoni liikmeks (poolt 42; vastu 28;
erapooletuid 49)
Ettepanek: kinnitada Siiri Pajupuu revisjonikomisjoniliikmeks aastani 2014.
Otsus: Kinnitada Siiri Pajupuu revisjonikomisjoni liikmeks (poolt 88; vastu 10; erapooletuid
20 )
Ettepanek: kinnitada Daniel Sepp revisjonikomisjoniliikmeks aastani 2014.
Otsus: Daniel Seppa ei kinnitatud revisjonikomisjoni liikmeks (poolt 17; vastu 80;
erapooletuid 22)

Üldkoosoleku juhataja viib läbi kohalolekukontrolli, sest Siiri Pajupuu hääletamise puhul jäi
üks mandaat puudu.
Kohal on 119 liiget.
Üldkoosoleku juhataja: Daniel Sepa hääletustulemuste kokkuvõte on 119, seega seda ma
arvestan, aga Siiri Pajupuu osas peame tegema uue hääletuse.
Ettepanek: kinnitada Siiri Pajupuu revisjonikomisjoniliikmeks aastani 2014.
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Otsus: Kinnitada Siiri Pajupuu revisjonikomisjoni liikmeks (poolt 92; vastu 11; erapooletuid
16)
Üldkoosoleku juhataja: Meie põhikiri sätestab, et revisjon on kahe- kuni kolmeliikmeline ja
praegu ei ole me selleni jõudnud. Panen seetõttu Erkki Jaanholdi ja Daniel Sepa kandidatuuri
uuesti hääletusele. Te ei ole kohustatud kedagi vastu võtma, aga ma panen teile südamele
järgi mõelda.
Ettepanek: kinnitada Erkki Jaanhold revisjonikomisjoniliikmeks aastani 2014.
Otsus: Kinnitada Erkki Jaanhold revisjonikomisjoni liikmeks (poolt 84; vastu 13;
erapooletuid 22)
Ettepanek: kinnitada Daniel Sepp revisjonikomisjoniliikmeks aastani 2014.
Otsus: Daniel Seppa ei kinnitatud revisjonikomisjoni liikmeks (poolt 14; vastu 78;
erapooletuid 27)
Revisjonikomisjoni koosseis aastateks 2012-2014 on Siiri Pajupuu ja Erkki Jaanhold.
Liige nr 29: Kandidatuurid lükati tagasi ja teie esitasite need uuesti. Kas on olemas
kandidaatide nõusolek uuesti kandideerimiseks?
Üldkoosoleku juhataja: Need inimesed on olnud nõus kandideerima ja ei ole vahet, kas
hääletatakse üks või kaks korda.
5) Juhatuse tegevusaruanne (Lisa 5)
5.1 Üldine ülevaade
Üldise kokkuvõtte teeb juhatuse esimees Kuldar Rosenberg.
Uus struktuurimuudatus on toiminud aasta aega. Töötajad on aasta jooksul kiiresti vahetunud.
Projekte oli vähe ja neid ei rahuldatud väga. Alustasime koostööd Eesti Noorteühenduste
Liiduga (ENL) ja praegu töötame selle nimel, et katusorganisatsioone rahastataks teiste
põhimõtete järgi kui väiksemaid organisatsioone. Teeme ettepaneku, et seda võiks muuta või
vähemalt selle üle mõelda.
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (TSNA) poolt on rahastatud Talvekool ja
integratsiooniprojekt. Oli vähe asju, aga ei saa öelda, et midagi ei toimunud.
Juhatus ja meeskond said aru, et töörühmades on palju passiivseid liikmeid, kes on paberi
peale nimena jäänud või ei ole väga motiveeritud. Selleks saatsime töögrupid laiali ja
kutsusime uuesti kokku. Selle tulemusena said aktiivsed ja motiveeritud liikmed uuesti
kandideerida ja tõstsime töögruppide kvaliteeti.
Rahvusvaheliste suhete valdkond on aktiveerunud ja valisime valdkonnale uue juhi: Sander
Ganseni.
Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) ja Eesti Üliõpilaskondade Liiduga (EÜL) alustati E3
raames koostööd ja seegi on läinud hästi.

5.2 Avaliku poliitika valdkond
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Kokkuvõtte teevad juhatuse poolne koordinaator Liina Hirv ja valdkonna juht Lisette Vapper
Avaliku poliitika valdkond tegeleb meie poliitiliste seisukohtade kujundamisega. Avaliku
poliitika töörühm saadeti samuti laiali – laiali läks üheksa-liikmeline töögrupp, praegu on
aktiivsed liikmeid kaheksa.
Tegime palju koostööd EÜL-iga, eelkõige kõrgharidusreformi eelnõu osas. Koos EÜL-iga
jõuti järeldusele, et tuleb teha meeleavaldusi. Korraldasime neli meeleavaldust: Võrus,
Pärnus, Saaremaal ja Tartus. See oli tugev asi, kus me tegime üliõpilastega koostööd.
Edasi kestab koolivõrgureform. Jaanuaris-veebruaris toimusid arutelud 11 maakonnas
eemärgiga kujundada seisukoht, mis tugineb meie liikmete arvamusele. Oleme kohtunud
haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksooga ja meie seisukoha talle edastanud. Lisaks oleme
kohtunud paljude partneritega.
Alguse sai ka 21. sajandi kooli ümarlaud. See on õpilaste, õpetajate, koolijuhtide ja
lastevanemate koostöö vorm. Ümarlaua tegevus on oluline ja üksteisega arvestatakse üha
enam.
Avaliku poliitika valdkonnas on hetkel kaheksa tegusat töörühma.
Õpilasõigused: toetav ja abistav kõikidele õpilastele. Tegeletakse õpilasõiguste projektiga.
Karjääriõppe töörühm: võeti vastu dokument „Karjääriteadlik õpilane“. Oleme kaasatud SA
Innove töörühma. Töörühma juht käis Jõõpre põhikoolis rääkimas karjääriplaneerimisest.
Sotsiaalpoliitika töörühm: See oli enne koolitoidu töörühm, nüüd on aga üldisem. Üheks
töörühma suunaks on erivajadustega lapsed. Töörühma juht käis Tallinna Konstantin Pätsi
Vabaõhukooli õpilasesindusega tutvumas ja rääkimas.
Loovainete hindamise töörühm: Sügisel kerkis teema, kas loovained peaksid üle minema
arvestatud/mittearvestatud süsteemile. Kohtuti spetsialistidega ja külastati koole. Praegu
tegeletakse analüüsidega.
Integratsiooni töörühm: Eesmärk on käivitada kolm projekti. Üks – õpilasvahetuse projekt –
on kohe valmimas. On sekkutud Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi muutmisesse erakooliks.
Toimib tihe suhtlus Õpilasesinduste Assambleega.
Koolide tunnustamise süsteemi töörühm: kasvas välja „Õpilaste Eesti 2015“ Riigikogu
valimiste platvormist. Eesmärk ongi töötada välja süsteem, kuidas hinnata ja tunnustada koole
kogu olemuse põhjal.
Uuringutiim: Ei ole läinud hästi käima, sest töörühmas on vähe inimesi. Praegu ei ole kindlat
süsteemi, kuidas tiimi rakendada. Käidi kohtumas E-kooli esindajatega, et arutada
koostöövõimalusi. Poliitikauuringute Keskus PRAXIS tegi jaanuaris avaliku poliitika
huvilistele ka koolituse.
Kutsehariduse töörühm: Koostati küsimustik kutsekoolide probleemide kaardistamiseks, mis
on nüüdseks ka kutsekooli õppuritele ja juhtkondadele saadetud.
Väärtuskasvatuse töörühm: Koos panustati noortefoorumi „101 last Toompeale“
ettevalmistamisesse ja dokumendi valmimisse. Eetikakeskusega töötatakse koos välja
lauamängu. Aasta lõpus lõpetas töörühm aktiivse kooskäimise.
Avaliku poliitika valdkonnal on ka projektipõhised tegevused.
Integratsiooniprojekti „Üheskoos lahendusteni“ veab Toomas Laigu. Eesmärgiks on
soodustada eesti ja vene keelsete noorte vahelist koostööd läbi projektiloome protsessi.
Praegu on projekt algfaasis.
Koolide võrdlustabeli projekti koolid.ee veab Robert Aps. Praeguseks on olemas andmebaas
poolte Eesti koolide andmetega. Praegu toimub tabeli katsetamine spetsialistidega ja selle
arendamine.
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Sekkuti Lähte Gümnaasiumi juhtumisse ja avaldati toetust Pühajärve Põhikooli
allesjäämiseks.
On toimunud neli hooajakooli. Hetkel valmistatakse ette kevadkooli, mis toimub
õpilasõiguste konverentsi raames ja töötatakse välja ka suvekooli kontseptsiooni.
5.3 Rahvusvaheliste suhete valdkond
Kokkuvõtte teeb juhatuse poolne koordinaator Liina Hirv.
Rahvusvahelise suhete valdkonna juht Sander Gansen on oma kohalt tagasi astunud isiklikel
põhjustel. Sellel poolaastal, kui valdkonnaga aktiivsemalt tegelenud oleme, oli tegevus pigem
osaluspõhine ja eesmärk aktiivselt kaasa lüüa OBESSU tegemistes: üldkoosolekul, suvekoolis
ja veel mõnes kohas.
Septembris kutsus OBESSU kokku kaks töögruppi. Kristen Aigro esitati mõlemasse
töögruppi ja osutus ühte neist, Member Organizations’i töögruppi, ka valituks.
Tihenenud on suhtlus ka LMS-iga Leedust ja SLL-iga Soomest, kes mõlemad siin on.
Oktoobris toimus Tallinnas Põhjamaade Üliõpilaste Ümarlaud (NOM), kus tegi ettekande ka
Liina Hirv teemal „“Flexible Entry System to Higher Education“.
5.4 Liikmete valdkond
Kokkuvõtte teevad juhatuse poolne koordinaator Kristen Aigro ja valdkonna juht Marili
Niidumaa.
Valdkond tegeleb nõustamise, koolitamise ja arendamisega. Viib läbi infotunde ja liitumist.
Töögrupi tegevus põhineb arengukaval ja tegevuskaval.
Vastavalt selle aasta tegevuskavale tuleb koostada liikmeskonna arendusplaan. 2011. aasta
novembris toimus aktiivkonna aruteluõhtu Kristen Aigro ja Karl Jõgi eestvedamisel. Küsiti
sisendit ja ideid, kuidas võiks plaani läbi viia. Selle tulemusena kirjutatakse hetkel projekti
Euroopa Noored Eesti Büroole, kaasates ka SLL-i ja LMS-i. Plaani eesmärgiks on saavutada
EÕEL-ile regionaalsete liitude struktuur. SLL ja LMS on andnud nõusoleku aidata oma
kogemusega.
Perioodil 2011/2012 liitus EÕEL-iga 11 kooli. [Tegevusaruandes on kirjas üheksa kooli, kuid
pärast selle esitamist liitus veel kaks kooli – protokollija märkus]. Oktoobris-novembris
vaadati koostöös valdkonnajuhiga üle kohustuste täitmine. Kui liige ei ole osalenud 3
järjestikust korda Üldkoosolekul, on õigus nad välja heita. 52 liiget ei olnud oma kohustusi
täitnud, neid teavitati ja need liikmed, kes näitasid üles huvi jätkamiseks, said võimaluse
jätkata, Välja heideti 24 õpilasesindust: Padise Põhikooli ÕE, Puhja Gümnaasiumi ÕE, Pärnu
Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕE, Saverna Põhikooli ÕE, Taebla Gümnaasiumi ÕE, Tartu
Audentese Erakooli ÕE, Tartu Descartes Lütseumi ÕE, Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ÕE,
Tarvastu Gümnaasiumi ÕE, Toila Gümnaasiumi ÕE, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi ÕE, Võsu
Põhikooli ÕE, Aravete Keskkooli ÕE, Fr. Tuglase nim Ahja Keskkooli ÕE, Haapsalu
Gümnaasiumi ÕE, Halliste Põhikooli ÕE, Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli ÕE, Kallavere
Keskkooli ÕE, Kildu Põhikooli ÕE, Kullamaa Keskkooli ÕE, Laiuse Põhikooli ÕE,
Mõisaküla Keskkooli ÕE ja Märjamaa Keskkooli ÕE. Kooli sulgemise või jagunemise tõttu
jäädi ilma ka Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi ÕE-st, Rakvere Vene Gümnaasiumi ÕE-st ja
Raudna Põhikooli ÕE-st.
Hetkel on EÕEL-il 188 liiget..
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Valdkonna struktuuri kuulub töögrupp, mis moodustati pärast laiali saatmist samadel
põhimõtetel, mis teisedki töögrupid. Hetkel on töögrupis üheksa liiget, neist kolm lisandusid
jaanuaris. Moodustamisel püüti lähtuda regionaalsest põhimõttest. Töögrupp on kindlasti
liikuvaim, sest nende ülesanne on viia läbi nõustamisi ja infotunde. On pärit üle kogu MandriEesti.
Perioodil 2011/2012 viidi läbi 23 infotundi, ühtekokku rohkem kui 50 erinevas koolis.
[Tegevusaruandes on kirjas, et infotunde sai 35 ÕE-d, aga pärast tegevusaruande valmimist
toimus veel üks infotund, millel osales 16 ÕE-d – protokollija märkus].
Infotundide raames tegeleti ka õpilasesinduste nõustamisega. Analüüsi tehes selgus, et tihti oli
puudu vaid käimalükkavast jõust.
Septembris sai alguse liikmeskoolide andmete uuendamine. 19.03.2012 seisuga on
liikmeskoolide kaudu esindatud 90933 õpilast.
XXV üldkoosolekul tänati aktiivsuse eest liikmeid, kes on osalenud kõikidel koosolekutel või
puudunud üksikutest alates lepingu sõlmimisest.
Eelmisel üldkoosolekul viidi uutele delegaatidele läbi ka infotund – kokku 70 õpilasele.
5.5 Kultuuri ja kommunikatsiooni valdkond
Kokkuvõtte teevad juhatuse poolne koordinaator Kristen Aigro ja valdkonna juht Natali
Joonas.
Valdkonna peamised funktsioonid on ürituste korraldamine, suhtlus sponsoritega, imago
kujundus ja suhtlus meediaga.
Õpilasleht toimis eelmisel kevadel Facebook’i põhiselt, suvel 2011 sellisel kujul
väljaandmine lõpetati ja alustati uue lehe väljatöötamist. Arendajaga tekkisid
kommunikatsiooniprobleemid, mistõttu jäi kõik pikalt venima. Peatoimetaja Aksel Lõbu lõi
lehele uue struktuuri. Meeskond hakkas sügisel umber kujundama eesmärke ja septembris
otsustati meeskonna koosolekul muutuda noorteleheks. Kokkusaamisel juhatusega selgus, et
eesmärgid ei ühti ja mindi lahku. Hetkel lehte ei ole.
„101 last Toompeale“ teemaks oli väärtuskasvatus. Eelfoorumitel osales üle 400 noore,
lõppüritusele valiti 99 delegaati. Aasta lapsesõbralikuks organisatsiooniks valiti Toidupank ja
aasta lapsesõbralikuks ühiskonnategelaseks inimeseks Peeter Kreitzberg.
Alanud on kohtumised järgmise aasta ürituse korraldamiseks koostöös Eesti Lastekaitse
Liiduga.
Valdkonna alla käib 13-liikmeline töögrupp, mis jaguneb kolmeks: üritustiim, meediatiim ja
finantstiim. Moodustatud kandideerimise alusel, samamoodi nagu teised.
Meediatiimile toimus M-stuudio poolt fotokoolitus.
Välja on töötatud meediaplaan ja kommunikatsioonistrateegia, kus on märgitud ka meediaga
suhtlemise strateegia. Iga kuu saadetakse välja infokiri ja vähemalt 2 kuu tagant pakkumiste
kiri.
Facebook’is on lisandunud 312 uut jälgijat. Uude meediaplaani on sisse pandud punkt
suurendada info pakkumist läbi sotsiaalmeedia.
Juba pikemat aega toimub uue kodulehe väljatöötamine. Olemas on uus disainilahendus ja
valitud ka tehniline platvorm - Wordpress.
Koostöö jätkus erinevate partneritega nagu näiteks E3, YFU Eesti, Endla Teater.
Uued partnerid on SA Archimedes, AS Kuma, M-Stuudio, Siseministeerium (Euroopa
Vabatahtlikkuse Aasta raames). Läbirääkimised ka Just Filmiga. Välja on töötatud
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koostöödokument, kus on kirjas mõlema osapoole õigused ja kohustused. On olnud abiks
siiani ja on kindlasti ka uutel läbirääkimistel.
Peamised üritused on üldkoosolekud ja hooajakoolid. Osaleti ka messil Teeviit 2011.
Suuremat rõhku on hakatud panema kommunikatsioonipoolele. Täienenud on
meediakontaktide list ja suurenenud valdkonnajuhi osalus meediaga suhtlemisel, mis on
parandanud valdkondade vahelist koostööd. Perioodil märts 2011 - märts 2012 saadeti 31
pressiteadet ja EÕEL-i kohta avaldati 93 artiklit. Kõik artiklid on ka kodulehel olemas viite
„Meie meedias“ all.
Küsimused:
1) Külaline Elis Tootsman: Juhatuse ülesanne on ka avalik esinemine. Aasta jooksul vaid 6
esinemist. Kas rohkem ei olegi?
V: Need on suuremad näited
2) Külaline Daniel Sepp: Kaugel mu söök on, mis peaks gümnasistideni jõudma? Räägime
sellest igal koosolekul. Mida tegi Susanna Paeväli selle töögrupi juhina juhatuses?
V: Oleme suhtluses HTM-iga. Meil ei ole mõtet ajada asja, mida me näeme, et ei saa panna
valitsuse tegevuskavasse. Suuname oma ressursid sinna, kus näeme neid rohkem toimivat.
Mis sa Susanna kohta rääkisid?
Külaline Daniel Sepp: Susanna vastutas kunagi selle valdkonna eest?
V: Antud hetkel me muutsime struktuuri ja me lõime töörühma, kus on inimesed, kes sellega
tegelevad.
3) Külaline Daniel Sepp: Esitasite Tallinnale aruande? Milleks?
V: Arupäringu
4) Külaline Daniel Sepp: Kuidas peaks kutseõppeküsitlus jõudma õppuriteni?
V: Küsitlus jõuab siis kohale, kui minnakse ise kohale. Külastame koole.
Külaline Daniel Sepp: Kas teil on planeeritud, millal teete? Siis läheb selle läbiviimiseks
aasta.
V: Juhtkondadega on ühendust võetud, nemad levitavad seda. Loodame täiustada seisukohti
järgmiseks üldkoosolekuks.
5) Liige 90: Küsimus OBESSU töögrupi kohta. Kas Kristen jääb töögruppi ka pärast uue
juhatuse valimist?
V: Jääb küll, see ei sõltu tema positsioonist.,
6) Külaline Daniel Sepp: Mida te lehes muutsite? Merilin Piipuu ajal oli sama struktuur.
V: Muutus toimus eesmärkidena. Meeskond soovis teha lehte üldiselt noortele ja see ei ühti
meie eesmärkidega.
7) Külaline Daniel Sepp: Milline on suhe meie koolitajatega, keda koolitasime KÜSK-i
rahadega? On neil mingeid kohustusi meie ees või meil nende ees?
V: Otseseid kohustusi ei ole, aga Võrumaal valisime ühe koolitaja välja ja saatsime
koolitama. Lepingut ei ole, aga suhtleme nendega ikka.
8) Külaline Elis Tootsman: Lehega on kõik, aga mis te olete selleks teinud, et saaksime seda
varsti uuesti lugeda?
V: Jätkamiseks ei ole veel hetkel tegevusi toimunud ja see jääb uuele valdkonnajuhile
9) Külaline Daniel Sepp: Mitu lubanud liiget oli kohal ehk mitmest me ilma jäime?
V: Hetkel veel kedagi välja ei heideta, see jääb uue juhatuse teha.
10) Külaline Daniel Sepp: Sander Gansen läks ära isiklikel põhjustel, aga kus te panite nii
rängalt mööda, et ta ei teinud näiliselt mitte midagi?
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V: Jah, tema töö jäi väheseks, aga peale mitmel välisüritusel osalemise suutis ta teha
rahvusvaheliste suhete plaani, kaardistada projektivõimalused ja võtta kontakti mitmete
partneritega. Ta koordineeris ka tänase väliskülaliste siiasaamise. Nii pikalt läks tema
lahkumisega seetõttu, et ta tegi oma tööd vahelduva eduga ja asi jäi venima. Leppisime
kokku, et kuni üldkoosolekuni hoolitseb ta selle eest, et rahvusvahelised külalised saavad siia
kohale.
11) Külaline Kristo Peterson: Tahan tähelepanu pöörata kodulehele. See, kuidas me ennast
välja toome, mõjutab väga ka meie asjalikkust. Kutsun teid kõiki ennast üles andma ja uut
kodulehe välja töötama!
12) Külaline Edgar Rootalu: Tähelepanek rõõmsale ja nooruslikule organisatsioonile:
ettekanded peaks olema lõbusad ja kuulatavad, et publik ei vajuks magama
13) Liige nr 90: kas uue rahvusvaheliste suhete valdkonnajuhi leidmine jääb uuele juhatusele
ja kuidas vana juhatus plaanib suunata, et ei läheks nii nagu enne?
V: Jah, kõik juhid lähevad vahetusse. Kuulutame uue otsingu välja suvel, kui kõikide
teistegagi. Ameti üleandmisel pöörame tähelepanu, et kõik kaardistused ja kontaktid saaksid
üle antud ja kõike saaks edasi kaardistada.
Eimar Veldre tänab kõrgharidusreformi osas kaasa aidanuid ja meeleavalduste korraldajaid
Natali Joonast, Lisette Vapperit, Marili Niidumaad, Sander Gansenit, Karl Oskar Villsaart,
Katri Helen Palmi, Kevin Lume ja Liina Hirve.
Juhatuse esimees annab EÜL-ile üle EÕEL-i aukirja.
Üldkoosoleku juhataja kuulutab üldkoosolekus välja pausi. Üldkoosolek jätkub kell
13.20.
Üldkoosoleku juhataja palub kõigil võtta istet ja viib läbi kohalolekukontrolli. Kohal on 119
liiget. Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Üldkoosolek jätkub kell 13.30.
6) Juhatuse valimine
Üldkoosoleku juhataja tutvustab valimiste protseduuri.
Juhatuse esimees teeb ettepaneku valida kolmeliikmeline juhatus.
Ettepanek: Valida kolmeliikmeline juhatus.
Otsus: Valitakse kolmeliikmeline juhatus (poolt 119, vastu 0, erapooletuid 0)
Üldkoosoleku juhataja palub kandidaatidel siirduda ukse taha.
Üldkoosoleku juhataja tutvustab valimiste protsessi.
Juhatuse kandidaadid lahkuvad saalist.
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Juhatuse kandidaatide ettekanded ja küsimused kandidaatidele:
1) Liina Hirv
Lugupeetud üldkoosolek, presiidium, vilistlased, külalised. Eesti haridusmaastikul on rasked
ajad. Tunneme iga päev koolis, kuidas meid surutakse raamidesse ja iga õpilase omapäradega
ei arvestata nii kuis peaks – meid õpetataks justkui nii nagu 30-40 aastat tagasi. Muudatusi on
vaja. Sellega on algust tehtud, aga need on laiahaardelised ja lihtne on libastuda. Just
sellepärast on oluline, et meie, õpilaste, hääl oleks kuulda ja mis veel olulisem – arvesse
võetud. Seetõttu on vaja, et oleksime tugev katusorganisatsioon. Oleme õpilaste liit. Peame
seetõttu hea seisma selle eest, et side liikmete ja tuumiku vahel oleks tugev; et me ei oleks
kellestki rahaliselt sõltuvad ja et me seisaks oma väärtuste eest. Liit peaks olema kui üks pere.
Aasta eest seisin siin kogenematuna ja Liisa Nuut küsis, kas ma julgen aasta hiljem peeglisse
vaadata. Jah, ma julgen, sest olen teinud palju ja andnud ennast palju. Tean ka seda, et
üheskoos oleme võimelised viima liitu lähemale suurtele eesmärkidele.
Küsimused:
1) Liige 122: Mis on Eesti hariduse 3 kõige suuremat väljakutset? Lühidalt.
V: Jätkuvalt üsna faktikeskne õpe, meie koolivõrk ja haridus ei ole piisavalt eluga seotud.
2) Külaline Jana Schmidt: Oled maininud, et Margaret Thatcher on sinu eeskuju. Ta oli aga
üsna enesekindel ja ei arvestanud teistega. Kas oled ka selline?
V: Ei, kindlasti mitte täielikult. Eeskuju ei pea olema täielikult igas asjas. Pigem on ta
negatiivne eeskuju, kellelt õppida.
3) Külaline Elis Tootsman: Ajalugu näitab, et mitmed pikaajalised juhatuse liikmed väsivad.
Kuidas sina oma motivatsiooni üleval hoiad?
V: Langus tuleb siis, kui asi ei ole enam huvitav ja uudne või me ei tea, kuidas midagi teha.
Abiks on see, kui me küsime abi ja konsulteerime. Tuleb rääkida ja nõu küsida ja ma usun, et
see aitab minu motivatsiooni hoida.
4) Külaline Katre Kikkas: Oled viimase aasta jooksul väga palju meedias olnud. Mida sa
õppinud oled? Kas teeksid midagi teisiti?
V: Alguses oli väljakutse ja tekkis väike paanika. Aga kui meediaga suhelda, tuleb olla
konkreetne. Kui liiga pikalt vastata, siis hakkan ennast kordama. Tean, et seda tuleb vältida.
5) Külaline Kristo Peterson: Millised võimalikud muutused hakkaks toimuma liidu
igapäevases asjaajamises, kui juhatuse esimehel kõrval kooli ei ole ja saab kogu aja
suunata EÕEL-ile?
V: Kuna inimesel on rohkem aega, siis saab ta end asjadega rohkem kurssi viia ja inimestega
suhelda. Kaob ära võimalus, et esimees avastab, et midagi oleks pidanud tegema teisiti.
Kaovad ära kogemata tehtud apsakad.
6) Liige nr 122: Kuidas talud kriitikat? On sul probleeme olnud?
V: Talun pigem hästi. See eeldab aga, et see on konstruktiivne. Kui mulle jääb mõistmatuks
põhjus või viis, kuidas seda esitatakse, siis on raskem taluda.
7) Külaline Edgar Rootalu: Palju on räägitud ideede edasikandmisest. Kuidas väldid jalgratta
leiutamist?
V: Kas edasi andmisel või üldse oma töös?
Külaline Edgar Rootalu: Kohe praegu.
V: Nagu enne mainisin, siis tuleb abi küsida. Kontakt vilistlastega on oluline. Suurte ideede
puhul konsulteerida vanemate vilistlastega.
8) Külaline Kristjan Luuk: Kas oled meeskonnamängiha või teed asjad ise ära?
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V: Juht ei ole see, kes hakkab ise ära tegema, vaid vaatab, et saaks tehtud. Olen siis pigem
meeskonnamängija, sest jälgin, et mu meeskonna tegemised saaks tehtud.

2) Henri Jeret
Austatud üldkoosolek, üldkoosoleku juhatajad, juhatus ja liitlased. Tänan kõiki, kes
üldkoosolekul osalesid ja teie huvi eest kandidaatide vastu; teie vastupidavuse eest, et olete
siin kuulnud ja lahanud erinevaid probleeme. Aitäh teile.
Mind on kummitanud üks pilt. Seal olen mina, ma olen maratoni stardijoone ääres. Ma olen
valmis startima, pühenduma, tööd tegema. Tahan anda endast kõik. Finiš on järgmisel
kevadel. Millegipärast ma ei stardi, ma ootan midagi/kedagi. Ootan stardilasku – see on teie
käes. Ootan teie usaldust minule, et saaksin järgmisel aastal töötada hoole ja innuga juhatuses.
Küsimused:
1) Liige nr 122: Mis on esimene asi, mida sa juhatusse saamisel ära teed?
V: Ma vastan iga kord ühte asja. Tahan kindlasti hakata tegelema Õpilaslehega. See ei pruugi
juhtuda kohe kiiresti, sest enne tuleb uurida õpilaste arvamust ja seda, mida sinna panna.
2) Külaline Elis Tootsman: Ootad stardipauku. Kas ainult juhatuse töö annab sulle võimaluse
midagi teha,. Kas jätkad ka valdkonnajuhina?
V: Kindlasti on ka muid võimalusi ja tulevik toob uusi pauke, mis sunnivad tegutsema. Liit on
saanud kalliks ja tahan anda tagasi. Kui ma ei saa juhatusse, siis tahan panustada kindlasti
liitu ka järgmisel aastal
3) Liige nr 90: Reedel arvasid, et saad ülikooli kõrvalt juhatuses hakkama, eile aga arvasid,
et jätad aasta vahele. Mõtlesid ümber?
V: Kui muud võimalust ei jää, siis oleksin nõus kooli pooleli jätma.
4) Külaline Elis Tootsman: Millega jätkaksid kui ei saa juhatusse? Nimeta 2-3 asja.
V: Ei lähe ära võrdlustabelite projekti juurest; lisaks lehele tekitab isiklikku huvi
regionaalliitude projekt, millest tahaks kuulda rohkem.
5) Külaline Indrek Hirsnik: Oled eelnevatel päevadel maininud, et sul on müügitöö kogemus,
tänu millele oled õppinud tundma inimpsühholoogiat. Aga see oli ainult 3 kuud. Vähe ei ole?
V: Ma olen varemalt tegelenud kodulehtede tegemisega ja sellega seoses klienditeenindusega
– teenin kooli kõrvalt raha. Mitteametlikult tegelen sellega rohkem
6) Külaline Daniel Sepp: Oled justkui kriminaal, võttes mitteametlikult raha. Kandideerides
juhatusse on sinu all ka maksud. Kas sa ei arva, et oled petnud Eesti riiki?
V: Olen töötanud ka riigile, kus olin ka lepinguga tööl. Olen teinud ka tasuta tööd, saades
muid hüvesid. Ei usu, et olen teinud pettust.
7) Liige nr 222: Tutvusin su hariduskäiguga. Mis oleks algeks, et me peaksime sind
usaldama – mis hoiab sind töös terve aasta?
V: Põhikooli ajal oli puberteediiga, olid tujud ja raske iseloom. Mul väljendus see koolide
vahelise liikumisega, mis aitas kiiremini suureks kasvada. Tulin tagasi vanasse kooli ja
hakkasin õppima ning tuleviku peale mõtlema.
8) Külaline Kristo Peterson: Rõõmustav on kuulda, mida sa räägid. Kui sa oled aasta aega
vastutusrikkal ametikohal, siis kas meil aasta pärast on uus koduleht?
V: Nagu ma aru saan, siis praegu on peamised probleemid inimesed ja suhtlusprobleemid. See
on kindlasti üks tegevus, mida Andresega läbi arutada. 90 000 õpilase seas on kindlasti
aktivistid ja kindlasti uus leht.
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9) Külaline Elis Tootsman: Eile ütles Liina, et järgmine aasta on suurem eelarve. Mis on sinu
valimislubadus?
V: Ühe tegin juba Daniel Sepale. See oli noortelehe käimapanek.
10) Külaline Katre Kikkas: Palun too välja sinu kolm meeskonnatöö nippi – sinu
meeskonnatöö ABC.
V: Iga meeskonnaliikmega peab olema isiklik suhe. Teiseks peab toimuma tegevus ja olema
saavutused – siis saab innustust teha uusi projekte. Kolmandaks pean tähtsaks, et meeskond
võiks lisaks tööle ka vabal ajal lisaks tööle ka kokku saada ja suhelda.
3) Andres Joonsaar
Kõne: Tere kallid delegaadid, aktivistid ja külalised. Vaadake korraks oma tulevikku. Kas
kõik on nii nagu teile meeldiks? Mina tean vastust. Ja just täna on teil kõige suurem võim.
Miks kandideerin mina? Olen öelnud, et liit tähendab mulle palju ja see on osa minust. Näen
rahulolematust rohkem kui sooviksin näha. On vaja julgeid inimesi, kes julgeks teha vajalikke
muudatusi ja öelda välja, mida nad mõtlevad. Teine põhjus, miks kandideerin, on see, et
tunnen soovi ja kohustust arendada eesti hariduselu. Viimased pool aastat olen juhtinud
loovainete töörühma ja oleme teinud ära suure töö. Ainuüksi sellest ei piisa ja kindlasti
kogume ühise laua taha kõik, keda see puudutab. Võib-olla tulevikus ei hinnata
kunstiõpetuses ja kehalises kasvatuses õpilasi numbritega, vaid nad saavad hindeks MA/A.
Nüüd on aeg otsustada. Teie häälel on võim. Soovin edu ja meelekindlust ning loodan, et teete
õige otsuse.
Küsimused:
1) Liige nr 122: Mis on sinu kõige suurem nõrkus, mis võiks tekitada juhatusse saamisel
probleeme?
V: Aeg-ajalt liigne kaalutlevus. Kiirete otsuste langetamine võib osutuda keeruliseks.
2) Liige nr 221: Kui reedel küsisime, kuidas töögrupiga on läinud, siis ütlesid, et motivatsioon
on kadunud ja sa polnud kuigi kaua sellega seotud. Kuidas sa arvad, et sa aasta aega suudad
edasi panna?
V: Üks põhjus, miks motivatsioon kadus, on see, et ma leidsin, et see töörühm, on üpriski
lühiajaline. Juhatuses olemine seda aga ei ole ja seal on uusi väljakutseid ja võimalusi.
3) Külaline Elis Tootsman: Miks on rahulolematus tekkinud ja kuidas seda parandad?
V: Ei ole kindel, mis on tekitanud. Üks probleem võib olla kommunikatsioon ja info vähene
liikumine. Liikmete hulgast, kes ei ole suured aktivistid, olen kuulnud, et neid ei kaasata
piisavalt tegevusse. Avaliku poliitika töögrupi liikmeni ei jõua ka, mis toimub teistes
valdkondades. Tahaks korraldada aktiivkonna üldkoosolekuid.
4) Külaline Kristjan Lukk: Kui enesekindel sa praegu oled, arvestades ameti vastutusrikkust?
V: Praegu olen närvis, aga kui valimised lõppevad, siis taastun.
5) Külaline Indrek Hirsnik: Värsket verd on vaja, aga noorteorganisatsiooni puhul on see
ohtlik. Kuidas tagad EÕEL-i jätkusuutlikkuse ja järjepidevuse?
V: Tuleb hoida sidet vilistlaste ja eelmiste juhatustega. Just ühe-aastase juhatuse puhul kipub
organisatsiooni mälu kaduma. Selleks tuleb tihedalt nendega suhelda.
6) Külaline Daniel Sepp: Esimees esindab organisatsiooni. Sa kandideerid ka selleks. Paneeli
ajal solvasid sa osasid inimesi saalis. Kuidas me teame, et sa esimehena selliseid
kogemata väljaütlemisi ei tee?
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V: Vabandan, kui kedagi solvasin. Minu jaoks on juhatusse kandideerimine esimene suurem
kogemus ja olen pisut endast väljas. Edaspidi loodan, et mul on rohkem aega avalikke
esinemisi ette valmistada ja vältida sellisid asju.
7) Liige nr 222: Oleme vähe rääkinud uutest liikmetest. Kuidas plaanid jõuda nende
noorteni, kes on kaugemalt pärit ja tagada selle, et sinna kuuluks noori igast piirkonnast
üle Eesti ja kust leiad finantsilised vahendid nende toomiseks üldkoosolekule?
V: Üks võimalus on parandada transpordikompensatsioone – laekumise kiirust ja suurust.
Uute liikmeteni jõudmiseks on kõige parem variant erinevad üritused. Hooajakoolid on olnud
viimasel ajal Tallinna-kesksed. Seda võiks ka muuta. Miks mitte teha järgmisel kevadel
hooajakool Tartus ja sügisel Pärnus.
8) Külaline Katre Kikkas: Annan võimaluse ennast analüüsida. Mida sa viimase kolme päeva
jooksul öeldu/tehtu osas muudaksid?
V: Võtan tagasi oma eilse öeldu, kus tsiteerisin Lauri Leesit.
9) Külaline Elis Tootsman: Kuidas hoiad üleval oma meeskonna motivatsiooni?
V: Hea viis on ennast tööväliselt lõdvaks lasta. Mulle see mõjub hästi ja kindlasti ka
meeskonnale.
4) Rasmus Kurgpõld
Kõne: Tere päevast kallid liidukad. Mul on au ja rõõm liikuda inimeste keskel, kes on
avaldanud usaldust. Täna asetan teid raske otsuse ette. Me kõik oleme tugevad ja kõneosavad.
Tahan teile südamele panna, et paber kannatab kõike ja hulga siiramad on teod. Minu
tugevuseks on lubaduste täitmine.
Olen äärmiselt korrektne ja põhjalik oma töös ja sellele on kinnitust andnud ka
kaaskandidaadid. Ma ei pelga inimesi aruteludesse kaasata, olen truu oma algsele surematule
kirele – ürituste korraldamisele. Viimasele aastale tagasi vaadates olen liitu nii palju
panustanud. Liit on mulle väga kalliks ja oluliseks saanud. Aitäh teile.
Küsimused:
1) Liige nr 122: Kaks küsimust. Kui sa ei oska mingile küsimusele vastata, siis kas sa uurid
selle koheselt välja:
V: Jah
Liige nr 122: Eile ei teadnud sa EÕEL-i kuute väärtust - kas sa oled need välja uurinud?
V: Avatus, demokraatlikkus, nooruslikkus, asjatundlikkus, koostöö, mainekus.
2) Külaline Elis Tootsman: Anna meile üks valimislubadus, mille sa aasta pärast oled ära
teinud.
V: Ma luban, et aasta aja pärast oleme jõudnud rohkemate liikmeteni ja meie üldkoosolekul
on suurem osavõtt.
3) Külaline Indrek Hirsnik: Lugesin üldkoosoleku korraldusmeeskonda tutvustavat lehte ja
sinu käest on küsitud, et miks enne mürgisüsti tegemist puhastatakse süstlanõel? Sa vastasid,
et taevas ega põrgus pole HIV-l kohta. Kes sinust jumala tegi?
V: Mina pole endast jumalat teinud. Tol hetkel kui seda küsiti, oli väga kiire ja tahtsin lihtsalt
humoorikat vastust anda.
4) Külaline Edgar Rootalu: EÕEL on tegutsenud 14 aastat. Mis on sinu arvates nende aastate
jooksul vingeim asi, mis on ära tehtud?
V: Töö väljendub ka väikestes asjades. Aga isiklikult olen vaimustuses koostööst Lastekaitse
Liiduga, mis väljendub ürituses „101 last Toompeale“.
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5) Külaline Kristo Peterson: ENL-i esindajana küsin, et milliseid konkreetseid asju võiksime
koos EÕEL-iga eeloleval aastal teha?
V: Praegu on teil päevakorras olnud valimisea langetamine. Võiks veel mõne arutelu luua ja
seda EÕEL-i suurema osalusega. Eelmine kord olime esindatud, aga ehk seekord rohkem.
6) Külaline Kristjan Lukk: Sa veel ei kuulu juhatusse, aga [eelpool mainitud – protokollija
märkus] küsimusele vastust andes sa kiirustasid. Kui sa juhatusse saad, kas siis on oodata
samasugust juhatust?
V: Ei, kõne all oleva lehe koostamisse suhtusin huumoriga
7) Külaline Katre Kikkas: Oleme kolme päevaga näinud su arenguvõimet. Millises suunas
sooviksid edasi areneda ja kas läheksid EÕEL-i esindama sama märgiga, mis praegu?
V: Olen saanud oma esinemisoskuse kohta kriitikat ja soovin seda arendada. Märk on
Tallinna Reaalkooli oma.
8) Külaine Daniel Sepp: Minu jaoks on meedia tähtis. Mida sa teed juhatuse liikmena
selleks, et õpilasleht naaseks? Kas ta üldse peaks naasema?
V: Mina näen koostööd arenemas, ehk tuua leht tagasi. Üksi ma seda teha ei saa. Peame
meeskonna ja tiimiga maha istuma ja leidma kompromissi, kui mitte konsensuse.
9) Külaline Elis Tootsman: Oled sa innovaatiline inimene?
V: Napilt ei.
5) Lisette Vapper
Kõne: Tere austatud üldkoosolek, presiidium, vilistlased, kogu õpilaspere. Üheskoos oleme
tugevamad, ja meie käes on see võti, mille abil saame tuua haridusellu uusi muudatusi. Meie
koos suudame ideed reaalseks muuta, hariduselu õppijakesksemaks muuta ja koos uusi ideid
genereerida. Meie igaühe panus on ääretult oluline. Esimehe kandidaadina tahan, et liit
muutuks liikmete nägu lähtudes vajadustest. Liit on kui laev, mis liigub sadama suunas,
ületades kõik tormid. Iga kord tunnen jõudu, mis on ääretult motiveeriv. Seadsin omale suure
eesmärgi, mille saavutamine algab väikestest asjadest,. Juhtides suurimat valdkonda, olen
saanud hea ülevaate liidust.
Hea juht peab mõtlema lennukamalt ja kaugemale. Minul on visioon liidust kui tugevate
liikmetega organisatsioonist. Mina viin liidu uuele tasemele, viin väärikale ja kõrgemale
tasemele.
Küsimused:
1) Liige nr 122: Oled kirjutanud, et 10 aasta pärast oled loonud Aafrika toetuseks
organisatsiooni, mis toetab nende haridust. Miks just Aafrika? Miks mitte luua midagi Eesti
parandamiseks?
V: Tahan maailmas ringi käia. Kogu see kultuur huvitab mind. Kindlasti jõuan ringiga tagasi
Eestisse.
2) Liige nr 221: Mis on üks asi, mille eelmiselt juhatuselt kaasa võtaksid?
V: Oskus taluda kriitikat. Nad ei andnud alla, vaid suutsid konfliktid lahendada.
3) Külaline Katre Kikkas: Kui sa ei osutu valituks, siis mida teeksid aasta aega ja kas
kandideerid järgmine aasta uuesti?
V: Ma ei jätaks Liitu, sest see on südames. Panustaksin töögruppidesse.
4) Külaline Martin Paluoja: Kas suudad oma seisukohti tugevalt toetada kõrgemate
positsioonidega inimestega kokku puutudes?
V: Tunnen, et arenen pidevalt ja kõik on arendatav, Olen valmis ja ei karda väljakutseid.
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5) Külaline Daniel Sepp: Sinu ametiajal esines „Foorumis“ juhatuse esimees Kuldar
Rosenberg ja meile jäi silma, et ta oli natuke pehme. Minister sõitis tast üle. Kas sa ei karda,
et sinuga juhtub sama? Kas julged ministrile vajadusel vahele segada?
V: Julgeksin teda katkestada ja selgitada, miks. Sest õpilaste seisukohad on kõige olulisemad,
mida kaitsta.
6) Külaline Kristo Peterson: Milline peaks sinu nägemuse järgi olema sinu roll ja positsioon
selles kolmeliikmelises meeskonnas?
V: Oleksin aseesimees avaliku poliitika peal. Esimene valik oleks aga siiski kindlasti esimees.
7) Liige nr 222: Oled toonitanud uut taset. Kas see tähendab uusi reforme, uusi muutusi?
V: Uued sihid on kindlasti liikmete kaasamine. Sellega on aasta-aastalt tegeletud ja nüüd on
aeg panustada edasi regionaalsete liitude loomisesse
8) Külaline Edgar Rootalu: Milline seisukoht haridusplatvormist on kõige
südamelähedasem/mida tuleb kõige kiiremini ellu viia?
V: Kooli antav haridus on liiga faktipõhine. Aineid tuleb rohkem siduda ja sellega on meil hea
võimalus tegeleda
9) Külaline Daniel Sepp: Rõhutad uut taset. Milline see uus tase on, kuidas sa liidu sinna
viid?
V: Uus tase ongi see, et õpilasliit on oma liikmeid esindav organisatsioon, kes neid esindab;
kes kohalikul tasandil suhtleb. Selleks tuleks luua regionaalsed liidud.
10) Liige nr 222: Uuest tasemest veel. Minu füüsikaõpetaja ei teadnud midagi Liidust. Kas
aasta pärast õpetajad teavad, et õpilasliit on olemas?
V: Töötan selle nimel, et meid tuntaks rohkem.
11) Külaline Elis Tootsman: Kas kavatsed minna edasi n-ö vana rasva peal või mõelda ka
midagi uut?
V: Kindlasti ei jää kinni vanasse, vaid julgen vastu võtta ka uusi väljakutseid. Üks on
kindlasti rahastuse suurendamine. Liidu kõrvale äriüksus – see on üks eesmärk.
12) Külaline Martin Paluoja: Ütlesid, et uus tase on see, et liit esindab oma liikmeid. Kuidas
sa aasta ajaga avaliku poliitika valdkonna juhina ei ole selleni jõudnud?
V: Olen samm-sammult oma eesmärkideni püüelnud. Meeleavaldused on üks näide, kuidas
kaasame oma liikmeid. Ma olen siiras ja usaldusväärne isik ja täidan lubadused. Ei ole
kahepalgeline ja julgen võtta vastutust.
Üldkoosoleku juhataja teatab, et poolt- ja vastukõnede tegemiseks tuleb sõnavõtud eelnevalt
registreerida – sõnavõttude ajal enam registreerida ei saa.
Poolt- ja vastukõned
Liige nr 90: Pooltkõne Lisette Vapperile.
Eelmise aasta mais kohtusin väga erilise neiuga. Kohe alguses jäi ta silma tahtega maailma
muuta. Oma juhtimisega jäi ta meie südamesse. Vaatamata sellele, et ta on blond, on ta tark.
Mõtleb alati kastist välja ja suunab ka teisi seda tegema. Tema ideed viivad liidu uuele
tasemele ja seda ongi vaja. Tema käe all on avaliku poliitika valdkond arenenud ja ta on end
tõetanud hea juhina. Lisette positiivsust jagub 90000 õpilasele. Olen veendunud, et ta oleks
liidule hea juht. Suvekooli meeskonna liikmed usuvad temasse, sest ta on seda väärt.
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Liige nr 190: Pooltkõne Henri Jeretile
H-heatahtlik, E-eeskuju, N-naerusuine, R-rahulik, I-imeline. Just see ongi Henri. Teda
iseloomustab tasakaalukus – justkui mägi, mida miski ei liiguta. Teda on raske endast välja
viia. Küsin teolt, üldkoosolek, millised peaksid olema juhatuse liikme iseloomujooned? Keda
tahaksite ennast esindama? Usun, et see inimene võiks olla tasakaalukas. Henril on see
omadus eriti tugev. Pingelistes olukordades suudab ta säilitada kainet meelt ja toetada oma
meeskonda, olgugi, et tal võib endal olla raske. Ta on aus ja siiras. Temaga suheldes ei teki
barjäääri. Ta on avatud, usaldusväärne ja hooliv. Henri suudab inimestelt õppida, võtta
eeskuju vilistlastelt ja inimestelt, kellel on juba kogemusi. Ta ei otsusta üksi, vaid arvestab
teistega. Inimene, kes käitub nii, sobib juhatuse liikmeks.
Liige nr 209: Pooltkõne Henri Jeretile
Esimene esindaja: Tahaks kõigepealt Henri kohta öelda, et ta on minu ÕE president. Koos
oleme teinud mitmeid otsuseid, lisaks sellele EÕEL-is liikmete valdkonnas ja ta on mulle ka
väga hea sõber. Aasta aega tagasi, kevadel, me tutvusime. Praegu võib tema kohta öelda, et
tasakaalukamat, rahulikumat ja sihikindlamat inimest ma ei tea. Ma arvan, et ta on üks
parimaid kandidaate.
Teine esindaja: Öeldut on raske ületada. Aga mul tuleb kohe meelde, kuidas ma tegin oma
esimese infotunni. Mul läks sassi, aga Henri ei teinud numbrit ja parandas ära nii, et keegi ei
saanud aru. Tema kõige suurem iseloomuomadus on tasakaalukus, mis tuleb väga kasuks. Ta
sobib esimeheks ja aseesimeheks, pannes oma oskused proovile mõlemas. Ka mina usun, et ta
sobib sinna kõige paremini.
Liige nr 10: Pooltkõne Rasmus Kurgpõllule
Eile oli Rasmuse kohta kuulda nalju, et ta hämab. Tegin temaga palju koostööd seoses eesti
keele eksamiga, kus ta oli meie juhendaja. Ta suhtub oma töösse väga tõsiselt, tahab, et kõik
oleks täiuslik ja on selle nimel valmis tegema kõike. Ta on ka hooliv. Talvekooli korraldades
oli mul raske ja mitte keegi peale Rasmuse ei märganud kui endast väljas ma olin. Ta rahustas
mu maha ja ma usun, et päästis nii mõnegi elu. Usun südamest temasse ja tema võimetesse ja
ta viib kindlasti liitu edasi. Usun seda südamest.
Liige nr 116: Pooltkõne Rasmus Kurgpõllule
Tutvusin temaga umbes aasta tagasi suvekooli korraldusmeeskonna koosolekul. Olen aasta
jooksul teinud temaga palju koostööd, mille alusel saan väita, et ta sobib ideaalselt esimeheks.
Ta on inimene, kelle motivatsioon ei lõpe iialgi, kelle unistused on reaalsed, kelle prioriteedid
on paigas, kes märkab seda, mida teised ei näe. Ta on võimeline juhtima tervet EÕEL-i.
Külaline Daniel Sepp: Pooltkõne uuele võimalikule juhatusele
Aasta eest olin praeguse juhatusega võitlustules ja tegin läbi sama kadalipu, mida praegused
kandidaadid. Andestaksin mõned väikesed prohmakad. Mõtlesin tükk aega, mida teile hingele
panna. On kaks moodust: võiksin öelda, keda kindlasti mitte valida, aga see on vaid minu
arvamus. Eile juhtis Eimar Veldre tähelepanu sellele: me ei vali vaid ühte inimest, vaid
tervikut, mis peaks toimima. Ma pean tunnistama, et nende kolme päeva jooksul olen näinud
seda tervikut. Meil on hiilgav aseesimees, keda näeksin esimehena. Meil on Henri ja Lisette.
Usun, et see on tiim, mis toimiks. Need on need inimesed, kes on välja öelnud, et töötaksid
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meiega koos. Nad on olnud ausad ja on need inimesed, kellele ma annaks oma hääle, kui mul
see oleks. Ma hea meelega näeksin teid just neid toetamas.
Üldkoosoleku juhataja: Panen teile südamele, et te valite omale mitte ainult esindajaid, vaid
ainsale Eesti õpilasi esindavale organisatsioonile täidesaatvat organit. Need kolm inimest on
eesti õpilaste ainsad häälepaelad. See on suur otsus ja ma loodan, et te teete seda peaga.
Üldkoosoleku juhataja tutvustab valimiste protseduuri.
Üldkoosoleku juhataja kuulutab välja pausi hääletamiseks.
minuti pärast.

Üldkoosolek jätkub 5

Üldkoosoleku juhataja viib läbi kohalolekukontrolli.
Kohal on 120 liiget. Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Üldkoosolek jätkub kell 15.10.
Häältelugemiskomisjon lahkub ruumist, et juhatuse esimehe valimiste hääli lugeda.
Üldkoosoleku juhataja: Senikaua. kui ootame tulemusi, on võimalus tänada.
Tänamine
Juhatus tänab inimesi ja organisatsioone, kes on liitu sellel aastal aidanud.
 EÕEL-i teenetemärk antakse Andres Arule, õiguskantsleri lasteõiguste büroo
juhatajale.
Külaline Kristo Peterson: Millega Andres Aru teenetemärgi välja teenis?
V: Osakonnaga on olnud tihe koostöö. Andres Aru on kohal olnud ja aidanud. Lisaks ka tihe
koostöö õigusalase konverentsi osas.
 Juhatus annab välja aukirja:
o SA Innove
o Tallinna Ülikool
o Erki Kaikkonen
o Olger Tali
o Edvard Ljulko
o Annli Heinsalu
o Marili Niidumaa
Marili Niidumaa tänab liikmete valdkonna liikmeid.
Üldkoosoleku juhataja kuulutab välja pausi. Üldkoosolek jätkub 15.35.
Üldkoosoleku juhataja viib läbi kohalolekukontrolli.
Kohal on 120 liiget. Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
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Üldkoosolek jätkub kell 15.46.
7) Valimistulemused
7.1 Esimehe valimistulemuste avalikustamine
Liige nr 122: Teen ettepaneku hääletada selle üle, kas me avalikustame praegu esimeeste
hääletustulemused. Hääletame selle üle, kas me näitame neid kohe praegu või vaatame hiljem
protokollist.
Ettepanek: avalikustame küll isiku, kes sai juhatuse esimeheks, kuid me ei avalikusta, mitu
häält keegi sai. Küll aga avalikustame, mitu sedelit on välja jagatud, mitu on rikutud ja mitu
kehtib.
Otsus: avalikustame küll isiku, kes sai juhatuse esimeheks, kuid me ei avalikusta, mitu häält
keegi sai. Küll aga avalikustame, mitu sedelit on välja jagatud, mitu on rikutud ja mitu kehtib.
(Poolt 119, vastu 0, erapooletuid 1)
Häältelugemiskomisjoni esimees Andre Sõstar teeb teatavaks esimeheks valitu.
Hääletussedeleid 120, kehtetuid sedeleid 0, kaotsi läinud sedeleid 0.
Juhatuse kandidaadid sisenevad saali.
Juhatuse esimeheks valiti Liina Hirv
Juhatuse kandidaadid lahkuvad saalist, välja arvatud Liina Hirv.
Üldkoosoleku juhataja tutvustab valimiste korda
Üldkoosoleku juhataja kuulutab hääletamiseks välja pausi 5 minutiks
Üldkoosoleku juhataja viib läbi kohalolekukontrolli.
Kohal on 120 liiget. Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Üldkoosolek jätkub 16.06.
Häältelugemiskomisjon lahku ruumist.
Tänamine jätkub
Külaline Edgar Rootalu annab uuele juhatuse esimehele üle kingituse ENL-i poolt.
Gerrit Lääne tänab Marili Niidumaad pikaaegse tegevuse eest EÕEL-is.
XXVI üldkoosoleku peakorraldajad tänavad:
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Videotiimi
Fototiimi
Kaablipoissi
Juhatuse liikmeid
Korraldajaid
Jaan Poska Gümnaasiumit
Tartu Herbert Masingu Kooli

Juhatus tänab XXVI üldkoosoleku peakorraldajaid.
Natali Joonas tänab meeskonna poolse koordinaatorina omalt poolt peakorraldajaid.
7.2 Juhatuse liikmete valimistulemused
Esmalt tehakse teatavaks juhatuse esimehe ametikoha numbrilised valimistulemused
Liina Hirv – 81 häält
Henri Jeret – 19 häält
Lisette Vapper - 10 häält
Rasmus Kurgpõld - 10 häält
Andres Joonsaar – 0 häält

Juhatuse liikmete valimistulemused
120 sedelit, kaotsi läks 1, kehtetuid 1.
Lisette Vapper – 81 häält
Henri Jeret – 79 häält
Rasmus Kurgpõld – 54 häält
Andres Joonsaar – 11 häält
Presiidiumi esimees viib läbi kohaoleku kontrolli.
Kohal on 113 liiget. Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Liina Hirv teeb ettepaneku kinnitada aseesimeestena Lisette Vapper ja Henri Jeret.
Otsus: Aseesimeestena on kinnitatud Lisette Vapper ja Henri Jeret. (Poolt 102, vastu 0,
erapooletud 7).
Üldkoosoleku juhataja viib läbi kohaloleku kontrolli.
Kohal on 113 liiget. Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Liina Hirv teeb ettepaneku kinnitada aseesimeestena Lisette Vapper ja Henri Jeret.
Otsus: Aseesimeestena on kinnitatud Lisette Vapper ja Henri Jeret. (Poolt 100, vastu 1,
erapooletuid 12).
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Juhatuse kinnitamine
Ettepanek: kinnitada juhatus koosseisus: Liina Hirv - juhatuse esimees, Lisette Vapper
aseesimees, Henri Jeret – aseesimees
Otsus: Juhatus koosseisus Liina Hirv - juhatuse esimees, Lisette Vapper aseesimees, Henri
Jeret – aseesimees on kinnitatud (poolt 103, vastu 0, erapooletuid 10).
Tänamised jätkuvad
Toomas Laigu annab uuele juhatusele üle raamatu liikmete poolsete soovidega ja ka lille,
mida uus juhatus kasvatama saab hakata.
Juhatus annab välja aktiivse kooli aukirja, mille teenimiseks on kool kasvatanud 10 hetkel
aktiivset liidu noort. Sellel aastal pälvib selle Tallinna 32. Keskkool.
Üldkoosoleku juhataja kuulutab XXVI EÕEL-i üldkoosoleku lõppenuks
Juhatus tänab selle aasta valdkonnajuhte Marili Niidumaad, Lisette Vapperit ja Natali Joonast.
Toomas Laigu tänab üldkoosoleku peakorraldajaid

Presiidiumi esimees: Kristjan Martin Kasterpalu
Sõnavõttude registreerija: Sten Kalder
Protokollija: Siret Villmann
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