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Tartu                                                                                                                        16.11.2017 

Algus: 18.15 

Lõpp: 21.34 

Koosoleku juhatajad: Taavi Vanaveski ja Eleri Pilliroog 

Protokollija: Marleen Jakobson 

Osa võtsid (16): Jens Raevald, Anita Pilviste, Anett Pullerits, Kadi Kuusik, Lona-Liisa Pruks, 

Anne Merzin, Karl-Gustav Kallasmaa, Eliina Targijainen, Laura Raadik, Meelis Brikker, 

Maali Tars, Laura Zirel, Ares Hubel, Karmen Kaljula, Hanna Tagen, Sirelin Sillamaa.  

Puudusid (4): Kadi Keskülla, Agnes Neier, Siim-Sander Trave, Mihkel Viru.  

Külalised (12): Marleen Jakobson, Eleri Pilliroog, Sven Anderson, Taavi Vanaveski, Anett 

Riismaa, Reelika Alunurm, Mariliis Vaht, Kaspar Kruus, Martin Noorkõiv, Allan Aksiim, 

Mirko Vavrenjuk, Marko Eltermann.  

16.11.2017 toimunud üliõpilaskonna korralisel koosolekul otsustas volikogu: 

1. Kinnitada üliõpilaskonna volikogu korralise koosoleku protokoll 28.09.2017.  

2. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu korralise koosoleku 16.11.2017 

päevakord.  

3. Jätta TÜÜE tegevuskava 2018 volikogu korralisel koosolekul 16.11.2017 

kinnitamata ning kinnitada TÜÜE tegevuskava 2018 avaliku e-hääletusega.  

4. Pikendada arutelu 15 minutit TÜÜ SA tegevuste üle arutlemiseks.  

5. Lõpetada arutelu TÜÜ SA tegevuste üle.  

6. Lubada T. Kivestul teha ettekanne varem, kui päevakorras ettenähtud (tõsta 

päevakorra punkt 6 päevakorra punkti 4 asemele).  

7. Teha koosolekust paus viis minutit ning jätkata koosolekuga kell 19.48.  

8. Suurendada TÜÜ SA-le suunatud ürituste eelarvet 3000 euro suuruse summa 

võrra.  

9. Kinnitada TÜÜE  eelarve 2018 sõnastus, mille kohaselt on eelarve punkti 8.3 uus 

sõnastus: “üliõpilasesindajate tunnustamise ja projektitaotluste fond”.  

10. Mitte vastu võtta muudatusettepanekut, mille kohaselt jagada üliõpilastele 

suunatud koolitused rahasummaga 13 445 eurot projektitoetuseks.   

11. Vähendada TÜÜE eelarves 2018 palgafondi 4000 euro suuruse summa võrra, et 

tõsta eelmainitud summa projektitoetuste fondi.  

12. Kinnitada volikogu korralisel koosolekul 16.11.17 esitletud TÜÜE eelarve 2018 

koos volikogu korralisel koosolekul 16.11.17 vastu võetud 

muudatusettepanekutega.  



13. Eemaldada volikogu korralise koosoleku 16.11.17 päevakorrast päevakorra 

punkt 5 ning arutleda eelmainitud punkti järgmisel infokoosolekul.  

Üldkoosoleku päevakord 

1. Formaalsused 

a. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 

b. Päevakorra kinnitamine 

2. Uute volikoguliikmete enesetutvustus 

a. MVÜKi liige Lona-Liisa Pruks 

b. MVÜKi liige Mihkel Viru (isikuliselt puudub) 

c. SVÜKi liige Eliina Targijainen 

d. Küsimused uutele volikogu liikmetele 

e. Teised volikogu liikmelisusega seotud küsimused 

3. TÜÜE tegevuskava 2018 kinnitamine 

a. Tegevuste eesmärk 

b. TÜÜ SA tutvustus 

c. Põhitegevused 

d. Küsimused 

e. Hääletamine 

4. TÜÜE eelarve 2018 kinnitamine 

a. Eelarve eesmärk 

b. Eelarve põhikulud 

c. Küsimused 

d. Hääletamine 

5. VÜKide tegevusplaanide tutvustamine 

a. HVÜK 

b. SVÜK 

c. MVÜK 

d. LTTVÜK 

6. TÜ Kunstide Keskus 

a. Tuulike Kivestu tutvsutab esialgset loodavat keskust ja plaani.  

b. Arutelu 

7. Muud küsimused/ettepanekud 

8. Istungi lõpetamine 

1. Kuulati (T. Vanaveski) Formaalsused 

Koosoleku juhataja selgitab koosoleku korralduslikku poolt. Kõik, kes soovivad, et nende 

eriarvamus või seisukoht kantakse protokolli, peavad püsti tõusma ja andma sellest selgelt 

märku protokollijale, öeldes oma ees- ja perekonnanime. Lisaks, kui keegi lahkub saalist või 

vastupidi saabub saali, siis anda sellest samuti protokollijale märku. Enne igat hääletamist loeb 

protokollija hääleõiguslikud isikud üle ning seejärel loeb koosoleku juhataja vastavalt 

poolthääled, vastuhääled ning erapooletute hääled.  

a. T. Vanaveski teeb volikogule ettepaneku kinnitada üliõpilaskonna volikogu korralise 

koosoleku protokoll 28.09.2017.  

Kohal algatatud teemad ja küsimused puuduvad.  

Hääletus: poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0.  



VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada üliõpilaskonna volikogu korralise koosoleku protokoll 

28.09.2017.  

b. T. Vanaveski tutvustab volikogu korralise koosoleku päevakorda ning teeb ettepaneku 

üliõpilaskonna volikogu korralise koosoleku 16.11.2017 päevakorra kinnitamiseks.  

Kohal algatatud teemad ja küsimused puuduvad.  

Hääletus: poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu korralise 

koosoleku 16.11.2017 päevakord.  

2. Kuulati (T.Vanaveski) Uute volikoguliikmete enesetutvustus  

T. Vanaveski teeb sissejuhatuse. Tutvustavad end need volikoguliikmed, kes on isikuliselt 

kohal. Igal liikmel on aega kaks minutit.  

a. MVÜKi liige Lona-Liisa Pruksi enesetutvustus 

Kui paljud lugesid minu CV-d? Räägib lühidalt, kuidas leidis tee kandideerimiseni. Olen 

tegutsenud eelnevalt ka instituudi üliõpilaskogus, samuti olin aasta aega Eesti 

Arstiteadusüliõpilaste Seltsi juhatuses. Juba kevadel soovisin MVÜKi kandideerida, kuid siis 

tundsin siiski, et mul pole veel piisavalt aega sellele panustada. Otsustasin kandideerida 

seetõttu, et mul on huvi üliõpilaste esindamise vastu ning usun, et olen end ka varasemalt heast 

küljest näidanud. Lisaks sellele on mul lai silmaring.   

b. MVÜKi liige Lona-Liisa Pruks teeb Mihkel Viru kohta enesetutvustuse 

Mihkel on kõige soojema naeratusega inimene keda ma tean, olime tuttavad juba enne ülikooli. 

Mihkel tahtis arstiks saada pikka aega ning enne arstiteaduskonda tulekut õppis ta ka 

lennuakadeemias. Tegemist on väga kohusetundliku ja ratsionaalse inimesega, seda tõestab ka 

asjaolu, et Mihkel on olnud vastutav rahaasjade eest Arstiteadusüliõpilaste Seltsi juhatuses. 

Mihkel on end ka senatis väga positiivselt tõestanud, sest panustab alati rohkem, kui tegelikult 

vaja on. Lisaks sellele mängib Mihkel ka võrkpalli ja laulab kooris bassi.  

c. SVÜKi liige Eliina Targijaineni enesetutvustus 

Räägib kevadistest valimistest, mil kandideeris nii VÜKi kui ka revisjonikomisjoni, kuid 

kahjuks nii hästi ei läinud. VÜKis jäin asendusjärjekorras esimeseks. Kandideerides ei olnud 

ma kindel, kas olen selleks valmis, kuid siiski juba ülikooli tulles teadsin, et tahan üliõpilaste 

esindamisega seotud olla. Nüüd kui selle otsuse vastu võtsin, siis luban end täielikult üliõpilaste 

esindamisele pühendada. Lisaks tegelen ravitsemisega, poksitrenniga ning käin ka tööl. Samuti 

olen olnud seotud noorteorganisatsiooniga.  

d. Kuulati (T. Vanaveski) Küsimused uutele volikogu liikmetele 

E. Targijainenilt küsib L-L. Pruks, et kas ta on esindajana ka suurema eesmärgi võtnud, millele 

E. Targijainen vastab, et tema eesmärk on osaleda igal SVÜKi koosviibimisel ja koosolekul. 

Probleemid raamatukogu avamisega on üks teema, millega ta soovib tegeleda. Lõpetuseks 

lisab, et asjadega harjumine võtab aega, seega läheb aega enne, kui on võimalik luua endale 

kindlad eesmärgid.  



e. Kuulati (T. Vanaveski) Teised volikogu liikmelisusega seotud küsimused 

T. Vanaveski annab volikogule võimaluse kommenteerida liikmete muutumise seisu.  

T. Vanaveski ja S. Sillamaa arutlevad lühidalt, kas liikmete vahetusega LTTVÜK-is on olnud 

probleeme ning kas kandideerimisdokumendid on saadetud.  

3. Kuulati (T. Vanaveski, E. Pilliroog ja S. Anderson) TÜÜE tegevuskava 2018 

kinnitamine 
 

a. Tegevuste eesmärk 

E. Pilliroog selgitab lühidalt, et TÜÜE tegevuskava on jaotatud tulevaseks aastaks nelja 

valdkonda, millest järgnevalt lühiülevaade tehakse. Tegevuskava on seejuures pandud 

prioriteetide järjekorda.  

Üliõpilaste esindamine 

Üliõpilaste tagasiside platvormi ja infoedastusmeetme loomine: Tagasiside platvorm tuleks 

luua kodulehele, mille kaudu oleks võimalik anda vahetut tagasisidet, seega info kogumine 

oleks seeläbi võimalik ühe kanali kaudu. Läbi selle platvormi sooviksime parandada ka 

sisekommunikatsiooni.  

Üliõpilaste esindamine ja esindamise toetamine: Eesmärk on välja paista, seega vajalik on 

olla kõikjal esindatud. Üliõpilased on esindatud küll enamus ülikooli otsustuskogudes, kuid 

eesmärk on toetada tudengeid ka teistes tudengiorganisatsioonides.  

Rahvusvahelise õppe töögrupi loomine: Eelkõige on vajalik üle vaadata välistudengite 

seisukohad.  

ÕIS2 ja ülikooli tagasisidestamisplatvormi parendamine: Eesmärk on võtta arvesse 

üliõpilaste seisukohad.  

Üliõpilase sotsiaalse heaolu seisukoha loomine: Eesmärk on luua töögrupp ning koguda 

kokku vastav materjal, stipendiumid ja teenused, mis selle tegevuse raames saadakse. 2018. 

aasta septembriks võiksid kujuneda selged seisukohad.  

Üliõpilaskogude tööplaanide loomine, nende teostamine ja juhatusepoolne toetamine 

eesmärkide saavutamiseks: Soov on selline, et iga esinduskogu valdkonna tasemel koostaks 

konkreetse tööplaani, kuidas enda tööd organiseerida.  

TÜÜE mini-õppekomisjoni tegevuse jätkamine: Eesmärk korraldada umbes kaks korda kuus 

infokoosolekuid, kus oleks võimalik edastada olulist infot ning arutada vajalike teemade üle.  

T. Vanaveski lahkub ruumist kell 18.41. 

Tartu Üliõpilasesinduste kogukonna loomise ja tegevuse toetamine: Soov luua infovõrgustik, 

mille raames saaks võimaldada ka praktika vahetust, et TÜÜE-l oleks võimalus anda ka 

erinevate üliõpilasesinduste koostöös oma arvamust. Vajalik survestada ka EÜL-i, kelle roll 

oleks selles väga oluline.  

T. Vanaveski saabub ruumi kell 18.42.  



Kommunikatsioon 

Kommunikatsiooniplatvormi uuendamine: Soov ühtsete kanalite loomiseks nagu youtube ja 

instagram, mis abistavad ka väliskommunikatsiooni loomisel. Lisaks sellele nädalakiri, mis 

soodustab info vahetamist väljapoole.  

Kommunikatsiooniplatvormide integreerimine: Eesmärk on see, et kõikides kanalites oleks 

ühtne ja aktuaalne informatsioon, mis tagaks kõikidest teemadest ühtse arusaama.  

Kommunikatsiooni ja turunduse seisukohtade väljatöötamine: Eesmärk luua koostöös TÜ 

Turundustalitlusega töögrupp, kus oleks võimalik erinevate seisukohtade koondamine.  

Organisatsioonikultuur 

Esindusteatmiku loomine: Tahaks luua pisikese infovoldiku, mis oleks esmaesindajale lihtne 

näppu anda. Erineks praegusest, sest info on kokku võetud ning seal on viited, mille kaudu on 

võimalik leida vajalik informatsioon. Sellega võiksid kaasas käia ka kuuluvusesemed – näiteks 

rinnamärgid, et näidata esindajate kuuluvust TÜÜE-sse. Samas ei pea tingimata olema 

rinnamärgid, võivad olla ka muud esemed.  

Praktikaaine ja koolituskava sissetöötamine: Praktikaaine kindlasti jätkub, ootame hetkel 

esmast tagasisidet. Siia kõrvale töötada ka aastane esindajate koolitusajakava. Palju tuleb ka 

jooksvalt, kuid et oleks paremini silme ees, siis see käiks koos sellega. 

Esindamisstipendiumi ja projektitaotluste fondi loomine: Tahaks jagada aktiivsetele 

üliõpilasesindajatele ja tudengiorganisatsioonidele toetusi, et nad saaksid oma tegevusi ellu 

viia. Esindamine on ajakulukas, seega see tõstaks motivatsiooni. Kuidas see täpsemalt välja 

hakkab nägema tuleks arutlemisele võtta infokoosolekul.  

Esindajate tunnustussüsteemi loomine: See punkt toetab puhtalt tegevuskava punkti 3.3 (vt 

eelnev punkt). Eesmärk tunnustada iga-aastaselt VÜK-ide ja IÜK-ide tegevusi. Eesmärk 

jagada tunnustust traditsioonilistel sündmustele, seega on soov ka sellised sündmused tagasi 

ellu tuua (nt jõulupidu).  

TÜÜE töödokumentide korrastamine ja loomine: Iga-aastane katsumus, töödokumendid 

tuleks paika saada, et need tekitaksid üliõpilasesindajatele vähem segadust. Hea tava  – juhised 

üliõpilasesindajatele, et kuidas inimestega käitume ja muud sellist. Eesmärk liikuda edasi 

selgemate visioonidega.  

Sisse on viidud automatiseeritud tugisüsteemid (SOP): Hetkel puudub KKK fail (korduma 

kippuvad küsimused). Probleem on eelkõige selles, et raske on edasi anda infot aastast aastasse. 

Kodulehel võiks selline fail üleval olla. Eriti valimiste ajal tuleb ridamisi väga sarnaseid 

küsimusi. Tugisüsteem oleks toetuseks ka IT probleemide lahendamiseks - see vähendaks seda, 

et esindaja küsib ühte küsimust kolmelt erinevalt inimeselt.  

Töövarjukorra sisseviimine TÜÜE-s ja rektoraadis: Koostöö rektoraadiga, et esindajad 

saaksid näha kuidas töö toimub ka ülevalpool. Lisaks ka väljaspool esindust, et näha kuidas 

VÜK-is või IÜK-is töö toimub.  

S. Anderson lahkub ruumist kell 18.52.  

 



Partnerlussuhted 

Väärtuspakkumise koostamine koostööpartneritele: Vajame sponsorlust juurde lisaks 

ülikoolile. TÜÜE on vahelüli ettevõtluse ja ülikoolielu vahel. Täna me arvestame, et järgmine 

aasta võiks olla seitse töötajat ja me tahame, et need kõik oleksid tudengid, see tähendab seda, 

et need inimesed töötavad meil – see on miski mille poole ülikool ka püüdleb, et tudengid 

saaksid CV-sse kasuliku “märke”. Seega meie peaksime seda koostööd erinevate ettevõtetega 

toetama. 

Koostööpartnerlussuhete loomine: Eesmärk tuua tagasi ülikooli alumnid. Ülikool püüab seda 

samuti teha, kuid pole head plaani, et kuidas seda teha. Meie loodame, et saame aidata 

praktikakohtade leidmisega tudengitele ning samuti tuua alumnid panustama näiteks 

tudengitele loengute andmisesse ja muud sellist.  

Väiketoetajate leidmine: Eesmärk startuppide ja väikeste nišitootjate edutamine, kui toetavad 

meid, siis saame neile teha vastutasuks reklaami. 

Küsimused 

S. Sillamaa kommenteerib, et soov oleks olnud näha ka teiste esindajate seisukohti. Lisaks 

sellele küsib, et kas võiks taaskäivitada poliitkoosolekud.  

E. Pilliroog vastab, et tegevuskava tutvustamisel ei jäetud antud juhul ühtegi olulist punkti 

välja ning ka praegu on võimalik esitada täpsustavaid küsimusi. Poliitkoosolekud on sisuliselt 

infokoosolekud.  

L-L. Pruks kommenteerib, et tegevuskava on väga mahukas. Kas volikogu vastutab 

tegevuskava täitmise eest? Mis juhtub siis, kui tegevuskava sellises osas ei täideta? 

E. Pilliroog vastab, et iga punkt on antud juhul jaotatud kindlate isikute vahel täitmiseks 

(juhatus ja büroo).  

A. Merzin lahkub ruumist kell 19.00. 

T. Kivestu (esineja) saabub ruumi kell 19.01. 

K. Kuusik: Kas me võiksime võtta tegevuskava arutlemisele infokoosolekul? 

S. Anderson saabub ruumi kell 19.02. 

A. Merzin saabub ruumi kell 19.03.  

T. Vanaveski teeb volikogule ettepaneku jätta TÜÜE tegevuskava 2018 volikogu 

korralisel koosolekul 16.11.2017 kinnitamata ning kinnitada TÜÜE tegevuskava 2018 

avaliku e-hääletusega.  

Hääletus: poolt 15, vastu 1, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Jätta TÜÜE tegevuskava 2018 volikogu korralisel koosolekul 

16.11.2017 kinnitamata ning kinnitada TÜÜE tegevuskava 2018 avaliku e-hääletusega.  

 



b. TÜÜ SA tutvustus  

T. Vanaveski selgitab, et TÜÜ SA on Tartu Ülikooli üliõpilaskonna sihtasutus. TÜÜE on 

ülikoolipoolne instituut, kuid sihtasutus on keha, mis on loodud selleks, et laiendada üliõpilaste 

tegevust ka väljapoole. TÜÜE tegeleb eelkõige esindajatega, seevastu TÜÜ SA tegeleb 

üliõpilaskonnaga ehk näiteks ürituste korraldamisega. TÜÜ SA kasutab OLE ROHKEM 

kaubamärki ning korraldab meie jaoks eelkõige kahte tegevust: arenguprogramm, mis on ka 

meie eelarve reas olnud ning teiseks viib läbi üldiseid tegevusi nagu ööraamatukogu, mida 

antud hetkel muidugi korraldada ei saa, sest raamatukogu on suletud.  

c. Küsimused 

E. Pilliroog täpsustab, et TÜÜ SA tutvustus oli vajalik seetõttu, kuna esile on tõstatunud 

küsimusi TÜÜ SA tegevuse ja rolli kohta, mistõttu otsustas juhatus selle osas väikese ülevaate 

anda, selgitamaks, et miks nad eksisteerivad, meiega koostööd teevad ning miks TÜÜE neid 

rahastab.  

Järgnevalt tekkis arutelu volikogu liikmete ja M. Noorkõivu (külaline) vahel, mille jooksul 

arutleti TÜÜ SA eesmärkide ja ürituste üle. Samuti tõstatati küsimus TÜÜ SA ja TÜÜE 

vahelise koostöö osas. 

J. Raevald kommenteerib: TÜÜ SA-l on traditsiooniliselt olnud üritusi, mida nad regulaarselt 

korraldavad. Kas eelarveline põhitulu tuleneb TÜÜE-lt? Samas ei ole TÜÜE-l mitte mingit 

kontrolli TÜÜ SA üle, kuigi ajalooliselt on see just nii olnud.  

J. Raevaldi küsimusele/kommentaarile vastab M. Noorkõiv (külaline), et tekkinud on 

valearusaam ning TÜÜE ja kõik muud toetused (linnavalitsuselt, projektitaotlused) on 

eraldatud. Siiani on toimitud koostöölepingu alusel.  

S. Anderson lahkub ruumist kell 19.16. 

Arutelu TÜÜ SA võtmeõiguse üle ja küsimus selle üle, et miks ei ole Mirell Prosal ligipääsu 

oma vara ja dokumentide juurde.   

L-L. Pruks teeb volikogule ettepaneku pikendada arutelu 15 minutit.  

T. Vanaveski teeb volikogule ettepaneku arutelu pikendamiseks 15 minutit. 

Hääletus: poolt 11, vastu 4, erapooletuid 1.  

VOLIKOGU OTSUS: Pikendada arutelu 15 minutit TÜÜ SA tegevuste üle arutlemiseks.  

Arutelu TÜÜ SA osas kestab edasi. Arutatakse arusaamatuste üle TÜÜE ja TÜÜ SA vahel 

(TÜÜ SA võtmeõigus, Mirell Prosa usaldusväärsuse ja vastutustundlikkuse üle).  

K-G. Kallasmaa teeb ettepaneku lõpetada arutelu.  

T. Vanaveski teeb volikogule ettepaneku lõpetada arutelu TÜÜ SA tegevuste üle.  

Hääletus: poolt 13, vastu 1, erapooletuid 2.  

VOLIKOGU OTSUS: Lõpetada arutelu TÜÜ SA tegevuste üle.  



T. Vanaveski paneb volikogu hääletusele küsimuse, et kas Tuulike Kivestu (esineja) võib 

oma ettekande teha varem, kui päevakorras ette nähtud (tõsta päevakorra punkt 6 

päevakorra punkti 4 asemele).  

Hääletus: poolt 15, vastu 1, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Lubada T. Kivestul teha ettekanne varem, kui päevakorras 

ettenähtud (tõsta päevakorra punkt 6 päevakorra punkti 4 asemele).  

4. Kuulati (T. Kivestu) TÜ Kunstide Keskus 

 

a. Tuulike Kivestu tutvustab esialgset loodavat keskust ja plaani 

Loodetavasti olete kuulnud, et Tartu Ülikoolis on sügisest alates kunstide keskus, kus on 

võimalik õppida erinevaid kunste. See on uus asi, mis on kokku pandud maalikunsti õppekava 

ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia poolt. See on siiani olnud kahjuks Tartu Ülikooli tudengitele 

kättesaamatu. Tahame olla keskus, mis pakub üliõpilastele erinevaid kunsti õppimise aineid, 

et tudengitel oleks veel parem oma erialal toimida. “Koolitused” ja töötoad aitaksid leida 

vastuseid küsimustele, et kuidas teha teaduspostrit või kuidas koostada kõne ja oma keha 

valitseda.  

Kunstide keskus peaks olema ülikoolis üksus, mis areneks koos erinevate teaduskondadega ja 

valdkondadega, et mõista, millist kunstide keskust ülikool vajab. Soov on paar korda aastas 

kutsuda üliõpilasesindajaid külla, et sisend tudengitelt oleks aktiivne. Järgnevalt tutvustab 

erinevaid kunstide keskuse aineid (eneseväljenduse kunst, multimeedia, filmikunst, kujutav 

kunst, maalibänd).  

Lõpetuseks mainib T. Kivestu, et kõik on oodatud samuti oma ettepanekuid esitama.  

b. Arutelu 

Volikogu poolt esitatakse küsimusi, et kui tihti külastused toimuda võiksid ning kes 

“ajurünnakutele” kutsutud on – kas vaid volikogu liikmed või ka teised tudengid. T. Kivestu 

vastab, et ajurünnakutele on tegelikult oodatud kõik tudengid, kuid eesmärk on siiski see, et 

võimalikult paljud valdkonnad oleksid esindatud.  

K-G. Kallasmaa esitab esinejale küsimuse, et kuidas volikogu saab kaasa aidata kunstide 

keskuse eesmärkide täitmisel.  

T. Kivestu vastab K-G. Kallasmaa esitatud küsimusele, et volikogu saab kaasa aidata sellega, 

kui kogub andmeid ja toob informatsiooni kokku. Samuti lisab, et üliõpilasesindajad on 

seejuures küllaltki aktiivsed ja helgete peadega.  

Esineja tänamine.  

S. Anderson saabub ruumi kell 19.42.  

T. Kivestu (esineja) lahkub ruumist kell 19.42.  

K-G. Kallasmaa teeb ettepaneku teha koosolekust pausi viis minutit.  



T. Vanaveski teeb volikogule ettepaneku teha koosolekust pausi viis minutit ehk koosolek 

jätkub kell 19.48.  

Hääletus: poolt 14, vastu 2, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Teha koosolekust paus viis minutit ning jätkata koosolekuga kell 

19.48.  

J. Raevald lahkub ruumist kell 19.43. 

5. Kuulati (T. Vanaveski ja E. Pilliroog) TÜÜE eelarve 2018  kinnitamine  

 

a. Eelarve eesmärk ja põhikulud 

T. Vanaveski selgitab sissejuhatuseks, et kui TÜÜE eelarvet kinnitatud täna ei saa, siis TÜÜE 

Tartu Ülikoolilt raha ei saa. Plaanis on võtta tööle lisaks üks inimene. Eelarve küll kasvas 6500 

eurot, kuid põhjus miks saame inimesi juurde võtta on see, et palgasüsteem muutub. Saame 

tulumaksumäära maksimaalselt ära kasutada (eelarve punkt 1).  

Volikogu liikmetele antakse võimalus küsimuste esitamiseks töötajate ja tulude osas.  

Arutletakse erinevate rahastamisvõimaluste üle ning ametkoha ja palgamäära seose üle. Tekib 

arutelu juhatuse liikmete palkade üle ning Tartu Ülikooli poolt kehtestatud alamäärade ja 

maksimummäärade osas. Samuti arutletakse, et millal lepiti kokku palgasummad ning kui palju 

keegi palka saab. Juhatus selgitab, et palgad on fikseeritud 2014. aastal tehtud dokumendiga.  

T. Vanaveski selgitab koolituste ja lähetustega seotud kulutusi (eelarve punkt 2). Nendeks on 

eelkõige esindajate koolitused, kuid ka laiemalt üliõpilaskonnale suunatud koolitused. 

Rahastus selles osas võrreldes eelmise aastaga ei muutunud.  

Volikogule antakse võimalus esitada küsimusi seoses koolituste ja lähetuste kuludega.  

Volikogu poolt esitatakse küsimus, et mitu koolitust on võimalik eelarves ettenähtud summa 

eest korraldada. Samuti arutletakse väljasõitudel küsitava osalustasu vajalikkuse üle. T. 

Vanaveski selgitab eelarve ülevaate tegemist finantsosakonna poolt. Lisaks tekib volikogul 

küsimusi eelarve detailsuse osas, mille puhul jõutakse järeldusele, et antud juhul ei eksisteeri 

füüsilisel kujul veel detailsemat eelarvet.  

R. Alunurm lahkub ruumist kell 20.21.  

T. Vanaveski ja E. Pilliroog selgitavad, et mis kulutused kuuluvad väikevara uuenduse alla 

(eelarve punkt 3.2). See aasta on soov osta uus arvuti, korrastada TÜÜE ruume ja teha väike 

remont ning parandada ka küttesüsteemi.  

E. Pilliroog selgitab, et millised kulud kuuluvad kommunikatsioonitegevuste alla (eelarve 

punkt 3.3). Kommunikatsioonitegevuste alla kuuluvad kulutused mis tehakse plakatitele, 

flaieritele ja reklaamile ehk turundustegevuseks vajalikud vahendid.  

T. Vanaveski selgitab IT kulude punkti eelarves (eelarve punkt 4), mille puhul nendib, et nende 

kujunemisest on juhatusel väga halb ülevaade, kuivõrd see kehtestatakse eelneva aasta eelarve 

alusel. IT kulude alla kuuluvad iseenesest tarkvara uuendamine, litsentsiuuendus ja näiteks 

veebilehe haldamine.  



T. Vanaveski teeb ülevaate transpordikuludest (eelarve punkt 5), mille puhul selgitab et, kui 

üliõpilasesindajad lähevad Tartu Ülikooli esindama, siis esindajatel on õigus taotleda TÜÜE-

lt transpordikulude hüvitamist. Seejuures kulud hüvitatakse kõige odavama bussipileti hinna 

raames.  

E. Pilliroog kommenteerib muid tegevuskulusid (eelarve punkt 8). Muude tegevuskulude alla 

kuuluvad erinevad üliõpilaskonna üritused, mis on suunatud TÜÜE-st väljapoole ehk siis 

ostetud väljapoolt sissepoole.  

Tekib arutelu OLE ROHKEM ajakirja rahastamise osas, mille puhul avaldatakse arvamust, et 

ajakirja kulutuste vähendamine võiks väheneda järkjärgult.  

Volikogule antakse võimalus küsida täiendavaid küsimusi tegevuskulude ja eelarve osas.  

S. Anderson lahkub ruumist kell 20.40. 

T. Vanaveski lahkub ruumist kell 20.40. 

TÜÜE eelarve 2018 suhtes tehtud muudatusettepanekud volikogu liikmete poolt (suulised 

ja kirjalikud): 

L-L. Pruksi muudatusettepanek: “Teen ettepaneku OLE ROHKEM ajakirja rahastuse täieliku 

ära võtmise asemel seda vähendada 3000 euro suurusele summale”.   

Arutelu volikogu liikmete ja juhatuse vahel OLE ROHKEM ajakirja rahastamise osas. 

Kommentaari lisab ka külaline M. Noorkõiv, kes selgitab, kui palju on võimalik 3000 euro 

suuruse summa eest ajakirju trükkida. Samuti toimub arutelu selle üle, et kas ajakiri võiks 

muutuda pigem digitaalseks – argumente mõlemalt poolt. Arutatakse, kas auhinnagala täidab 

oma eesmärki ning on tudengite jaoks oluline.  

T. Vanaveski saabub ruumi kell 20.45. 

T. Vanaveski lahkub ruumist kell 20.45.  

A. Riismaa lahkub ruumist kell 20.46.  

E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku lisada TÜÜE 2018 eelarvesse TÜÜ SA-le suunatud 

ürituste alla 3000 euro suurune summa.  

Hääletus: poolt 13, vastu 0, erapooletuid 2. 

VOLIKOGU OTSUS: Suurendada TÜÜ SA-le suunatud ürituste eelarvet 3000 euro 

suuruse summa võrra.  

T. Vanaveski saabub ruumi kell 20.56.  

A. Hubeli muudatusettepanek: “Teen ettepaneku muuta eelarve punkti 8.3 (Üliõpilasesindajate 

stipendium ja projektitaotluste fond) selliselt, et uus sõnastus oleks: Üliõpilasesindajate 

tunnustamise ja projektitaotluste fond”.  



E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku teha TÜÜE eelarvesse 2018 sõnastuse muudatus, 

mille kohaselt on eelarve punkti 8.3 uus sõnastus: “üliõpilasesindajate tunnustamise ja 

projektitaotluste fond”.  

Hääletus: poolt 15, vastu 0, erapooletuid 0 

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada TÜÜE  eelarve 2018 sõnastus, mille kohaselt on eelarve 

punkti 8.3 uus sõnastus: “üliõpilasesindajate tunnustamise ja projektitaotluste fond”.  

J. Raevaldi muudatusettepanek: Jagada üliõpilastele suunatud koolitused rahasummaga 13 445 

eurot projektitoetuseks.  

Volikogu ja juhatuse arutelu muudatusettepaneku üle ning TÜÜ SA kulutuste üle lühidalt 

arutlemine.  

T. Vanaveski teeb volikogule ettepaneku, et jagada üliõpilastele suunatud koolitused 

rahasummaga 13 445 eurot projektitoetuseks.   

Hääletus: poolt 0, vastu 11, erapooletuid 4. 

VOLIKOGU OTSUS: Mitte vastu võtta muudatusettepanekut, mille kohaselt jagada 

üliõpilastele suunatud koolitused rahasummaga 13 445 eurot projektitoetuseks.   

E. Targijaineni muudatusettepanek: “Teen ettepaneku kahandada eelarves tööjõukulusid 4000 

euro suuruse rahasumma võrra ja raha läheks projektitoetuste fondi selleks, et võimaldada 

tudengitele rohkem raha”.   

Arutelu volikogu ja juhatuse vahel seoses tööjõukulude miinimumiga, TÜÜE esimehe 

koormusega ja plaanitavate töötajate palkamisega TÜÜE büroosse.  

A. Merzin lahkub ruumist kell 21.17. 

A. Merzin saabub ruumi kell 21.17.  

M. Noorkõiv lahkub ruumist kell 21.22.  

T. Vanaveski teeb volikogule ettepaneku vähendada TÜÜE 2018 eelarves palgafondi 4000 

euro suuruse summa võrra, et tõsta eelmainitud summa projektitoetuste fondi.  

Hääletus: poolt 9, vastu 2, erapooletuid 4.  

VOLIKOGU OTSUS: Vähendada TÜÜE 2018 eelarves palgafondi 4000 euro suuruse 

summa võrra, et tõsta eelmainitud summa projektitoetuste fondi.  

b. Hääletamine (TÜÜE eelarve 2018 kinnitamine) 

T. Vanaveski teeb volikogule ettepaneku kinnitada volikogu korralisel koosolekul 

16.11.17 esitletud TÜÜE eelarve 2018  koos volikogu korralisel koosolekul 16.11.17 vastu 

võetud muudatusettepanekutega.  

Hääletus: poolt 13, vastu 2, erapooletuid 0.  



VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada volikogu korralisel koosolekul 16.11.17 esitletud TÜÜE 

eelarve 2018 koos volikogu korralisel koosolekul 16.11.17 vastu võetud 

muudatusettepanekutega.  

6. Kuulati (T. Vanaveski ja E. Pilliroog) VÜKide tegevusplaanide tutvustamine  

E. Pilliroog ja T. Vanaveski teevad volikogule ettepaneku eemaldada volikogu korralise 

koosoleku 16.11.17 päevakorrast päevakorra punkt 5 (VÜKide tegevusplaanide tutvustamine) 

ning arutleda eelmainitud punkti järgmisel infokoosolekul.  

Hääletus: poolt 13, vastu 2, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Eemaldada volikogu korralise koosoleku 16.11.17 päevakorrast 

päevakorra punkt 5 ning arutleda eelmainitud punkti järgmisel infokoosolekul.  

7. Kuulati (T. Vanaveski) Muud küsimused/ettepanekud 

 

Muid küsimusi ja ettepanekuid ei ole.  

 

8. Kuulati (T.Vanaveski) Istungi lõpetamine 

Koosoleku lõpp kell 21.34.  

 

Taavi Vanaveski  

Üliõpilaskonna esimees 

Koosoleku juhataja  

 

Eleri Pilliroog 

Üliõpilaskonna aseesimees 

Koosoleku juhataja 

 

Marleen Jakobson 

TÜÜE õigus- ja poliitikanõunik 

Protokollija 

 

 

 



*Elektroonilised dokumendid lisatakse ka paberkandjal protokolli juurde. 

Lisad ja elektroonilised dokumendid vastavas volikogu töödokumentide 16.11.2017 

koosoleku kaustas Google Drive’s.  

Koosoleku lisad:  

1. TÜÜE 2018. aasta eelarve.pdf; 

2. TÜÜE 2018. aasta tegevuskava.pdf; 

3. Volikogu koosoleku päevakord 16.11.2017; 

4. Korralise koosoleku protokoll 28.09.2017.pdf;  

5. Muudatusettepanekud 16.11.2017; 

6. koosolekul kohalviibijate nimekiri (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu 

üliõpilasesinduse kontoris); 

Uusi volikogu liikmeid tutvustavad materjalid (elektrooniliselt kättesaadavad SIIN): 

7. CV – Mihkel Viru; 

8. Motivatsioonikiri – Mihkel viru; 

9. CV – Lona-Liisa Pruks. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12T2XbeLkLAiT89LiqMFGsYEvpe3sUe6D
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12T2XbeLkLAiT89LiqMFGsYEvpe3sUe6D
https://docs.google.com/document/d/1fySTe1tbiCRQhUHcvjoonhXfAXJXwFTEo3E64QqJ4Yw/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12T2XbeLkLAiT89LiqMFGsYEvpe3sUe6D
https://docs.google.com/document/d/1xF1BpfmZwQfDQvW_N1ex3GPRjusTENmb0JZbcUNyreM/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nev2sRRNCGZcxBp_YQlGCX7onxPgxZCH

