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09.05.2019 toimunud TÜ Üliõpilaskonna korralisel volikogu koosolekul otsustas volikogu: 

1. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu koosoleku 09.05.2019 täiendustega 

päevakord. 

2. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu koosoleku 14.03.2019 protokoll.  

3. Kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marko Eltermann, Merili Arjakas ja Agnes 

Unt.  

4. Tulenevalt valimisprotokollist number 1 kinnitada TÜ üliõpilasesinduse esindajatena 

Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkokku Ismail Mirzojev, Helo Liis Soodla, Regina 

Getter Maajärv, Rainer Urmas Maine, Stina Suurväli ja Karl Lembit Laane.  

5. Tulenevalt valimisprotokollidest nr 2-6 kinnitada TÜ üliõpilasesinduse esindajatena 

Senatisse Sirelin Sillamaa, Toivo Kikkas, Imre Kaas, Marge Vaikjärv ja Liina Adov. 

Asendusliikmete nimekirja kinnitada valimistoimkonna protokollist nr 7 tulenevalt 

Friedrich Kaasik, Helo Liis Soodla ja Trine Tamm.  

6. Kinnitada TÜ üliõpilasesinduse järelevalvekomisjon kuueliikmelisena. 

7. Tulenevalt valimistoimkonna protokollist nr 8 kinnitada TÜ üliõpilasesinduse 

järelvalvekomisjoni liikmeteks Marleen Jakobson, Rainer Urmas Maine, Anne 

Merzin, Johannes Voltri, Ismail Mirzojev ja Gerhard Grents.  

8. Mitte kinnitada TÜ üliõpilaskonna üldise valimiseeskirja muudatusettepanek. 

9. Kinnitada järgmise koosseisu esimese volikogu korralise koosoleku ajana 26. 

september 2019.  

10. Kinnitada volikogu liikmete poolt esitatud soovitustega eelnõu. 

 

Üldkoosoleku päevakord 

1. Formaalsused 

1.1. Päevakorra kinnitamine 

1.2. 14.03.2019 korralise volikogu koosoleku protokolli kinnitamine 

2. Aruanded 

2.1. Juhatus 

2.2. Järelevalvekomisjon 

3. TÜ Üliõpilasesinduse esindajate valimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu 

üldkoosolekule 

3.1. Kandidaatide kõned 

3.2. Küsimused kandidaatidele 

3.3. Poolt- ja vastukõned 

3.4. Hääletamine 

4. TÜ Üliõpilasesinduse Senati liikmete valimine 

4.1. Kandidaatide kõned 

4.2. Küsimused kandidaatidele 

4.3. Poolt- ja vastukõned 

4.4. Hääletamine 
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5. TÜ Üliõpilasesinduse järelvalvekomisjoni liikmete valimine 

5.1. Kandidaatide kõned 

5.2. Küsimused kandidaatidele 

5.3. Poolt- ja vastukõned 

5.4. Hääletamine 

6. Järgmise volikogu koosseisu esimese korralise volikogu koosoleku aja kinnitamine 

7. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud 

 

1. Kuulati (A. Aksiim) Formaalsused 

Selgitatakse koosoleku korda. Kõik, kes soovivad, et nende eriarvamus või seisukoht kantakse 

protokolli, peavad sellest selgelt märku andma protokollijale, öeldes oma ees- ja 

perekonnanime. Lisaks, kui keegi lahkub saalist või vastupidi saabub saali, siis anda sellest 

samuti protokollijale märku.  

1.1. Päevakorra kinnitamine 

Päevakorra muutmine, lisatakse punkt “Eelnõu volikogu selgituste ja soovitustega”.  

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu 

koosoleku 09.05.19 päevakorra lisatud täiendustega.  

Hääletus: poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu koosoleku 

09.05.2019 täiendustega päevakord.   

H. Karmiste saabub ruumi kell 18.21.  

1.2. Eelmise volikogu koosoleku (14.03.19) protokolli kinnitamine 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu 

koosoleku 14.03.2019 protokoll. 

Hääletus: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu koosoleku 

14.03.2019 protokoll. 
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2. Kuulati (A. Aksiim) Aruanded 

 

2.1. Juhatuse aruanne 

TÜ üliõpilaskonna juhatus teeb esitab volikogule aruande (periood märts-mai 2019). Juhatuse 

liikmed 2018/2019 õppeaastal on Allan Aksiim (esimees), Kristel Jakobson ja Karl Lembit 

Laane.  

Peamiste teemadena räägitakse organisatsioonisisesest toimimisest (TÜÜE “vaim”, 

kohtumised VÜK-ide esimeestega, alusdokumentide muutmine), suhtlusest ülikooliga 

(õppeaine tagasiside küsimustik, õppeaasta tagasiside küsimustik), Õppekorralduseeskiri ehk 

ÕKE, TÜ arengukava (roheline ülikool ja õppeteemalised ettepanekud), tulemusrahastamise 

kriteeriumid (ettepanekute tegemine), üliõpilaste vaimne tervis, programmijuhtide 

võimestamine, baasfinantseerimise põhimõtete ülevaatamise komisjoni tulemused, aasta 

õppejõud, akadeemiline komisjon, rahvusülikool 100, MTÜ üliõpilasmaja tegevus, vääritu 

käitumise juhtumid.  

Väljapoole suunatud tegevuste all räägitakse U4Society teemal ning tehakse kokkuvõttev vaade 

möödunud aastale suurimate saavutuste ja möödalaskmiste näol.  

Juunis 2019. aastal toimub “sissesõit” (9. juunil), mille eesmärk on korraldada 

intensiivpäev kõikidele esindajatele. 

E. Pilliroog: Mul on hea meel, et esitasite nii pika ja põhjaliku aruande. Kuidas on seis 

eelarvega? 

A. Aksiim: Eelarvega läheb edukalt. Kulutame alla oma võimete.  

R. U. Maine (SVÜK): Milline on seis arengukavaga? 

A. Aksiim: Me ei pööranud sellele väga tähelepanu. Ei ole püha piibel minu jaoks.  

J. Voltri (SVÜK): Tegemist on siduva dokumendiga. Kas seda on plaanis rohkem järgida? 

A. Aksiim: Muud vist üle ei jää.  

2.2. Järelevalvekomisjoni aruanne 

Aruanne tehakse perioodi 2018-2019 osas. Järelevalvekomisjoni liikmed 2018/2019 õppeaastal 

on Marko Eltermann (esimees), Sirelin Sillamaa, Rainer Urmas Maine ja Karl-Gustav 

Kallasmaa.  

Aruanne hõlmab ülevaadet revisjoni tegevustest, kokkuvõttest VÜK-ide tagasiside küsitlusest, 

revisjoni tähelepanekuid ja mõtteid õppeaasta kohta, “mida oleks saanud paremini”.  

https://drive.google.com/open?id=16FFi9rRlTqr4rIeFaaXhr-VbBiUcK5jE
https://drive.google.com/open?id=1--sC585DM4nPP0k4keCak4Km5xmHW0tW
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Tähelepanekuid tehtud ettekandest: 

• VÜK-ide tagasiside – uusi liikmeid on keeruline värvata; 

• Infokiri: tudengeid väljaspool TÜÜE-t ei eksisteeri; 

• TÜÜE nähtavus on oluline teema, millele tuleb keskenduda. Palju tegeleti dokumentide 

ja nende muutmistega. Vaja on ka leiba ja tsirkust; 

• Valimised võiksid toimuda sügisel; 

• ÕIS2 ja valimisaktiivsus – tuleb tähelepanu pöörata; 

• Positiivne, et toimus talvine väljasõit; 

• Arengukava – võiks järgida; 

• Esindajate tabel; 

• Revisjoni tööjuhend. 

M. Jakobson: Revisjoni tööjuhendist oli juttu ka eelmisel aastal, kuid miks seda sel aastal siis 

ei koostatud? 

M. Eltermann: Oleks võinud aga ei jõudnud tegeleda.  

M. Sõukand: Juhendi osas – üldiselt koostab selle ametis olnud ametnik ise.  

A. Aksiim (üldiselt): Tundub, et TÜÜE hakkab saama küpseks organisatsiooniks. Mingid asjad, 

mis ei olnud varasemalt paika loksunud on nüüd paika loksumas. Ka M. Noorkõiv ütles, et alati 

feilid milleski, kuid samas kui baasasjad töötavad ja esindus eksisteerib, siis selle pealt on 

võimalik edasi ehitada.  

M. Arjakas lahkub ruumist kell 21.19.  

I. Uduste (LTTVÜK) suunaga M. Eltermannile: Milliseid soovitusi oleks anda uuele 

järelevalvekomisjonile? Mida peab jälgima? 

M. Eltermann: Peaks lähtuma põhimõttest, et mis on mõistlik. Põhikirja on võimalik erinevalt 

tõlgendada. 

M. Jakobson: Mõistlikkuse põhimõte – samas lõppkokkuvõttes järgime ikka seda, mis on 

alusdokumentides kirjas ja ise sätteid välja mõelda ei saa.  

M. Arjakas saabub ruumi kell 21.24.  

S. Sillamaa: Arengukavas täitsa normaalseid punkte ka ja seda võiks järgida.  
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3. Kuulati (A. Aksiim) TÜ üliõpilasesinduse esindajate valimine Eesti Üliõpilaskondade 

Liidu üldkokku 

E. Pilliroog teeb lühidalt kokkuvõtte EÜL-ist ja räägib Balti riikide üliõpilaskondade 

kohtumisest. Väljendab heameelt kandidaatide rohkuse üle.  

I. Uduste (LTTVÜK): Mis on TÜ esindajate poolt suunatud poliitika? Mis on meile kõige 

suurem soov seal korda saata? 

E. Pilliroog: Seisukohtade arendamine, TÜ üliõpilasesinduse poolt vastu võetud seisukohtade 

üle arutamine ja nende väljendamine EÜL koosolekutel.  

J. Voltri (SVÜK): Eleri ja Kristel – te kandideerite EÜL-i. Mille eest te kavatsete seal seista? 

E. Pilliroog: See ei ole tänase koosoleku koht, millest rääkida.  

A. Aksiim annab võimaluse (tulenevalt valimiseeskirjast) veel enne valimistoimkonna 

moodustamist kandideerimisavalduste edastamiseks protokollijale.  

Valimistoimkonna valimine.  

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marko 

Eltermann, Merili Arjakas, Agnes Unt. 

Hääletus: poolt 16, vastu 0, erapooletuid 1. 

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marko Eltermann, Merili 

Arjakas ja Agnes Unt.  

3.1. Kandidaatide kõned 

Kandidaadid EÜL üldkokku (8): Rainer Urmas Maine, Regina Getter Maajärv, Trine Tamm, 

Karl Lembit Laane, Stina Suurväli, Ismail Mirzojev, Maia Klaassen ja Helo Liis Soodla.  

K. L. Laane: Minu teekond siin lõppeb, juba juuni lõpus ootab mind kaitseväeteenistus. 

Eelistaksin teenida TÜÜE-t edasi. Seda ma juhatuses edasi teha ei saa. Loodan, et seda on 

võimalik edasi teha EÜL-is.  

I. Mirzojev: Kandideerin, et esindada Tartu Ülikooli.  

T. Tamm (E. Pilliroog kõneleb): Teda teatakse ja tuntakse ning ta vääriks teie häält.  

R. G. Maajärv: Ma ei ole selles varem osalenud. Seega oleks põnev olla EÜL liige, et saada aru 

üliõpilaskondade toimimisest ja EÜL-i enda seisukohtadest.  
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R. U. Maine: Olen varasemalt olnud kaks korda EÜL koosoleku liige. Kui on küsimusi, siis 

palun.  

H. L. Soodla: Peamine motivatsioon oli see, et tekitada konkurentsi, et inimesed ikka 

kandideeriksid.  

S. Suurväli (J. Voltri kõneleb): Ta on olnud Tartu Linna noortekogus, ta teab kuidas noorte eest 

seista ja Tartu linna eest seista. Tema profiil on täpselt selline nagu me sinna ootame.  

M. Klaassen (J. Voltri kõneleb): Noor ja tegus inimene, tugeva natuuriga. Ta on inimene, kes 

seisaks meie eest – tugeva selgrooga. Aktiivne olnud tudengina.  

3.2. Küsimused kandidaatidele 

I. Uduste (LTTVÜK) kõikidele kandidaatidele: Kandidaatide nimekirja vaadates, tundub et 

peamiselt on seal socialia valdkonna inimesed. Mis on teie kui socialia tudengite tung, et EÜL-

i kandideerida ja kuidas see mind kui LTTVÜK-i tudengit peaks puudutama? 

A. Aksiim: Seal tuleb seista kõikide TÜ üliõpilaste eest, olenemata valdkonnast ja erialast.  

Kandidaadid vastavad lühidalt küsimusele.  

3.3. Poolt- ja vastukõned 

J. Voltri pooltkõne K. L. Kaanele: Isegi kui ta on metsas, siis ta suudaks ikka olla produktiivsem 

kui teised kandidaadid.  

3.4. Hääletamine 

A. Aksiim paneb volikogu hääletusele: Kinnitada TÜ Üliõpilasesinduse esindajatena Eesti 

Üliõpilaskondade Liidu üldkokku kuus esindajat alljärgnevate kandidaatide hulgast: 

Ismail Mirzojev; 

Trine Tamm; 

Helo Liis Soodla; 

Regina Getter Maajärv; 

Rainer Urmas Maine; 

Stina Suurväli; 

Maia Klaassen; 

Karl Lembit Laane.  
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Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

Valimistoimkonna esindaja võtab sõna. Kokku jagati 17 sedelit, tagastati 17, rikutud sedeleid 

0.  

Hääled jaotusid: 

Ismail Mirzojev – 11 poolthäält; 

Trine Tamm – 9 poolthäält; 

Helo Liis Soodla – 12 poolthäält; 

Regina Getter Maajärv – 12 poolthäält; 

Rainer Urmas Maine – 16 poolthäält; 

Stina Suurväli – 11 poolthäält; 

Maia Klaassen – 7 poolthäält; 

Karl Lembit Laane – 11 poolthäält.  

Volikogu kinnitab järgnevalt valimistoimkonna protokolli nr 1. 

Hääletus: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Tulenevalt valimisprotokollist number 1 kinnitada TÜ 

üliõpilasesinduse esindajatena Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkokku Ismail Mirzojev, 

Helo Liis Soodla, Regina Getter Maajärv, Rainer Urmas Maine, Stina Suurväli ja Karl 

Lembit Laane.  

4. Kuulati (A. Aksiim) TÜ Üliõpilasesinduse Senati liikmete valimine 

Kandidaadid TÜ senatisse (9): Mari-Ann Lind, Friedrich Kaasik, Toivo Kikkas, Helo Liis 

Soodla, Liina Adov, Sirelin Sillamaa, Marge Vaikjärv, Trine Tamm, Imre Kaas.  

Esimene voor – valitakse doktorantide esindaja 

Doktoriastmes kandideerijad (3): Liina Adov, Mari-Ann Lind, Sirelin Sillamaa.  

1.1. Kandidaatide kõned 

L. Adov: Minu jaoks eriti olulised teemad doktoranditasandil – nooremteaduri palgad. Minu 

taust on mitmekülgne. Teen koostööd ka loodus –ja täppisteaduste valdkonnaga, samuti olen 

olnud seotud humanitaarvaldkonnaga.  
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M.-L. Lind: Senati otsused on mind isiklikult puudutanud (näiteks tulemusstipendiumi teema). 

Senatis võetakse tihti vastu otsuseid, millest valdkonna ja instituudi tasandil nii põhjalikult 

kaasa rääkida ei saa. Suund, kuhu ülikool liigub, peab olema üliõpilassõbralik. Olen olnud 

aktiivne osaleja poliitikakoosolekutel, mis on IÜK-ile ebatavatu ja näitab minu motivatsiooni.  

S. Sillamaa: Olin üle-eelmisel aastal volikogu liige, olin üpris aktiivne, samuti oli mul hea 

koostöö üliõpilaste ja valdkonna inimestega. Mul on palju tutvusi ja tean mängureegleid. Minu 

jaoks on oluline doktoriõpe, valdkonnakeskselt – minu valdkonnas algatati instituutide liitmine 

– oluline, et kannatajaks ei jää tudengid. Luban olla aktiivselt kohal ja käia koosolekutel. Samuti 

luban seista ka teiste õppeastmete eest, kuna minu jaoks on oluline ka TÜÜE tervikuna.  

1.2. Küsimused kandidaatidele 

J. Voltri (SVÜK): Senat on kõige tähtsam otsustuskogudest, mis nõuab ka aega ja pühendumist. 

Kuidas teil ajaga? 

L. Adov: Hetkel oleksin senatis, töötaksin ja õpiksin. Olen akadeemilisel puhkusel ja ootan 

artikleid tagasi, seega ressurssi on. 

S. Sillamaa: olen esimese aasta doktorant. Olen teinud kõik EAP-d, seega jäänud vaid laboritöö. 

Olen olnud esindaja, kes oli korraga VÜK-is, IÜK-is ja senatis. See võttis palju maha minu 

isiklikust elust ja perest.  

M.-A. Lind: Olen ainult TÜÜE-ga seotud. Instituuti kandideerin aga ei tea kas sinna veel saan. 

Doktorantuuris olen teisel aastal ja aega pigem on. Samuti olen juba sel aastal käinud kohal 

koosolekutel, ka senatiteemalistel.  

M. Eltermann: Töötamine ja senat? 

L. Adov: Poole kohaga, saan teha tööd sellel ajal kui mulle sobib. Jätkan nooremteaduri kohal.  

A. Aksiim: Kuidas tagad, et sind kuulda võetakse? 

S. Sillamaa: Kehtestasin end juba siis, kui olin senatis. Ära minnes paljud senati liikmed surusid 

kätt ja soovisid edu. Inimeste tundmises on asi ja kuidas inimestele läheneda. Juba sel ajal olin 

sõnakas esindaja. Hoidsime ära mõned ÕKE muudatused, mida taheti vastu võtta üliõpilaste 

vastu. 

M.-A. Lind: Olen alati põhjalikult ette valmistunud, minu sõnavõtud arukad ja põhjendatud 

ning see juba iseenesest tagab selle, et mind võetaks tõsiselt.  

L. Adov: Ma ei karda vestlusi ja arvamust avaldada, samas kuulan ka teiste arvamused ära.  

G. Grents (MVÜK): Senatis on tore professor, kes räägib tagasisidest. Kas tudengite tagasiside 

peaks olema anonüümne? 
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S. Sillamaa: Peaks olema, et see oleks aus tagasiside. Nõus, et seal alati emotsioone. Õppejõud 

ei peaks kunagi nägema tudengi nime, kes on tagasiside andnud. 

M.-A. Lind: Peaks olema anonüümne, sest muidu ei julgeta konstruktiivset tagasisidet anda. 

L. Adov: Tudengi nimi võib tekitada lihtsa pinnase, kus võib tekkida ebavõrdseid olukordi, 

seega võiks olla tudengisõbralik.  

1.3. Poolt- ja vastukõned 

Poolt- ja vastukõnesid ei esitata.  

1.4. Hääletamine 

K. Vestel lahkub ruumist kell 19.21.  

A. Aksiim paneb volikogu hääletusele: Kinnitada TÜ Üliõpilasesinduse doktorantide 

esindajana Senatisse üks alljärgnevatest kandidaatidest: 

Liina Adov; 

Mari-Ann Lind; 

Sirelin Sillamaa. 

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

Valimistoimkonna esindaja võtab sõna. Kokku jagati 16 sedelit, tagastati 16, rikutud sedeleid 

1.  

Hääled jaotusid: 

Liina Adov – 3 poolthäält; 

Mari-Ann Lind – 1 poolthääl; 

Sirelin Sillamaa -  11 poolthäält. 

Tulenevalt valimistoimkonna protokollist 2 osutus doktorantide esindajana valituks 

Sirelin Sillamaa.  

Teine voor – valitakse magistrantide esindaja esimeses voorus katmata valdkondadele 

Magistriastmes kandideerijad (3): Marge Vaikjärv, Helo Liis Soodla, Toivo Kikkas.  
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1.1. Kandidaatide kõned 

T. Kikkas: Olen olnud aktiivne. Olen lisaks valdkonna üliõpilaskogule olnud aktiivne TÜ 

teadusraamatukogu teadusnõukogus ja arengukavakomisjonis. 

M. Vaikjärv: Olen olnud esindaja pikka aega. Järgmine aasta ma enam instituudi üliõpilaskogus 

ei ole.  

H. L. Soodla: Minu praegune valdkond on humaniora, järgmisel aastal peaks olema see 

socialia, senati seisukohast see on hea. Olen oma vigadest õppinud, ei ole enam arg. Tunnen 

neid inimesi senatis, olen nende protsesside algatamise juures olnud, sh ka uue ÕKE vastu 

võtmine.  

1.2. Küsimused kandidaatidele 

M. Eltermann: Kuidas teil ajakasutusega? 

Kandidaadid kinnitasid, et neil on aega osaleda.  

1.3. Poolt- ja vastukõned 

Poolt- ja vastukõnesid ei esitata. 

1.4. Hääletamine 

A. Aksiim paneb volikogu hääletusele: Kinnitada TÜ Üliõpilasesinduse magistrantide 

esindajana Senatisse üks alljärgnevatest kandidaatidest: 

Marge Vaikjärv; 

Helo Liis Soodla; 

Toivo Kikkas. 

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

Valimistoimkonna esindaja võtab sõna. Kokku jagati 16 sedelit, tagastati 16, rikutud sedeleid 

1.  

Hääled jaotusid: 

Marge Vaikjärv – 4 poolthäält; 

Helo-Liis Soodla – 4 poolthäält; 

Toivo Kikkas – 7 poolthäält.  
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Tulenevalt valimistoimkonna protokollist 3 osutus magistrantide esindajana valituks 

Toivo Kikkas.  

Kolmas voor – valitakse bakalaureuse esindaja eelmistes voorudes katmata valdkonnale 

Bakalaureuseastmes kandideerijad (2): Trine Tamm, Imre Kaas.  

1.1. Kandidaatide kõned 

T. Tamm (A. Unt kõneleb): Trine on mõistlik ja asjalik inimene.  

I. Kaas (F. Kaasik kõneleb): Kirjutas enda kohta, et ta on tegelenud palju meediaga ja 

ajalehtedega. Silmaringi laiendamiseks hakkas õppima juurat. Tegemist on vastutustundliku ja 

asjaliku inimesega, tegemist on hea valikuga. Aitaks tõsta ka TÜÜE nähtavust.  

1.2. Küsimused kandidaatidele 

M. Arjakas (SVÜK): Trine kohta on tehtud asjalikke kommentaare, aga tema avalduse sisu on 

järgnev: “kandideerin, kuna kedagi teist ei kandideeri”. Kas keegi oskaks seda kommenteerida? 

K. L. Laane: Ma kirjutasin talle täna, et meil oleks vaja kedagi.  

Tekib arutelu I. Kaas-i kandidatuuri üle. Osaliselt ollakse arvamusel, et kuivõrd tegemist on 

aktiivse ajakirjanikuga, siis ei peaks ta olema senatis. Teisalt ollakse arvamusel, et kõikidel 

ajakirjanikel on eetika ning valesid eeldusi ei maksa põhjuseta teha.  

1.3. Poolt- ja vastukõned 

Poolt- ja vastukõnesid ei esitata.  

1.4. Hääletamine 

A. Aksiim paneb volikogu hääletusele: Kinnitada TÜ Üliõpilasesinduse bakalaureuseastme 

esindajana Senatisse üks alljärgnevatest kandidaatidest: 

Trine Tamm; 

Imre Kaas.  

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

Valimistoimkonna esindaja võtab sõna. Välja jagati 16 sedelit, tagastati 16 sedelit, rikutud 

sedeleid 1.  

Hääled jaotusid: 

Trine tamm – 4 poolthäält; 
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Imre kaas – 11 poolthäält. 

Tulenevalt valimistoimkonna protokollist 4 osutus bakalaureuseastme esindajana 

valituks Imre Kaas.  

Neljas voor – valitakse esindaja eelmistes voorudes katmata valdkonnale 

J. Voltri lahkub ruumist kell 20.03.  

1.1. Hääletamine 

A. Aksiim paneb volikogu hääletusele: Kinnitada TÜ Üliõpilasesinduse esindajana eelmistes 

voorudes katmata valdkonnas TÜ Senatisse: 

Marge Vaikjärv. 

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

Valimistoimkonna esindaja võtab sõna. Välja jagati 16 sedelit, tagastati 16 sedelit, rikutud 

sedeleid 1.  

Hääled jaotusid: 

Marge vaikjärv – 15 poolthäält.  

Tulenevalt valimistoimkonna protokollist 5 osutus eelmistes voorudes katmata 

valdkonnale valituks Marge Vaikjärv.  

Viies voor – valitakse esindaja olenemata õppeastmest või valdkonnast 

Kandidaadid olenemata õppeastmest või valdkonnast (5): Liina Adov, Helo Liis Soodla, 

Trine Tamm, Mari-Ann Lind, Friedrich Kaasik. 

1.1. Kandidaatide kõned 

Kandidaadid teevad lühikesed kõned, milles põhjendavad, miks just nemad peaksid valituks 

osutuma.  

1.2. Küsimused kandidaatidele 

M. Eltermann: Kas oled valmis osalema kõikidel senati koosolekutel, Friedrich? 

F. Kaasik: Vabalt.  

K. L. Laane: Friedrich, kas oled valmis osalema ka materjalide aruteludel? 

F. Kaasik: Jah. 
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1.3. Poolt- ja vastukõned 

Poolt- ja vastukõnesid ei esitata.  

1.4. Hääletamine 

A. Aksiim paneb volikogu hääletusele: Kinnitada TÜ Üliõpilasesinduse esindajana 

olenemata õppeastmest või valdkonnast Senatisse üks alljärgnevatest kandidaatidest: 

Liina Adov; 

Helo Liis Soodla; 

Trine Tamm; 

Mari-Ann Lind; 

Friedrich Kaasik. 

J. Voltri saabub ruumi kell 20.05. 

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

Valimistoimkonna esindaja võtab sõna. Välja jagati 16 sedelit, tagastati 16 sedelit, rikutud 

sedeleid ei ole.  

Hääled jaotusid: 

Friedrich Kaasik – 5 poolthäält; 

Liina Adov – 8 poolthäält; 

Helo liis Soodla – 3 poolthäält; 

Trine Tamm – 0 poolthäält; 

Mari-Ann Lind – 0 poolthäält.  

Tulenevalt valimistoimkonna protokollist 6 osutus olenemata õppeastmest või 

valdkonnast valituks Liina Adov.  

Kuues voor – kinnitatakse asendusliikmete nimekiri 

A. Aksiim paneb volikogu hääletusele: Kinnitada TÜ Üliõpilasesinduse Senati 

asendusliikmete nimekiri alljärgnevate kandidaatide osas: 

Friedrich Kaasik; 
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Helo Liis Soodla; 

Trine Tamm; 

Mari-Ann Lind. 

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

M. Kala lahkub ruumist kell 20.20.  

Valimistoimkonna esindaja võtab sõna. Välja jagati 15 sedelit, tagastati 15 sedelit, rikutud 

sedeleid ei ole.  

Hääled jaotusid: 

Friedrich kaasik – 10 poolthäält; 

Trine tamm – 1 poolthääl; 

Helo Liis Soodla – 4 poolthäält; 

Mari-Ann Lind – 0 poolthäält. 

Tulenevalt valimistoimkonna protokollist 7 osutus asendusliikmete nimekirja valituks 

Friedrich Kaasik, Helo Liis Soodla ja Trine Tamm.   

Volikogu kinnitab järgnevalt valimistoimkonna protokollid nr 2-7.  

Hääletus: poolt 15, vastu 0, erapooletuid 0.  

F. Kaasik lahkub ruumist kell 20.27.  

VOLIKOGU OTSUS: Tulenevalt valimisprotokollidest nr 2-6 kinnitada TÜ 

üliõpilasesinduse esindajatena Senatisse Sirelin Sillamaa, Toivo Kikkas, Imre Kaas, 

Marge Vaikjärv ja Liina Adov. Asendusliikmete nimekirja kinnitada valimistoimkonna 

protokollist nr 7 tulenevalt Friedrich Kaasik, Helo Liis Soodla ja Trine Tamm.  

5. Kuulati (A. Aksiim) TÜ Üliõpilasesinduse järelvalvekomisjoni liikmete valimine 

 

5.1. Kandidaatide kõned 

Kandidaadi selgitavad ühe kuni kahe lausega, miks nad soovivad kandideerida 

järelevalvekomisjoni liikmeks.  

5.2. Küsimused kandidaatidele 

E. Pilliroog: Millises linnas te olete? 

https://drive.google.com/open?id=1uSZTLKbpZU4JjcTTuXAh15kn2YccWuNSKuMTKyST3oE
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G. Grents: Tartus praktikal.  

I. Mirzojev: Olen Tartus ja töötan Tartus. 

R. U. Maine: Õpin Tartus õigust.  

J. Voltri: Sügisel olen vahetussemestril. Aja mõttes aega on.  

M. Jakobson: Olen Tallinnas, kuid tegemist on tööga, mida annab ka kaugelt teha, arvestades 

tänapäevaseid infotehnoloogilisi lahendusi.  

5.3. Poolt- ja vastukõned 

E. Pilliroog esitab pooltkõne A. Merzinile: Anne on pikalt soovinud saada 

järelevalvekomisjoni. Alati on olnud konkurents ja tal ei ole olnud võimalik valituks osutuda. 

Ta väärib seda võimalust.  

S. Sillamaa: Olen ise sel aastal järelevalvekomisjonis, kuid tegelikult soovitan vaadata spektrit, 

et võimalikult erinevad inimesed seal valituks osutuvad.  

5.4. Hääletamine 

Tekib arutelu selles osas, et järelevalvekomisjonis võiks uuel aastal olla kuus liiget. Volikogu 

pooldab ettepanekut. 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada TÜ üliõpilasesinduse järelevalvekomisjon 

kuueliikmelisena.  

Hääletus: poolt 8, vastu 5, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada TÜ üliõpilasesinduse järelevalvekomisjon 

kuueliikmelisena.  

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

Välja jagati 13 sedelit, tagastati 13 sedelit, rikutud sedeleid 0.  

Hääled jaotusid: 

Rainer Urmas Maine – 12 poolthäält; 

Johannes Voltri – 13 poolthäält; 

Marleen Jakobson – 13 poolthäält; 

Ismail Mirzojev – 12 poolthäält; 
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Gerhard Grents – 12 poolthäält; 

Anne Merzin – 8 poolthäält.  

Volikogu kinnitab järgnevalt valimistoimkonna protokolli nr 8.  

Hääletus: poolt 11, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Tulenevalt valimistoimkonna protokollist nr 8 kinnitada TÜ 

üliõpilasesinduse järelvalvekomisjoni liikmeteks Marleen Jakobson, Rainer Urmas 

Maine, Anne Merzin, Johannes Voltri, Ismail Mirzojev ja Gerhard Grents.  

I. Uduste lahkub ruumist kell 20.48.  

J. Voltri lahkub ruumist kell 20.48. 

G. Grents lahkub ruumist kell 20.49. 

T. Kikkas lahkub ruumist kell 20.51. 

J. Voltri saabub ruumi kell 20.51. 

I. Uduste saabub ruumi kell 20.51. 

6. Kuulati (M. Jakobson) Alusdokumentide muutmine 

 

6.1. Valimiseeskiri 

Seoses 14. märtsil toimunud volikogu korralisel koosolekul vastu võetud otsusega põhimõtte 

osas, mille järgi on TÜ üliõpilaskonna juhatuse liige ex officio senati liige on volikogule tehtud 

ettepanek valimiseeskirja muutmiseks eelmainitud põhimõtte osas. Eelnõu on leitav siit. 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada TÜ üliõpilaskonna üldise valimiseeskirja 

muudatusettepanek.  

Hääletus: poolt 10, vastu 0, erapooletuid 2.  

VOLIKOGU OTSUS: Mitte kinnitada TÜ üliõpilaskonna üldise valimiseeskirja 

muudatusettepanek. 

7. Kuulati (A. Aksiim) Järgmise koosseisu esimese volikogu korralise koosoleku aja 

kokku leppimine 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada järgmise koosseisu esimese volikogu 

koosoleku ajaks 26. september 2019.  

https://drive.google.com/open?id=1lvYjXUxkjhGhDh6QMY4ilKJfJ2oPNu4P
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Hääletus: poolt 12, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada järgmise koosseisu esimese volikogu korralise koosoleku 

ajana 26. september 2019.  

8. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud 

Eelnõu volikogu selgituste ja soovitustega 

J. Voltri: Mõte oli see, et tore on see kõik, mida me teinud oleme aga nagu ka revisjoni aruandest 

tuli, siis oleks võinud rohkemgi teha. Panime kirja, et mida ja kuidas võiks arendada veel 

TÜÜE-s. TÜÜE ei ole piisavalt atraktiivne.  

A. Aksiim: Ma olen oma juhatuse valinud selle järgi, milles minus on oskustest puudust – tasub 

palgata endast pädevamaid, et saaks rakendada tööjaotust. Võrreldes teiste 

üliõpilasorganisatsioonide ja meie endaga ajaloos, oleme me ainulaadsed ning meil ei ole enam 

organisatsioone, millest võtta eeskuju.  

J. Voltri: Sellisel juhul tuleb peab algatada vastav arutelu, et kuidas meid atraktiivsemaks 

muuta. 

A. Aksiim: Meil on plaanis VÜK-id “töörühmastada” vastavalt olulistele teemadele.  

K. Jakobson: See ei ole kohustuslik, vaid soovituslik. Oma 100. sünnipäevaks peame me saama 

selgust oma TÜÜE vaimu osas. Kui oled selle organisatsiooni liige, siis peab olema meil 

kujutelm, et seda on võimalik parendada. Järgmine vastav aseesimees peaks 

institutsionaliseerituna tegelema vastavate töörühmadega.  

R. U. Maine: Sekundeerin Kristelile, kuid samavõrd oluline probleem on see, et kuidas TÜÜE-

t tudengite seas nähtavaks teha. Mõju sellele, mida tudeng teab ülikoolist, on väga väike. Ma ei 

näe, et oleks püütud meie kommunikatsiooni mõtestada.  

A. Aksiim: Olen nõus ning me oleme vastavaid samme astunud. Plaanis on praeguse 

õppeosakonna juhatajaga kooskõlastada, kas oleks võimalik ligi pääseda ülikooli 

kommunikatsioonivahenditele, et me saaksime otse üliõpilaste poole pöörduda. Me oleme 

aastaid küsinud, kuid seni on meile ära öeldud.  

K. Jakobson: Me oleme loonud oma kommunikatsioonimeeskonna. Meie praegune 

kommunikatsioonispetsialist on suur samm edasi, võrreldes varasemaga. On aga väga 

teretulnud, kui eksisteerib kindel töörühm, mis koosneb VÜK-idest ja aitaks kujundada meie 

kuvandit. 

A. Aksiim: Meil ei ole aastaid nii häid töötajaid esinduses olnud. Ma olen eriti jälginud, et me 

ei palkaks ebamõistlikke otsuseid personalivalikutes.  

https://drive.google.com/open?id=1dxg5hk4b8hqD-vW_YfFC0uftmG6W4FBU
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R. U. Maine: Peame läbi mõtestama, et miks me üldse kommunikeerime midagi – sellest on 

seni puudu jäänud.  

A. Aksiim: Meil on võimalik läheneda eri teid pidi. Üks variant on tekitada tudengite seas 

tugevama teadvuse enda grupikuuluvusest, et nad oleksid teadlikumad oma õigustest ja 

seisaksid nende eest. Meil on mõttes kasutada selleks tuutoriõpet.  

H. L. Soodla: Meie visiooni peab kaasama ka IÜK-e. Praegu on siin osas väga suuri puudujääke 

– paljud IÜK-id ei tee mitte midagi. 

A. Aksiim: Probleem on instituudipõhine ning oluline on kaasata ka erialaseid 

tudengiorganisatsioone. See on aga raskesti teostatav.  

T. Kikkas: Kas viie kuu pärast on olemas motivatsioonipakett? 

A. Aksiim: Jah.  

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada volikogu liikmete poolt esitatud eelnõu koos 

soovitustega. Tegemist on soovitushääletusega ja tegemist ei ole siduva dokumendiga. 

Hääletus: poolt 12, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada volikogu liikmete poolt esitatud soovitustega eelnõu.  

Juhatuse valimiste aeg 

A. Aksiim: Juriidiliselt on meil valimised sügisel. Ma tean, et ma olen kevade varianti varem 

ka välja toonud. 

I. Mirzojev: Mis segas? 

A. Aksiim: TÜÜE-le on olnud kõige parem siis, kui üleminekud ühelt juhatuselt teisele on kõige 

valutumad ning praegune korraldus ei luba seda. Stabiilsuse mõttes on parem teha valimised 

kevadel. 

I. Mirzojev: Aga sa siiski ei selgitanud ära, miks? 

A. Aksiim: Stabiilsuse pärast. 

I. Mirzojev: Enamus volikogu ootas, et valimised toimuvad kevadel. Sul on võimalik jätkata 

tööd ju poliitikanõunikuna.  

A. Aksiim: Ajalooline mälu on oluline ning teadmiste üleandmine peab toimuma võimalikult 

valutult. Ma olen muutunud seniste aseesimeestega väga lähedaseks ning me mõistame üksteist, 

kuid kogu teadmist ei ole võimalik kirjalikult edasi anda. 

I. Mirzojev: Praegu tekib suvel taas olukord, kus sa pead kolme inimese tööd tegema üksinda.  
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A. Aksiim: On juba kord läbi elatud. Mul on ka büroo tugi – me saame hakkama ja suvel on 

väiksem koorem.  

I. Mirzojev: Kui me praegu räägime, et üks aseesimees võiks minna esimeheks, siis kas see on 

sinu arvates mantlipärimine? 

A. Aksiim: Otsus on alati demokraatlik, kuna volikogu peab andma igale juhatusele oma 

heakskiidu. Esindusdemokraatiast mööda ei pääse, aga juhatuse sees uutele inimestele 

ettevalmistuse pakkumisel on omad head küljed. 

K. Jakobson: Me talitame nii, kuidas igas normaalses tudengiorganisatsioonis toimub. Ühtki 

aseesimeest ei ole välja koolitatud esimeheks – me täidame aseesimehe ülesandeid ning uus 

esimees on volikogu suva küsimus. 

S. Sillamaa: Miks siis ei saa kevadel? 

A. Aksiim: Mandaat on sügiseni. Praeguses olukorras ma tahan jääda, eriti kuna praegu 

aseesimehed ei jää. 

S. Sillamaa: Miks me ei vali aseesimehi? 

A. Aksiim: Mandaat on tervik. Kui me valiks praegu, peaksime siiski valima need uuesti 

sügisel. 

9. Koosoleku lõpetamine 

Koosoleku lõpp kell 22.11. 

 

 

Allan Aksiim                                                                             Marleen Jakobson 

TÜÜE juhatuse esimees                                                            TÜÜE õigus- ja poliitikanõunik 

Koosoleku juhataja                                                                    Protokollija 
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*Elektroonilised dokumendid lisatakse ka paberkandjal protokolli juurde. 

Lisad ja elektroonilised dokumendid vastavas volikogu töödokumentide kaustas Google 

Drive’s.  

Koosoleku lisad:  

1. TÜÜE 09.05.19 volikogu korralise koosoleku päevakord; 

2. Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu korraline koosolek 14.03.19 protokoll; 

3. Volikogu korraline koosolek 09.05.19 presentatsioon; 

4. Koosolekul kohalviibijate volinike nimekiri (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B 

Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 

5. Koosolekul kohalviibijate külaliste nimekiri (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B 

Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 

6. Valimistoimkonna protokoll nr 1 – TÜ üliõpilasesindajate valimine EÜL üldkokku 

(paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 

7. Valimistoimkonna protokoll nr 2 – TÜ üliõpilasesindajate valimine TÜ senatisse: 

Doktoriastme esindaja (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse 

kontoris); 

8. Valimistoimkonna protokoll nr 3 – TÜ üliõpilasesindajate valimine TÜ senatisse: 

Magistriastme esindaja (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse 

kontoris); 

9. Valimistoimkonna protokoll nr 4 – TÜ üliõpilasesindajate valimine TÜ senatisse: 

Bakalaureuseastme esindaja (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu 

üliõpilasesinduse kontoris); 

10. Valimistoimkonna protokoll nr 5 – TÜ üliõpilasesindajate valimine TÜ senatisse: Eelmistes 

voorudes katmata valdkonna esindaja (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu 

üliõpilasesinduse kontoris); 

11. Valimistoimkonna protokoll nr 6 – TÜ üliõpilasesindajate valimine TÜ senatisse: Esindaja 

olenemata õppeastmest või valdkonnast (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu 

üliõpilasesinduse kontoris); 

12. Valimistoimkonna protokoll nr 7 – TÜ üliõpilasesindajate valimine TÜ senatisse: 

Asendusliikmete nimekirja kinnitamine (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu 

üliõpilasesinduse kontoris); 

13. Valimistoimkonna protokoll nr 8 – TÜ üliõpilasesinduse järelevalvekomisjoni liikmete 

valimine (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 

 

https://drive.google.com/open?id=12t3IJa7tvuhEt2lE6AxbZq_ElIi7mLy4bo3ciEjkl8Y
https://drive.google.com/open?id=1vCiRw4c5JqE3NQrRHz9CcHZKqiModE0D
https://drive.google.com/open?id=1c9dTh9cw24_yo2TWBft2c7LnSqdaiIrFg7OnKU97bDc
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Aruanded: 

14. Juhatuse aruanne 09.05; 

15. Järelevalvekomisjoni aruanne 2018/2019; 

Kandideerimised: 

16. EÜL üldkokku kandideerijad; 

17. TÜ senatisse kandideerijad; 

18. TÜ üliõpilaskonna järelevalvekomisjoni kandideerijad; 

Alusdokumendi muutmine: 

19. TÜ üliõpilaskonna üldise valimiseeskirja muutmise eelnõu ja seletuskiri; 

Volikogu eelnõu ja selgitused: 

20. Volikogu soovitused ja selgitused juhatusele; 

21. Volikogu soovitused ja selgitused juhatusele - eelnõu; 

22. Volikogu soovitused ja selgitused juhatusele koos eelnõuga - allkirjastatud dokument. 

 

https://drive.google.com/open?id=16FFi9rRlTqr4rIeFaaXhr-VbBiUcK5jE
https://drive.google.com/open?id=1--sC585DM4nPP0k4keCak4Km5xmHW0tW
https://drive.google.com/open?id=1Z0MDaUsQFGkbN37WFffdIYOMjVVpw37luj5bvSAoT1c
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