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Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXIV Üldkoosoleku protokoll 

Aeg: 1.-3. aprill 2016 

Koht: Elva Gümnaasium 

Osavõtjad: Lisa 

Koosoleku juhataja: Sirly Pärnaste 

Sõnavõttude registreerija: Lele Luup 

Protokollija: Märten Mändla 

Üldkoosoleku päevakord: 

1. Tegevusaasta aruanne 

2. Majandusaasta aruanne 

3. Revisjonikomisjoni valimine 

4. Rahvusvaheliste suhete valdkonna strateegia 

5. Juhatuse valimine 

Juhatuse esimees Aron-Antti Vaino viib läbi kohaloleku kontrolli. 

Kohal on 132 liiget. Liikmeid on kokku 167 ja kvoorumi täitmiseks on vajalik 56 liikme 

kohalolu. 

Järeldus: Üldkoosolek on otsustusvõimeline. 

Juhatuse esimees teeb ettepaneku üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitamiseks 

koosseisus häältelugemiskomisjoni esimees Grete Haube, liikmed Harold Lepp, Merit 

Mölder, Karmen-Eliise Kiidron, Kerstin Maipuu. 

Otsus: Kinnitada häältelugemiskomisjon esitatud koosseisus. Poolt 132, vastu 0, erapooletu 

0. 

Juhatuse esimees teeb ettepaneku üldkoosoleku presiidiumi kinnitamiseks koosseisus Sirly 

Pärnaste – üldkoosoleku juhataja, Lele Luup – sõnavõttude registreerija, Märten Mändla –

protokollija. 

Otsus: Kinnitada presiidium esitatud koosseisus. Poolt 131, vastu 0, erapooletu 0. 
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Päevakorra kinnitamine: 

1. Tegevusaasta aruanne 

2. Majandusaasta aruanne 

3. Revisjonikomisjoni valimine 

4. Rahvusvaheliste suhete valdkonna strateegia 

5. Juhatuse valimine 

Presiidiumi esimees teeb ettepaneku kinnitada päevakord eeltoodud kujul. 

Vajalik on teha täiendav kohaloleku kontroll, kuna kohalolijate arv ei klapi. 

Presiidiumi esimees tutvustab üldkoosoleku korda ning hääletamise ja parandusettepanekute 

esitamise tingimusi. 

Täiendav kohaoleku kontroll: kohal on 132 liiget. 

Otsus: Päevakord on kinnitatud esitatud kujul. Poolt 130, vastu 0, erapooletu 0. 

 

1. Tegevusaasta aruanne 

Kokkuvõtte teeb juhatuse esimees Aron-Antti Vaino. 

Juhatus peab möödunut aastat õnnestunuks. Eesmärk oli keskenduda liikmetele, see sai 

täidetud. XXXIII Üldkoosolekul saadi kokku 9/10 liikmetest. Kutseõppurid on jäänud veidi 

tahaplaanile. Ka sel aastal jäi tahaplaanile Õpilasesinduse Aabits. Põlvkondade vahetus on 

olnud märgatav. 

Liit on olnud läbipaistev. Meedias pole küll piisavat kajastust olnud. Probleeme on olnud ka 

sisekommunikatsiooniga. Mured on lahendatud. Koostöö teiste organisatsioonidega vähenes, 

sest keskenduti liikmetele, aga ollakse siiski hinnatud koostööpartner. Kaks edukat projekti 

sel aastal olid Õpilasöö ja Salliv kool. Õnnestunuks saab lugeda ka regionaalseid koolitusi. 

Valdkonnad on suurenenud ning sh ka aktiivsus. 

Koostöö MTÜ Foorumteatriga ja Lastekaitse Liiduga toimib suurepäraselt. Alustati koostööd 

TLÜ noorsootöö päevaõppeosakonnaga. Jätkati koostööd Õpilasakadeemiaga. 

 

Kokkuvõtte teeb rahvusvaheliste suhete valdkonna juht Mikk Tarros. 

Osaleti mitmetel OBESSU üritustel. Tänaseks on loodud tihedamad sidemed Põhjamaadega. 

Tähtsamad neist SLL Soomest ja FSS Taanist. Tänu tihedamale koostööle on EÕELil 

võimalik osaleda põhjamaid ühendava koostöövõrgustikuga. Läbi selle võrgustiku on loodud 

uusi kontakte Rootsi ja Norra õpilasesindajatega. 

Koostööd jätkati ka Leedu õpilasorganisatsiooniga LMS. EÕEL, LMS ja OBESSU on 

alustanud koostööd Läti õpilasorganisatsiooni loomiseks. 
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17. novembril tähistati ülemaailmset õpilaste päeva. Selle puhul valmisid ka videod EÕELi 

vilistlastest, kes rääkisid õpilasaktivismi tähtsusest. 

 

Kokkuvõtte teeb liikmete valdkonna juht Andreanne Kallas. 

Eelnevast töögrupist ei jätkanud mitte ükski liige. Augustis võeti peale uut kandideerimist 

vastu 13 liiget. Jaanuaris liitus kaks liiget, lisaks veebruaris liitus veel 8 liiget, seda tänu uuele 

projektile. 

Infotunde toimus 5. Nende väike arv tulenes regionaalsete koolituste toimumise tõttu. 

Mentorlusprogramm ei hakanud sel aastal tööle. Põhjuseks oli koostöö tegemine Tallinna 

Ülikooli tudengitega, kellega kõike vajalikku ei jõutud läbi arutada. 

Õpilasesinduse Aabits on muutumatuna olnud aastast 2008. Alustatud on uuendusprojektiga. 

2015/2016 aastal liitus 4 kooli, välja arvati 5 kooli. 

 

Kokkuvõtte teeb avaliku poliitika valdkonna juht Eleri Pilliroog. 

 

Aasta on olnud tihedam ja töökam võrreldes eelmise aastaga. Varasemast töögrupist jätkas 2 

liiget. Hetkel kuulub töögruppi 15 liiget. Varasemad 4 töörühma ühendati kokku kaheks. Tihe 

kontakt on loodud meediaga. 

Hariduspõhise integratsiooni töörühmal on käsil mitu projekti: eesti-vene noorte 

integratsiooniprojekt, kutsekoolide temaatika, sõjapõgenike juhendmaterjal ja Liidu 

materjalide tõlkimine vene keelde. 

Tihedalt on tehtud tööd haridustöötajate õiguste suurendamise osas. Lisaks tehakse tööd 

haridusseadustiku ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse osas. 

Suuremad projektid on olnud algklasside koolikottide kaalumise kampaania. Märgatav osa 

kaalutud koolikottidest ületas lubatud kaalu piiri. Kampaanial oli väga laialdane 

meediakajastus, mis on vägagi positiivne. Õpilasöö eesmärgiks oli juhtida tähelepanu 

kutsehariduse väärtustamisele. Salliv kool sünnib koostöös MTÜ Foorumteatriga ja 

Lastekaiste Liiduga. See on siiani EÕELi jaoks suurim projekt. Eesmärk on tõstatada 

koolikiusamise temaatika. Sallivat kooli rahastab Haridus- ja Teadusministeerium, 

Hasartmaksumängu Nõukogu, Hooandja koos Nordea pangaga. Salliv kool on kaasatud ka 

kiusuennetus kontseptsiooni, mida koostatakse koostöös KiVa, T.O.R.E, Lastekaitse Liidu, 

Tartu Ülikooli ning Haridus-ja Teadusministeeriumiga. 

Liige 155: Mis on veebikeskkonna nimi, mis 12. mail välja tuleb? 

Eleri: Selleks on sallivkool.ee 

Liige 206: Mida teevad vabatahtlikud? 

Eleri: Abilisi on vaja igal pool, sotsiaalsetes eksperimentides ja eelkõige foorumlaudades. 
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Kokkuvõte teeb kultuurivaldkonna juht Anna Leena Tae. 

 

Valdkond jagunes uuel aastal kaheks: projektitöörühmaks ja korraldustöörühmaks. 

XXXII Üldkoosolekul ei valitud juhatust, seetõttu toimus II erakorraline Üldkoosolek, 

valituks osutusid Aron-Antti Vaino ja Mikk Kask. XXXIII Üldkoosolekul tehti ajalugu – 

saadi kokku 9/10 liikmetest. 

Traditsiooniks on tänada Hea Õpetaja Kuu raames õpilassõbralikke õpetajaid. Sel aastal pävis 

tiitli Merle Karuks Adavere põhikoolist. 

Vabariigi aastapäeva eelõhtut ei toimunud, kuid lippu käidi heiskamas küll. EÕEL oli 

esindatud ka noorte infomessil Teeviit. Koostöö sõlmiti Eesti Noorsootöö Keskusega 

Teeviidal osalemiseks kaheks aastaks. 

Liige 230: Mis on Q-kiri? 

Anna Leena: Tiitel, mis omistatakse aktivistidele, kes on millegagi eriti silma paistnud. 

Liige 82: Miks ei korraldata enam kevad- ja sügiskooli? 

Anna Leena: Seda peeti mittevajalikuks. Osalejaid on vähe ning see ei tasu end ära. 

Aron-Antti: Selle asemele tulid regionaalsed koolitused. 

Liige 65: Kas XXXII Üldkoosolekul polnud Q-kirja saajaid? 

Anna Leena: Hetkel ei oska öelda, need lisatakse juurde. 

Liige 155: Kuidas valitakse välja Õpilassõbralik õpetaja? 

Anna Leena: Kultuurivaldkond vaatas üle saadetud avaldused ning selle põhjal valiti. 

Liige 231: Kas kutsekoolide ja tavakoolide barjäär sai vähendatud? 

Anna Leena: Jah, saadi küll. Kutsekoolide osalus on suurenenud. Loodame neid rohkem 

näha üritustel ja vabatahtlikena. 

Eleri: Probleem on praegu nende väheses aktiivsuses, ootame neid rohkem osalema. 

Liige 26: Kas noori oodatakse osalema ka rahvusvahelises noortevahetuses? 

Mikk Tarros: Selles osas tehakse koostööd kultuurivaldkonnaga. 

Liige 234: Kas Õpilasööd on plaanis veel korraldada? 

Anna Leena: See sõltub järgmise aasta aktivistidest. 
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Kokkuvõtte teeb kommunikatsiooni valdkonna juht Epp Sillukse. 

 

Jaanuarist alates on infokirjal uus välimus. Peamine sotsiaalmeedia väljund on EÕELi 

Facebooki konto. Kahjuks on Liidu Twitteri konto aktiivne enamasti vaid Üldkoosolekute 

ajal. Flickrisse postitatakse kõik üritustel tehtud pildid. 

2014. aasta lõpuks suleti vana koduleht, kuna seal oli liiga palju vigu sees. Uus koduleht pidi 

valmima 2015. aasta aprillis, kuid valmis sama aasta sügiseks. Lisaks valmib Õpilasliidu 

blogi. 

Kõik pressiteated on saanud kajastust suuremates meediaväljaannetes. EÕELi meediakajastus 

on märgatavalt suurenenud. Suvel valiti aastaringne meediatiim, milles oli algselt 9 liiget, 

nüüd on neid 6. 

 

Liige 90: Teen ettepaneku muuta Rõuge Gümnaasium Rõuge Põhikooliks. 

Andreanne: Vastav kool peab tegema selleks ettepaneku, siis saab seda muuta. 

Liige 155: Millal ja kus keskkonnas saab kandideerida EÕELi vabatahtlikuks? 

Aron-Antti: Kandidatuurid avanevad igasugustesse valdkondadesse ja ürituste tarbeks. Info 

levib meili teel ja sotsiaalmeedias. 

 

Muudatusettepanek 1: Lisada punkti 2.2.6 koolid Rõuge Põhikool, Võhma Kool, Tarvastu 

Gümnaasium, Kehtna Põhikool ja Lüllemäe Põhikool. 

Poolt 131, vastu 0, erapooletu 1. 

Muudatusettepanek 2: Muuta punkt 2.3.1 järgmiselt: „Praeguse seisuga kuulub valdkonda 

15 liiget: Eelika Kiil, Hanna-Maria Mets, Kert Kask, Raul Altmäe, Dauri Paškovski, Gretel 

Jaanisoo, Greetel Kala, Kätriin Taal, Lilian Karro, Helen Värno, Elo Kook, Mari Hairk ja 

Evelin Smirnov, Brita Ennok ja valdkonna assistent Birgit Aljaste. 2016. aasta veebruarini oli 

liikmeks Frederik Normann.“ 

Poolt 124, vastu 0, erapooletu 3. 

Muudatusettepanek 3: Lisada punkti 2.4.2 lause: „Q-kirjad said Märten Mändla, Kaisa 

Ristikivi, Greetel Kala, Annela Tammiste, Eleri Pilliroog, Markus Mikk, Rudolf-Gustav 

Hanni…(+3).“ 

Poolt 127, vastu 1, erapooletu 4 

Otsus: Tegevusaasta aruanne on kinnitatud. 

Poolt 129, vastu 0, erapooletu 2 
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2. Majandusaasta aruanne 

Kohaloleku kontroll: kohal on 134 liiget 

Majandusaasta aruande kohta teeb ettekande Annela Tammiste. 

Aruanne tehakse 1. jaanuarist 31. detsembrini. Keskenduti oma liikmete arendamisele. 

Alustati kahe uue suure projektiga: Õpilasöö ja Salliv kool. Hariduspoliitilistes protsessides 

peetakse suhteid oma strateegiliste partneritega heaks. 2015. aastat hinnatakse heaks ja 2016. 

aastat saab vägagi edukalt jätkata. 

Liige 227: Miks on üks juhatuse koosseis kuni 5. maini ja järgmine 6. maist alates? 

Lele: 5. mail lõppes eelmise juhatuse liige, uus juhatus valiti II erakorralisel Üldkoosolekul ja 

nende liige algas 6. mail 

Liige 155: Ettepanek muuta suvekooli nimi „Meie aja kangelased“ ümber „Oma aja 

kangelased“. 

Liige 116: Miks pole lisatud dokumenti erakorralist üldkoosolekut? 

Annela: See lisatakse sinna, palun esitada muudatusettepanek kirjalikult. 

 

Majandusaasta aruande numbrilise poole kohta teeb ettekande Mikk Kask. 

 

2015. aastat võib hinnata edukaks. Vabu vahendeid jagus piisavalt ning olukord on paranenud 

võrreldes eelmise aastaga. Lisa kirjeldab täpselt, kust on saadud toetusi ning kui palju neid 

kulutati. 

Külaline 4: Mida tehti 2015. aastal teisiti, et miinustesse ei jäädud? 

Mikk Kask: Kohalikud omavalitsused toetasid hästi palju, me saime vastavaid vahendeid 

kasutada oma kulutuste tarbeks. 

Liige 150: 2015. aastal jäi üle ca 7000 eurot. Kuhu see raha siis läks? 

Mikk Kask: Me tegime Liidule selle eest meeneid ja saime soetada kaamera meediatiimile. 

Plaanis on soetada ka selle kaamera abil üldkoosolekut salvestada. Soetasime ka diktofoni ja 

lipu. 

 

Revisjonikomisjoni aruande kohta teeb ettekande Annela Tammiste 

Revisjonikomisjon arvab, et Liit on tegutsenud õiguspäraselt. Pole täheldanud õigus- või 

ootusrikkumisi. Liidu tegevus on olnud otstarbekas. 2015. aastat nimetatakse Õpilasliidu 
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tegevuse osas heaks. Nähakse vajadust pöörata tähelepanu ning jätkata Õpilaste Eesti 2019 

sisu populariseerimisega. 

Muudatusettepanek 1: Lisada majandusaasta aruandele juurde lause: „Lisaks kahele 

korralisele üldkoosolekule toimus ka II erakorraline Üldkoosolek.“ 

Täiendav kohaloleku kontroll, kuna hääletuse arvud ei klapi: kohal on 137 liiget. 

Poolt 135, vastu  0, erapooletu 2 

Otsus: Majandusaasta aruanne on kinnitatud. 

Poolt 133, vastu 0, erapooletu 3 

 

3. Revisjonikomisjoni valimine 

Liina Hirv 

Revisjonikomisjon on justkui teie kui liikmete käepikenduseks. Usun, et eelmine revisjon on 

teinud head tööd. Arvan, et revisjon peab teostama järelvalvet Liidu üle. Ta on nõuandev 

organ. Suhtlus juhatuse ja revisjoni vahel peab olema tihe. Liit on toiminud aastaid sama 

mustri järgi. Aeg oleks seda veidi muuta. Organisatsioon ei toimi, kui see järgib aastaid samu 

meetodeid. 

Kohaoleku kontroll: kohal on 134 liiget. 

Üldkoosoleku juhataja tutvustab revisjonikomisjoni töö põhimõtet ja olulisust. 

Siiri Pajupuu videotutvustus 

Juhatuse esimees teeb ettepaneku kinnitada revisjonikomisjon kaheks aastaks koosseisus 

Liina Hirv ja Siiri Pajupuu ning viia läbi avalik hääletus. 

Täiendav kohaloleku kontroll: kohal on 136 liiget. 

Otsus: Revisjonikomisjon on kinnitatud kaheks aastaks koosseisus Liina Hirv ja Siiri 

Pajupuu. 

Poolt 136, vastu 0, erapooletu 0 

 

4. Rahvusvaheliste suhete valdkonna strateegia 

Rahvusvaheliste suhete valdkonna strateegia kannab ette Mikk Tarros. 

Strateegia on loodud, et parandada rahvusvaheliste suhete valdkonna juhtide tööd. Valdkonna 

juhil on õigus võtta valdkonda juurde liikmeid ning luua töögruppe. Valdkonna liikmete 

järelkasvu tagamiseks ja motiveerimiseks on tähtis teha valdkonnast teavitustööd, mis 

võimaldab aktivistidel aru saada valdkonna tööülesannetest. Oluline on tagada vastav 
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koolitusvõimalus. Efektiivse töö tagamiseks on vajalikud vastavad dokumendid, nt 

käsiraamat. 

Peamisteks prioriteetideks on välja arendada rahvusvaheliste suhete valdkonna töögrupp, 

tagada meeskonna motiveeritus ning teadmised tööülesannetest, luua ning aja jooksul 

täiendada valdkonna juhi käsiraamatut ja strateegiat, tagada eelarvest rahastus tulevaste 

kulutuste tarvis. 

Oluline on EÕELi, Eesti õpilasi ja nende huve Euroopas esindada. Selleks on 

katusorganisatsioon OBESSU, mille töösse ja arengusse panustatakse. Tähtis on tõstatada 

Eestiga kaasnevaid hariduspoliitilisi teemasid, luua OBESSUs uusi kontakte ning partnereid 

ja tutvustada EÕEL-i tööd. 

Me oleme lähedalt seotud Põhjamaadega. Eesmärk on luua Põhjamaade 

õpilasorganisatsioonidega tihedamad sidemed. Peamiseks katusorganisatsiooniks on 

Põhjamaade õpilasorganisatsioone ühendav NSSN. Oluline on anda omapoolne panus 

õpilaspoliitika arendamisel Läänemere regioonis, kaasata Põhjamaade õpilasorganisatsioone 

meie korraldatud üritustele, üldkoosolekutele; leida Põhjamaadega ühiseid koostööpunkte 

ning pakkuda meiepoolset abi projektide, koostöö ja kampaaniate teostamisel. 

Samuti on tähtis tagada õpilasaktivismi tähtsus Baltikumis. Vajalik on koostöö Läti ja Leedu 

õpilasorganisatsioonidega. Lätil puudub oma õpilasorganisatsioon, seetõttu on suhtlus 

Baltimaades omavahel raskendatud. Eesmärk on anda panus Läti õpilasorganisatsiooni 

väljatöötamiseks ning hiljem ka välja arendada Baltimaade õpilasorganisatsioone ühendav 

võrgustik. 

Mainimata ei saa jätta koostööpartnereid Eestis. Tagades rahvusvahelise õpilaskultuuri laiema 

leviku Eestis, tuleks alustada koostööd ka uute organisatsioonidega. Esindades Eesti õpilasi 

mitmel tasandil, on plaanis kaasata oma tegemistesse ka rahvusvahelise koostööga seotud 

asutusi (Nt: Välisministeerium, saatkonnad, Euroopa Liidu koostööorganisatsioonid Eestis 

jm.). Suur siht on suurendada koostööd ENLiga nii rahvusvahelisel ja kohalikul tasandil ning 

osaleda erinevatel hariduspoliitilistel aruteludel Eestis. 

EÕEL on tihedalt seotud Euroopaga. Tähtis on teha koostööd ka nende organisatsioonidega, 

kes ei kuulu OBESSUsse. Eesmärk on pakkuda neile abi ja EÕELi poolset sisendit ning leida 

kontakte teiste riikide õpilasesindajate seast. 

Kuna EÕEL on MTÜ, siis on vajalik piisav rahaliste vahendite olemasolu. Võimalus on saada 

rahastust läbi erinevate projektide. Meid on võimelised abistama teised organisatsioonid ja ka 

ettevõtted. Seetõttu on vaja leida välisrahastajaid ja koostööpartnereid. 

Juhatuse liikmetel on võimalus osaleda rahvusvahelises töös ja anda oma panus valdkonna 

arengusse, esindades EÕELi rahvusvahelistel üritustel või andes juhtnööre valdkonna 

paremaks toimumiseks. Oluline on tagada järjepidev infovahetus juhatuse ja rahvusvaheliste 

suhete vahel ja kaasata juhatust esindama EÕELi välismaal. 
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Avaliku poliitika valdkond ja rahvusvaheliste suhete valdkond on oma tööülesannetaga üpris 

tihedalt seotud, seda nii ühiste eesmärkide elluviimisel õpilaspoliitikas kui ka EÕELi 

esindamisega. Seetõttu on tähtis, et valdkonnad jätkaksid pidevalt omavahelist koostööd. 

Tagades meie esindatuse võimalikult paljudel hariduspoliitilistel teemadel, tuleks anda 

võimalus ka avaliku poliitika liikmetel osaleda rahvusvahelistes aruteludes ja rääkida kaasa 

erinevatel hariduspoliitilistel teemadel. 

Võimalike tulevikus toimuvate projektide ning ürituste elluviimiseks saab rahvusvahelised 

teha koostööd kultuurivaldkonnaga. Selleks tuleb senisest enam kaasata valdkonda tulevaste 

rahvusvaheliste ürituste korraldamisel Eestis, rakendada projekti töögruppi rahastuse 

taotlemiseks välismaalt ning tähistada koos rahvusvahelist õppurite ning rahvusvahelist 

vabatahtlike päeva. 

Jäädvustades rahvusvahelistel üritustel toimuvat ja tagades nende kajastatavuse, vastutab 

kommunikatsiooni valdkond, koostöös rahvusvaheliste suhetega selle eest, et rahvusvaheliste 

suhete tegemised oleks Liidu infokanalites kajastatud. Erinevate projektide raames saab 

kultuurivaldkond pakkuda abi erinevate promoklippide ja fotode tegemisel. 

Liige 26: Mille poolest see strateegia erineb varasemast? 

Mikk Tarros: Varasemat strateegiat polegi olnud, seetõttu saigi see nüüd loodud. 

 

5. Juhatuse valimised 

Kohaloleku kontroll: kohal on 134 liiget. 

Avatud küsimuste voor 

Liige 168: Mikk, ütlesid Aron on sulle põhja alla teinud? Mida sa selle all mõtled? 

Mikk Tarros: Ma ei saa seda kinnitada, et oleksin seda öelnud. 

Liige 19: Dauri, kuidas valmistud ette ettenägematuteks asjadeks? 

Dauri: Arvestan, et need võivad tulla ja valmistun selleks. 

Annela: Kõigile, kui te ei saa juhatusse, mida te siis teete? 

Dauri: Kandideerin avaliku poliitika valdkonna juhiks. 

Mikk Tarros: Teen oma töö lõpuni, võib olla lähen teise organisatsiooni, näiteks ENL. 

Andreanne: Lõpetaks samuti oma mandaadi, kandideeriks XXXV Üldkoosoleku 

peakorraldajaks. 

Killu: Kandideeriksin liikmete valdkonna juhiks. 

Anna-Bret: Kandideeriksin uuesti juhatusse või liikmete valdkonna juhiks. 

Liige 65: Mikk, kas EÕEL Põhjamaade Liitu või sina esimeheks, vali üks. 
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Mikk Tarros: EÕEL Põhjamaade Liitu. 

Eleri: Esimehe kandidaatidele, tooge välja üks konkreetne tegevus, et kindlad tegevused 

saavutaksid oma eesmärke. 

Mikk Tarros: Juhatuse mandaat kestab ühe aasta, valdkondades võiksid olla näiteks 5 aasta 

peale kindlad eesmärgid, ehk ka 3 aasta peale, see aitab järgmistel mandaatidel tööd jätkata. 

Dauri: Peame jätkama seda, mis on alustatud, mõttetu on pooleli jätta. 

Andreanne: Peame koostööd tegema eelmise juhatuse ja tegevmeeskonnaga. 

Liige 208: Kõigile, kui peaks tegema juhatuse sees sisekonfilktid, kuidas lahendate need? 

Andreanne: Oleneb konfliktist. 

Killu: Töö ja eraelu peab hoidma lahus, pealesurumist ei tohi olla. 

Anna-Bret: Nõustun eelnevatega. 

Mikk Tarros: Probleemid peab lahendama igal juhul, meeskond on ühtne, Kui jätta 

rääkimata, siis võib asi hull olla. 

Dauri: Oleneb konfliktist, kelle vahel see tekkinud on. Kui see on kahe inimese vahel, siis 

omavahel, kui tiimis, siis kõik koos. 

Liige 109: Killu, kui palju Aron on sind kandideerimisega aidanud? 

Killu: Meil pole nii palju ametialaseid kokkusaamisi. 

Mikk Kask: Liit lähtub oma töös konkreetsetest väärtustest, neid on 6, palun nimetage 1. 

Anna-Bret: Demokraatlikkus. 

Mikk Tarros: Nooruslikkus. 

Dauri: Uuenduslikkus. 

Killu: Jätkusuutlikkus. 

Andreanne: Avatus. 

Liige 79: Eile tekkis teema keelebarjääri osas. Mis on teie arvamus, kuidas seda parandada? 

Killu: Muukeelsetes koolides tuleb korraldada algusest peale keelekümblust. 

Mikk: Üks lahendus on ka õpilasvahetus, riik võikski tagada selle, et õpilased saaksid käia 

muukeelsetes koolides. 

Dauri: Võib teha sarnase projekti nagu kutseharidusel. 

Anna-Bret: Õpilasöö projektile sarnaselt võiks teha integratsiooniprojekti. 



 

EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIT 

__________________________________________________________________________________ 

Telliskivi 60A 

10412, Tallinn 

kodulehekülg: www.opilasliit.ee 

e-post: opilasliit@opilasliit.ee 

reg nr. 80140436 

a/a 10220015646012 
 

Annela: Mida te teeksite nüüd, et parandada eelmise juhatuse viga, et propageerida Õpilaste 

Eestit 2019? 

Anna-Bret: Suhelda erakondadega ja riigikogulastega, et arutada seda kogu meeskonnaga. 

Killu: Õpilaste Eesti 2019 võtab kokku vajalikud seisukohad, toetan eelnevat. 

Andreanne: Tähtis on arendada kutsekoolide prkatika probleemi. 

Mikk: Võiks alustada Haridus- ja Teadusministeeriumist. Kui ei, siis Sotsiaalministeeriumist. 

Kui ka sealt mitte, tuleb leida muid kontakte, vajadusel ka minister ja panna seda südamele. 

Dauri: Ajas muutub palju asju, tark on dokument üle vaadata, siis alles tegutseda. 

Liige 209: Mida teeksite, et tegevmeeskond oleks maksimaalselt motiveeritud? 

Dauri: Oluline on luua sõprus ja usaldus, samas ka panna peale vastutust. 

Mikk Tarros: Vastutus on tõesti oluline, võiks kohtuda ka tulevaste kandidaatidega 

Anna-Bret: Nõustun Dauriga, oluline on teha ka koolitusi, et üksteist paremini tundma 

õppida. 

Mikk Kask: Dauri, Killu, Bret, Liidus on 2 palgalist töötajat, mis on nende ülesanded? 

Anna-Bret: Avaliku poliitika nõunik Helena Veldre, ta aitab avaliku poliitika valdkonnal 

luua seisukohti, annab nõu. Teine on Kairi Kitsing ja on tegevjuht, aitab ka dokumentidega 

ning jälgib rahastust. 

Aron-Antti: Kõigile, kuidas olete tegelenud koolikiusamisega, mida olete teinud? 

Andreanne: Ma ei tea, kas mul on vedanud, aga minu koolis peaaegu et polnudki kiusamist, 

seda oli väga vähe, praegu pole seda ka näinud. Kunagi ma ei osanud vahele astuda. 

Killu: 5.-6. klassis suhted halvenesid ja tekkis probleeme, gümnaasiumis ma pole seda tähele 

pannud 

Mikk Tarros: koolis õpilasesindusega tegelesime madalamate klassidega, kes pole 

õpilasesinduses kaasatud ja otsisime välja murekohad, viisime õpilastega läbi arenguvestlusi. 

Anna-Bret: Minu koolis on ka kiusamist vähe, õpetaja kogub tagasisidet tihti ja suhtleb 

õpilastega, see just on ongi oluline. 

Dauri: Pean õnne tänama, et mind kiusatud pole, aga olen näinud kiusamist pealt. 

Gümnaasiumis ei ole seda näinud. Olen vahele astunud, et selline tegevus pole normaalne. 

Eleri: Esimehe kandidaatidele, ekspromptsituatsioon, Postimees ajakirjanik küsib kaks lauset, 

mis on Liidu tähtsus praegu ja miks see vajalik on. 

Mikk Tarros: Mitmete tuhandete õpilaste esindamine ongi see, mida meie saame teha, mitte 

riigikogu ja valitsus. 
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Liige 208: Kõik peale Dauri, erinevate juhatuste ajal on käinud läbi mõte, et Üldkoosoleku 

peakorraldajad ei tohiks olla juhatuse kandidaadid, kas selline punkt võiks olla põhikirjas? 

Andreanne: Võiks isegi olla, samas tegevmeeskond on ka pildis, tekib küsimus, kas siis 

peaks ka selle ära keelama. 

Killu: See pole vajalik, need inimesed võivad saada rohkem tähelepanu, aga nende teadmised 

mängivad olulisemat rolli 

 

 

 

 

Juhatuse kandidaadid lahkuvad ruumist. 

Kõne peab Andreanne Kallas 

Mikk Kask: Kas on midagi, mida tahaksid muuta ümber Liidu eelarve jaotuses? 

Andreanne: Ma pole sellega konkreetselt seotud olnud ehk ma ei oska hetkel välja tuua seda. 

Kui vaadata eelnevaid eelarveid, siis leiaksin midagi, mida muuta. 

Liige 28: Ütlesid, et soovid muuta üritusi kvaliteetsemaks, mis sulle nende juures ei meeldi? 

Andreanne: Pidasin silmas Liidu-siseseid üritusi, asju tehakse natuke liiga viimasel minutil, 

seda on aja vältida. 

Liige 208: Millisena kujutad Liitu edasi järgneva aasta vältel? 

Andreanne: Tahan jõuda sinna, et oleksime rohkem meedias kajastatud ja tahan, et Liidu-

sisestel üritustel oleks rohkem aktiviste 

Liige 234: Kui saaksid muuta midagi juhatuse töös, mis see oleks? 

Andreanne: Muudaksin meeskonnatööd paremaks, mitte et see halb oleks. 

Liige 92: Ütlesid, et sobid esimeheks, kas siis aseesimeheks ei sobi? 

Andreanne: Eelistan esimehe kohta, aga olen nõus ka aseesimehe kohaga 

Liige 222: Juhatuse mandaadi pikkus, kas on lühike või pikk? 

Andreanne: See on lühike, aasta on lühike, jõuad protsessi minna ja see saabki kohe läbi. 

Liige 230: Kuidas plaanid kaasata uusi aktiviste Liidu töös? 

Andreanne: Suhelda nendega, juhatus ja tegevmeeskond saavad sellele kaasa anda. 

Liige 116: Haridusplatvormis toodi välja arvamus, et ka tõsta koolikohustuslik iga 18 peale, 

mis on sinu seisukoht? 
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Andreanne: Pooldan seda, sest kuni 18. eluaastani ei ole inimene täiskasvanu. 

Eleri: Mida kujutab endast meedias kajastamine, kas statistiliselt või kuidas? 

Andreanne: Erinevaid pressiteateid võiks rohkem olla. 

 

Kõne peab Killu Kolsar 

Liige 92: Miks kandideerid just aseesimehe kohale? 

Killu: Olen näinud juhatuse tööd, tunnen end just seal mugavalt. 

Liige 28: Juhatusse saades pead vastutama valdkonda, millise valid juhul, et see ei saa olla 

liikmete valdkond? 

Killu: Võtaksin kultuurivaldkonna, tunnen, et saaksin neid aidata. 

Annela: Too välja näited, mida juhatus on sel aastal valesti teinud. 

Killu: Liidust väljuvad teated peavad olema grammatiliselt korrektsed. 

Liige 109: Oletame, et sa saad juhatusse. Aasta möödudes mida teed, kas kandideerid veel? 

Killu: Ma ei oska sellele hetkel vastata. Võib juhtuda, et kandideerin veel. 

Liige 208: Mis on hetkel EÕELi probleem, mis takistab selle arengut? 

Killu: Teadmatus, inimesed ei tea, et selline organisatsioon eksisteerib. 

Liige 116: Lõpetamistega seoses, kui põhikoolis peab läbima rahuldava tulemusega eksamid 

ja gümnaasiumis 1 punktiga, siis mis on sinu arvamus? 

Killu: Gümnasistid peaksid teadma, mida nad edasi teha tahavad. See on nende enda 

südametunnistusel, mil määral nad pingutavad. 

Liige 195: Mis oleksid sinu peamised eesmärgid juhatusse saamisel? 

Killu: Taaskord kirjade korrektsus, lisaks koostöö partneriga, veel ka parem meediakajastus. 

Eleri: Mida teeksid, et sind kui õpilasena ja Liitu tõsiselt võetaks? 

Killu: Tuleb jälgida, mida välja öelda, konkreetsus ja argumenteerimisoskus tuleb alati 

kasuks. 

 

Kõne peab Dauri Paškovski 

Liige 219: XXXII Üldkoosolekul jäi juhatus valimata, tekkis nn „koorekihi“ probleem. 

Kuidas see aastaga muutunud on? 
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Dauri: Ma pole sellest kunagi aru saanud, meil kõigil on võimalus sinna saada. Minu arvates 

on see olematu. 

Liige 208: Vaadates sinu CV-d, sul on palju täiendkoolitusi, kuidas neid juhatuses 

kasutaksid? 

Dauri: Tõesti, neid on palju, saan neid juba praegu rakendada. 

Liige 92: Mis on suurim probleem haridusmaastikul, mida ükski Liidu seisukoht ei kajasta? 

Dauri: Pagulaskriisiga seotud küsimused. 

Liige 227: Mainisid, et õpetajate õiguste suurendamisega võib jääda mõni õpetaja maha 

tulistamata. Mida mõtled selle all? 

Dauri: Oluline on suurendada nende turvalisust. 

Külaline 3: Sa õpid Jakob Westholmi Gümnaasiumis, tean veidi su tausta. Ma ei tea, kas 

räägid koolikiusamisest tõtt. Minuni on info laekunud, et käitusid õpilasesinduse 

aseesimehena ebaeetiliselt esimehe suhtes, kuidas kommenteerid? 

Dauri: See on tekkinud pahatahtlikkusest. 

Mikk Kask: Nimeta mõni suurem Liidu „ämber“, millesse astusime. 

Dauri: Ei antud arvamust Vinni-Pajusti gümnaasiumi probleemi osas. 

Liige 116: Kas sinu seisukoht eilsel debatil õpetajate õiguste suurendamise osas oleks Liitu 

kahjustav? 

Dauri: See oli vaid mõttevälgatus. 

Liige 92: Sa oled Üldkoosoleku peakorraldaja, hinda, kuidas siiani oled hakkama saanud. 

Dauri: Ma ei uskunud, et see võib raske olla. Täna tunnistan, et see tõesti on raske. Ma pole 

kogu aeg olemas olnud, aga Kristi on mind palju aidanud. Arvan, et me oleme 

korraldusmeeskonnaga hästi hakkama saanud. 

Liige 116: Küsimus oli enne selles osas, et kas selline seisukoht kahjustaks Liidu mainet? 

Dauri: Arvan, et see on normaalne ja poleks komistuskiviks. 

 

Kõne peab Mikk Tarros  

Liige 219: Sügisel avas Üldkoosoleku Jürgen Ligi. Tema kõne oli veidi üleolev. Mida 

teeksid, et meie häält võetaks paremini kuulda? 

Mikk: Me peame välja ütlema oma arvamuse, koostöö on oluline ka teiste haridus- ja 

teadusministeeriumi töötajatega. 

Liige 215: Eile panid juhatusele hindeks 3-, millist hinnet ise soovid? 
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Mikk: Soovin saada hindeks 5, aga soovin parimat. 

Liige 109: Mainisid, et kui sa ei saa juhatusse, siis lähed teise organisatsiooni, kas siis siia 

pole midagi panustada? 

Mikk: Ma olen juba piisavalt vana, sest olen gümnaasiumi lõpetamas, saan vilistlasena alati 

abi pakkuda. 

Liige 92: Mis on suurim probleem haridusmaastikul, mida ükski Liidu seisukoht ei kajasta? 

Mikk: Oluline on väärtustada rahvusvahelist kogemust, haridusplatvormis näiteks seda pole. 

Liige 227: Kuidas välismaa kogemus tuleb juhatuses kasuks? 

Mikk: Maailma nägemine ongi juba omaette kogemus. Soovin seda teistele ka pakkuda. 

Liige 234: Juhatusele andsid hindeks 3-, miks? 

Mikk: Olen rahul tegevmeeskonna tööga, kahjuks jäi puudulikuks esimehe töö. 

Liige 199: Oled nõrkusena toonud välja idealistlikkuse, kuidas ületad selle? 

Mikk: Raske on teha küll kompromisse, tuleb õppida teistega arvestama. 

Liige 116: Nimeta, mida tooksid NSSN-st üle EÕELi? 

Mikk: Töötahe ja erinevad näited organisatsioonide toimimisest. 

Liige 92: Eile valisid Põhjamaade Liidu EÕELi esimehe positsiooni asemel, miks? 

Mikk: Oluline on viia ellu eesmärke, mis oleksid kasulikud pikemas perspektiivis. 

 

Kõne peab Anna-Bret Vehik 

Annela: Juhatus sai hindeks 3-, mida teeksid paremini? 

Anna-Bret: Tegeleksin Õpilasesinduse Aabitsaga, otsiksin meediapartnereid, oluline on 

rõhuda sisekommunikatsioonile. 

Liige 103: Mis on Õpilasesinduse Aabitsa puhul aegunud? 

Anna-Bret: See tuleks kahes osas, üks oleks huvijuhile. 

Liige 219: XXXII Üldkoosolekul jäi juhatus valimata, tekkis nn „koorekihi“ probleem. 

Kuidas see aastaga muutunud on? 

Anna-Bret: Olen rahul, et juhatus suhtleb aktivistidega. Olukord on parem. 

Liige 28: Millise valdkonna valid, kui see ei saa olla liikmete valdkond? 

Anna-Bret: Kultuurivaldkond, et arendada projektitöörühma. 

Liige 227: Milliseid meediapartnereid näed Liidu partneritena? 
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Anna-Bret: Tooksin välja viimase aja tegemised ja looksin seisukohad. Eelistan ERR-i, 

kindlasti ka Delfi. 

Liige 157: Too välja oma nõrgim külg juhatuse liikmena. 

Anna-Bret: Avalik esinemine, aga seda on võimalik arendada. 

Liige 116: Mida tuleks muuta põhikooliastmes? 

Anna-Bret: Probleem kutsekoolide osas, õpetajad ei soosi seda. Soositakse jätkama enda 

koolis. Mõjutatavus üldiselt. 

 

 

 

Poolt- ja vastukõned 

Kohaloleku kontroll: kohal on 136 liiget. 

Juhatuse esimees teeb ettepaneku valida kolmeliikmeline juhatus. 

Otsus: Vastu võetud. Poolt 126, vastu 5, erapooletu 5. 

Juhatuse esimehe valimise sedelite kogumine 

Presiidiumi esimees teeb ettepaneku viia läbi uus hääletus kahe enim hääli saanud kandidaadi 

vahel, sest ükski kandidaat ei saanud piisavalt hääli. 

Otsus: Vastu võetud. Poolt 130, vastu 3, erapooletu 3. 

Juhatuse esimehe valimiste tulemused: 

Mikk Tarros – 68 häält 

Andreanne Kallas – 68 häält 

Kodukorra punkti 3.7.3.3. kohaselt võetakse sel juhul loosi. 

Ettepanek 1: Selgitada välja esimees kivi-paber-käärid meetodi abil. Poolt 3 

Ettepanek 2: Selgitada välja esimees kull-ja-kiri meetodi abil. Poolt 3 

Ettepanek 3: Häältelugemiskomisjoni esimehe selja taga on kaks sedelit, ühes on rist, teises 

mitte, valitakse üks ja risti saanud sedeli omanik on uus esimees. Poolt 7 

Ettepanek 4: Häältelugemiskomisjoni esimees võtab hääletuskastist suvalise sedeli, see, kelle 

nimi on seal kirjas, on uus esimees. Poolt 123 

Otsus: Juhatuse esimees selgitatakse välja ettepanek 4 kohaselt. 

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimeheks sai Andreanne Kallas. 
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Juhatuse aseesimeeste valimiste sedelite kogumine 

Juhatuse aseesimeeste valimiste tulemused: 

Dauri Paškovski – 21 häält 

Anna-Bret Vehik – 44 häält 

Killu Kolsar – 102 häält 

Mikk Tarros – 99 häält 

 

Presiidiumi esimees teeb ettepaneku kinnitada juhatus koosseisus esimees Andreanne Kallas, 

aseesimehed Mikk Tarros ja Killu Kolsar. 

Otsus: Vastu võetud. Poolt 134, vastu 0, erapooletu 2. 

 

 

Presiidiumi esimees kuulutab sellega üldkoosoleku ametliku osa lõppenuks. 

 

Presiidiumi esimees Sirly Pärnaste 

Sõnavõttude registreerija: Lele Luup 

Protokollija: Märten Mändla 


