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MOTIVATSIOONIKIRI

Lugupeetud XLIV üldkoosolek

Kandideerin Eesti Õpilasesinduste Liidu esimeheks tänu oma soovile panustada
õpilasesinduste arengusse ning seista õpilaste õiguste eest. Samuti tunnen, et mul on
motivatsiooni ja julgust panustada Liidu kui organisatsiooni arengusse oma oskuste ning
ideedega.
Alustasin õpilasesinduses enda väikeses põhikoolis kuuendas klassis ning Eesti
Õpilasesinduste Liiduga puutusin esimest korda kokku ühel regionaalsel koolitusel. Sellel
hetkel ei osanud ma Õpilasliidust arvata veel midagi, kuid mõned aastad hiljem avaliku
poliitika valdkonda kandideerides sain aru, et see on koht mulle ning praeguseks ei oska ma
enda argipäeva ilma Liiduta ka ette kujutada. Olen nii valdkonnas kui erinevates
korraldusmeeskondades saanud väga hea ülevaate, kuidas Liit toimib ning arvan, et järgmine
loogiline samm minu jaoks on kandideerida ametipositsioonile, kus saan organisatsiooni
probleemkohtade lahendamisse panustada kõige rohkem. Erinevate valdkonnasiseste
ülesannete ja ürituste korraldamiste juures, olen puutunud kokku väga ägedate ja andekate
inimestega, kellest osa pole küll enam Õpilasliiduga seotud, kuid kellelt sain palju oskusi ja
teadmisi, mis tulevad juhatuses mulle kasuks. Arvan, et ma ei ole praeguseks kindlasti
ideaalne kandidaat suurt organisatsiooni juhtima, kuid minus on tahet õppida ja oskan
tekkinud probleeme kiiresti ning loovalt lahendada. Minu jaoks on Õpilasliit olnud alati koht,
kus õppida ning areneda ja leian, et saan seda teha heade meeskonnaliikmetega juhatuse
positsioonil. Lisaks on mulle Liidus andnud alati jõudu inimesed ise, kellega ma koos töötan
ning nüüd tahan pakkuda enda järgmisele potentsiaalsele meeskonnale samasugust sooja
tunnet ja emotsiooni, mida mulle on EÕEL siiani tekitanud.
Avaliku poliitika valdkonna juhi üheks eelduseks on Eesti haridusmaastiku rõõmude, murede
ja kitsaskohtadega kursisolek. Sellepärast olen ka hea kandidaat esimehe kohale, kuna oskan
tänu enda kogemustele seista õpilaste heaolu eest terves Eestis. Leian, et Liidus tegutsedes on
Eesti õpilaste haridus ja koolirõõm saanud minu südameasjaks. Tahan esimehena jätta enda
tegemistega jälje ja esindada Eesti õpilasi väärikalt.
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