
 

 

15.03.2018 

 

Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse korralise volikogu koosoleku 

protokoll nr 3 

 

 

Tartu                   15. märts 2018 

 

Algus kell 18.15 

Lõpp kell 20.12 

 

Juhataja: Eleri Pilliroog 

 

Protokollija: Marleen Jakobson 

 

Võtsid osa (18): Karl-Gustav Kallasmaa, Ares Hubel, Eliina Targijainen, Laura Raadik, Meelis 

Brikker, Anita Pilviste, Anett Pullerits, Indrek Peedu, Anne Merzin, Maali Tars, Sirelin 

Sillamaa, Riinu Härmas, Helina Seemen, Olger Müürsepp, Lona-Liisa Pruks, Laura Zirel, 

Mihkel Viru, Karmen Kaljula 

 

Puudusid (2): Jens Raevald, Kadi Keskkülla 

 

Külalised (15): Märt Hallasoo, Sven Anderson, Hanna Kriiska, Eleri Pilliroog, Marleen 

Jakobson, Tõnn Adermann, Taavi Vanaveski, Johanna Kimm, Dolores Mäekivi, Karl 

Käsnapuu, Kaspar Kruup, Allan Aksiim, Marko Eltermann, Sandra Maier, Tjorven Siiboja 

 

15.03.2018 toimunud üliõpilaskonna korralisel koosolekul otsustas volikogu: 

1. Kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosolekute 16.11.17 ja 20.12.17 

paranduskannetega protokollid.  

2. Muuta Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosoleku 15.03.18 päevakorda nii, et 

jätta punktis 3 toodud projektitaotluste reglemendi üle käesoleval koosolekul 

hääletamata.  

3. Kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosoleku 15.03.2018 päevakord 

muudetud kujul.  

4. Kinnitada TÜÜE 2018. aasta tegevuskava. 

5. Kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marko Eltermann, Meelis Brikker ja Marleen 

Jakobson. 

6. Tulenevalt valimisprotokollist number 1 kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna 

juhatuse esimeheks Allan Aksiim. 



 

 

Üldkoosoleku päevakord 

1. Formaalsused 

1.1. Eelmiste volikogu koosolekute (16.11.17 ja 20.12.17) protokollide kinnitamine 

1.2. Päevakorra kinnitamine 

2. TÜÜE 2018. aasta tegevuskava kinnitamine 

2.1. Küsimused ja arutelu 

2.2. Muudatusettepanekute hääletus 

2.3. Kogu dokumendi hääletamine 

3. TÜÜE projektitaotluste reglemendi kinnitamine 

3.1. Reglemendi tutvustus 

3.2. Küsimused ja muudatusettepanekud 

3.3. Hääletamine 

4. TÜÜE esimehe valimine 

4.1. Kandidaatide kõned 

4.2. Küsimused kandidaatidele 

4.3. Poolt- ja vastukõned 

5. Muud küsimused/ettepanekud 

6. Koosoleku lõpetamine 

 

1. Kuulati (E. Pilliroog) 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. Eelmiste volikogu koosolekute (16.11.17 ja 20.12.17) protokollide kinnitamine 

Selgitatakse, et tegemist on paranduskannetega protokollidega. 

Küsimused puuduvad. Arutelu ei algata.  

E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu 

koosolekute 16.11.17 ja 20.12.17 paranduskannetega protokollid. 

Hääletus: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosolekute 

16.11.17 ja 20.12.17 paranduskannetega protokollid.  

1.2. Päevakorra kinnitamine 

E. Pilliroog selgitab, et enne volikogu koosoleku algust toimus esindajatega koosolek, kus leiti, 

et projektitaotluste reglementi ei ole veel tänasel koosolekul mõistlik hääletusele panna, vaid 

selle üle võiks edaspidi arutleda ja kinnitada e-hääletuse kaudu.  



 

 

E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku muuta Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu 

koosoleku 15.03.18 päevakorda nii, et jätta punktis 3 toodud projektitaotluste reglemendi üle 

käesoleval koosolekul hääletamata.  

Hääletus: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Muuta Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosoleku 15.03.18 

päevakorda nii, et jätta punktis 3 toodud projektitaotluste reglemendi üle käesoleval 

koosolekul hääletamata.  

E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu 

koosoleku 15.03.2018 päevakord muudetud kujul.  

Hääletus: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosoleku 

15.03.2018 päevakord muudetud kujul.  

 

2. Kuulati (E. Pilliroog) TÜÜE 2018. aasta tegevuskava kinnitamine 

E. Pilliroog tutvustab üldiselt tegevuskava, kuivõrd tegevuskava üle on arutletud juba mitmel 

koosolekul.  

2.1. Küsimused ja arutelu 

Küsimused puuduvad. Arutelu ei algata.   

2.2. Muudatusettepanekute hääletus 

Küsimused puuduvad. Arutelu ei algata. 

2.3. Kogu dokumendi hääletamine 

E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku kinnitada TÜÜE 2018. aasta tegevuskava. 

Hääletus: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada TÜÜE 2018. aasta tegevuskava.  

 

3. Kuulati (E. Pilliroog) TÜÜE projektitaotluste reglemendi kinnitamine 

 

3.1. Reglemendi tutvustus 

E. Pilliroog pöördub volikogu liikmete poole küsimusega: “Milline peaks olema raha jagamise 

eesmärk, seejuures projektitaotluste fondi eesmärk?”. 

3.2. Küsimused ja muudatusettepanekud 

Üldine arutelu projektitaotluste reglemendi üle.  



 

 

 Eesmärk peaks olema nii tudengiorganisatsioonide kui ka tudengigruppide 

finantseerimine. 

 Rahastatavad organisatsioonid võiksid tegutseda TÜÜE-ga sarnaste eesmärkide nimel.  

 Meie rahastamise eesmärk oleks see, et organisatsioonid saaksid oma eesmärke täita 

ning arendada TÜÜE abil – seejuures kindlasti projektipõhiselt. 

 Kõiki üritusi, mis üliõpilaskonda toetavad, peaks TÜÜE toetama. Samas peaksid need 

üritused olema ühiskondlikule kasule suunatud, see tähendab, et iga pidu toetada ei ole 

õige.  

 Toetama peaks vaid kvaliteetseid üritusi.  

 Rahaliselt võiks toetada ka meie enda üliõpilaskonda, sest me oleme ka justkui 

organisatsioon. Samuti võime kutsuda sellistele üritustele isikuid ka väljastpoolt.  

 Projektitaotluste reglemendi puhul on vaja sõnastust muuta! 

 Üldiselt tundub projektitaotluse alusel raha jagamise jätkamine ebamõistlik. Pigem 

võiks toetada suuremaid projekte ja suuremates summades.  

 Infokoosolekul jätkatakse vastava teema arutelu.  

K. Kruup selgitas, et kuidas on minevikus TÜÜE organisatsioone toetanud: TÜÜE toetas 

mitmeid aastaid projektitaotluste kaudu, jagati umbes 10 000 eurot aastas. Seejuures oli palju 

probleeme ja puuduseid. Esindus ei saa anda lihtsalt raha välja – rahandusosakonnast tuleb 

palju piiranguid raha jagamise suhtes. Arved pidi kinnitama ükshaaval esimehe allkirjaga, 

seejärel viidi see rahandusosakonda, kus kinnitati omakorda kahe inimese poolt. Süsteem oli 

ebaefektiivne. Sekretär pidi projektitaotlusi ükshaaval vastu võtma, juhatus hindas taotlusi 

kriteeriumite alusel ning tegi otsuse. Sageli see protsess aga nii lihtne ei olnud. Juhatuse jaoks 

oli see kõrvaltegevus.  

3.3. Hääletamine 

Hääletust ei toimunud.  

4. Kuulati (E. Pilliroog) TÜÜE esimehe valimine 

Valimistoimkonna valimine.  

E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marko 

Eltermann, Meelis Brikker ja Marleen Jakobson. 

Hääletus: poolt 16, vastu 0, erapooletuid 1.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marko Eltermann, Meelis 

Brikker ja Marleen Jakobson. 

L-L. Pruks lahkub ruumist kell 18.57. 

4.1. Kandidaatide kõned 

E. Pilliroog selgitab, et kõikidel kandidaatidel on kõnedeks aega kaks minutit.  

Küsimused puuduvad.  



 

 

L-L. Pruks saabub ruumi kell 19.00.  

Allan Aksiimi esitatud kõne 

Lühike enesetutvustus. Ma olen olnud TÜÜE liige kahel korral. Olen ära näinud nii E. Raudsepa 

kui ka K. Kruubi valimise üliõpilaskonna esimeheks ja kunagi pidanud isegi vaibakõne M. 

Noorkõivu esimeheks valimise vastu. Ma olen võtnud osa kõrgharidusreformi debatist Tartu 

Ülikooli esindajana EÜL-is ja näinud korduvalt nii juhatuse, büroo kui ka esindajate poolt 

valmidust tegutseda üliõpilaskonna kui terviku huvides. Ületades selle käigus isiklikke 

erimeelsusi. 

Esimese TÜÜE kogemuse omandamise ajal õppisin ma teisel kursusel keskkonnakorraldust ja 

planeerimist. Peale ajateenistust olen olnud magistriõppes Euroopa Õpingute erialal Skytte 

instituudi nõukogus. Seega on mul nii mälu kui ka perspektiivi. Hea läbisaamine on mul 

kõigiga, kes on seda organisatsiooni juhtinud. Kuigi ma ei pruugi nendega alati olla ühel meelel, 

siis on mul inimesi, kellega pidada nõu esinduse juhtimist puudutavates küsimustes, debateerida 

ja mõtiskleda. Mulle tundub, et mõningaid arusaamatusi, mis siin hiljuti on toimunud, oleks 

saanud vältida, kui oleks lihtsalt küsitud viisakalt varasemate otsuste tagamaid.  

Hetkel olen ma Tuleviku Tehnoloogiate Sihtasutuse juhatuse esimees. Organisatsioon, mille 

me paari sõbraga asutasime 2016. aasta kevadel riikliku poliitika mõjutamiseks tehisintellekti 

ja virtuaalreaalsuse vallas. Sihtasutusega osalesime 2016. aasta sügisel riigihankel isejuhtivate 

sõidukite ekspertrühma juhtimise teenuse pakkumiseks. Riigi erinevad harud said kokku toodud 

ning selgus, et isejuhtivate sõidukite testimine Eesti Vabariigi territooriumil on seaduslik. Seega 

on ka avalik sektor ja selle koostöövalmidus erasektori ja ülikoolidega mulle tuttav.  

See kõik on andnud mulle võimekuse tajuda poliitilist maastikku, nii ülikoolis, esinduses kui 

ka riigis laiemalt. Võime aru saada maastikust ja sünteesida uut erialadevahelist -ja ülest teavet, 

mõista teiste positsioone – see on alati olnud vajalik ning ma pean heaks enda võimet tuua 

kokku erinevaid arusaamasid, et neid hallata, et luua midagi uut ja väärtuslikku. 

TÜÜE on lisaks muule ka sõpruskond, millega koos töö kõrvalt hästi aega veeta ja seda ei tasu 

unustada. Lisaks on esindus kõige loomulikum partner rektoraadile. Esindus suudab näha ja 

kaitsta üliõpilaste huvisid tervikuna. Ülejäänud ülikooli ilmestavad killustunud ja 

valdkondlikud huvid. Me saame sellest tõusta kõrgemale. Tõuseme koos. Ma loodan, et Teie 

annate mulle selle võimaluse olla meie üliõpilaskonna juhatuse esimees. 

Aitäh! 

Küsimused kandidaadile: 

K-G. Kallasmaa (SVÜK): miks te soovite TÜÜE-sse kandideerida? 

A. Aksiim: mitte TÜÜE-sse, vaid üliõpilaskonda, sest mul on mure selle pärast, mis siin on 

toimunud ja ma olen valmis panustama. 

A. Pullerits (HVÜK): kuidas hindate oma esindamiskogemust ja kas see on TÜÜE-le oluline? 

 



 

 

A. Aksiim: jah, alles eile esinesin Athena keskuses. Praegu olen näiteks rohkem närvis kui olin 

eile – mis näitab, et praegune olukord on minu jaoks määrav. Jah, see on TÜÜE-le oluline.  

A. Hubel (SVÜK): millised on prioriteetsuse järjekorras murekohad, millega tuleks tegeleda? 

A. Aksiim: kodu ja rahu – see on alati raske. Alati on isikuid, kellel on erimeelsusi ja see on nii 

ka alati olnud, kuid see on okei. Oluline on tööjaotus üliõpilasesinduses ja üliõpilaskonnale 

suunatu vahel.  

A. Hubel (SVÜK): kuidas peaks TÜÜE suhtuma õppekvaliteedi tagamisse? 

A. Aksiim: TÜÜE oma laiendatud tähenduses tähendab seda, et probleem läheb esialgu 

instituuti, seejärel valdkonda ning siis jõuab mure siia. Esinduse juhina saab pikaajalisi 

poliitikaid mõjutada – igapäevane mõjutamine.  

Karl Käsnapuu esitatud kõne 

Lühike enesetutvustus. Tutvustan laiemalt seisukohti, mis annaksid aimu minu suhtumistest. 

Mida ma tahan saavutada – ma tahan samamoodi nagu teaduseski, et see, mida ma teen, et sellel 

oleks aus ja oluline põhjus ning tulemus, mitte lihtsalt kõlavalt ära tehtu eest linnukesi koguda. 

See tähendab, et põhjus tegutsemiseks oleks vajadus mingisuguse lahenduse järgi. Minu point 

pole kunagi teha midagi, et saaks lihtsalt tehtud asjade nimekirja panna. Minu peamiseks 

põhjused elus ongi asjade arendamise püüd ja teadmiste tagaajamine.  

Ülikooli maastiku tundmises olen iga uue aastaga jõudnud järjest edasi, üha sügavamale. Iga 

kord, kui ma olen tundnud, et nüüd ma tean suhteliselt hästi, kuidas asjad käivad, siis on ikka 

avanenud kuskilt midagi uut, mis “ahhaa” efekti esile kutsuvad. Selles on kõike – bürokraatiat, 

isiklikke suhteid, häid kavatsusi, nõrkusi, vahel laiskust ja vahel ka hoolimatust. Mõnedel 

juhtudel on kindlasti arvamused erinevad. 

Ka üliõpilased on ju püüdnud sõna võtta juhtudel, kui mõni õppejõud on tuvastatud 

ebakompetentseks. Seda me peamegi tegema. Me peame tähele panema. Me peamegi silmi lahti 

hoidma ja suu lahti tegema. Ainuüksi sellise hoiakuga kutsume me üles kogu ülikooli oma 

kõikidesse tegemistesse rohkem panustama. Olgu vaid öeldud, et minu arvates valdav osa Tartu 

Ülikoolist toimetab ikka küll väga tublilt ja väärib kiitmist.  

Ma saan aru, et viimasel ajal on TÜÜE-s just pisut rohkem praktilisi keerukusi õhus olnud kui 

seda vaja oleks. Ma saan aru, et need, kes üliõpilasesinduse volikogus esimest korda istuvad, 

võivad üksjagu üllatunud olla, et mis siin üldse toimub? Ma ütlen ausalt, et TÜÜE koosolekute 

laudade taga on olnud ikka väga kasulikke ja huvitavaid arutelusid ning seeläbi on palju 

saavutatud. 

Ma tahan öelda, et praeguse keerulise aja sees ei tasuks lõplikku hinnangut anda TÜÜE 

võimesse ülikooli paremaks muuta. Me oleme siin, kus me oleme praegu ja tark on juba 

reaalselt käesolevat olukorda mitte enam kiruda. Siit saab nüüd edasi minna. Mul endalgi on 

kuue aasta üliõpilasesindajaks olemise jooksul üksjagu erinevaid visioone peast läbi käinud.  

 

 



 

 

Ma arvan, et on võimalik samm-sammult kõik vajalik korda saata ja niiviisi, et pärast on lahe 

ja uhke öelda, et meie olime need, kes selles organisatsioonis tol perioodil olid ja neid asju 

tegid. Uskuge mind, asjad on päris heal teel ja ma usun, et uue esimehega lähevad veel 

paremaks, kes iganes siis selleks uueks esimeheks saab! 

Aitäh! 

Küsimused kandidaadile: 

A. Hubel (SVÜK): nimeta oma peamised eesmärgid prioriteetses järjekorras? 

K. Käsnapuu: õppekvaliteet on loomulik osa kõiges, mida me siin praegu teeme.  

R. Härmas (LTTVÜK): sa oled varem olnud esindaja, kes on su lemmikesimees olnud? 

K. Käsnapuu: Noorkõivu pean kiitma, temaga sai palju filosofeerida, et mis on elu point näiteks. 

Ta tegutses filosoofia põhjal ja see läks korda. Me saime kõneleda samas keeles ja saime 

üksteisest hästi aru – arusaamise level oli hea.  

R. Härmas (LTTVÜK): milline juhikäitumine sulle meeldis? 

K. Käsnapuu: viisakas ja tagasihoidlik – see on hea. Kaspar on näiteks kõvema häälega. 

M. Eltermann (revisjon): kordan Arese küsimust (peamised eesmärgid prioriteetses 

järjekorras).  

K. Käsnapuu: esimene on meeskonna nii öelda kokku klappimine, et saada sõprustasemele. 

Teine samm on bürooga ja siis volikogu poole pöörduda. Teiseks – kuidas finantsolukord paika 

saada – see on küsimus, millega peaks tegelema. Kolmandaks – pidu äkki? Eks töö käigus 

selgub.  

A. Hubel (SVÜK): mis sa arvad, millised isikuomadused tulevad sulle kahjuks ja kasuks selles 

rollis? 

K. Käsnapuu: kui ma end rahulikult kuskil keskkonnas tunnen, siis olen väga hea konfliktide 

lahendaja – seda juba lapsest saati oma perekonnas. Olen mitmes riigis elanud ja puutunud 

kokku sõjakate inimestega, seega oskan võtta erinevaid arvamusi arvesse. Eelkõige üritaksin 

keerulises olukorras rahulikuks jääda. Tahaksin rohkem avalikult esineda – siis suudaksin 

huvitavamalt ja paremini rääkida – selles sooviksin areneda. Mul on avaliku esinemise ärevus 

– see on mu puudujääk. Neid asju, mida ma elus kardan, neid kipungi tegema.  

I. Peedu saabub ruumi kell 19.41. 

Tõnn Adermanni esitatud kõne – autori kõne on muutmata kujul, seejuures on autori puhul 

tegemist ypsilonlasega.  

Yks minu suurtest eeskujudest, Fred Jüssi on öelnud oma ÖÖylikooli saates “Vaikus kui 

loodusvara” kaugetelt reisidelt tagasituleku kohta nõnda: “Ma ootan tagasitulekut. See ei ole 

puhas ja see ei ole vaikne, see ei ole kõik nii nagu ta võiks olla. Või koguni ta peaks olema. 

Aga ta on oma. Minu tänav on täis koerasitta ja auke, aga ta on minu tänav. Ja ma tunnen  



 

 

omamoodi toredat tunnet ja naudingut, kui ma tulen, kott seljas kuskilt kaugelt maalt ja jõuan 

oma kodutänavale. No olgu see koerasitt ja olgu need augud, ma astun sealt yle, aga ma olen 

jälle omal tänaval. Nii et see on see, mida sa o m a k s võtad.”  

Ka mulle meeldib palju reisida ja teiste kultuuridega tutvuda, võibolla on see omamoodi 

etnoloogi kutsehaigus. Mulle meeldib ära olla. Aga veelgi enam meeldib mulle tagasi tulla.  

Ma olen õppinud mitmes erinevas ylikoolis, puutunud kokku heade ja halbade kylgedega. Aga 

minu alma mater’iks, selleks minu “tänavaks”, minu omaks võetud ylikooliks on kujunenud 

Universitas Tartuensis, Tartu Ülikool, olenemata sellest, et see ei ole olnud minu esimene 

ylikool, olenemata sellest, et siingi on omad vead kyljes, olenemata sellest, et siin ei ole kõik 

niivõrd hästi nagu mõnes teises kohas või nagu ta võiks olla. Aga selle jaoks oleme siin meie: 

inimesed, kes tahavad panustada oma aega ja jõudu, et samm-sammu haaval saaks meie 

ylikoolist parim nii meile kui järeltulevatele tudengitele.  

Kindlasti ma ei oska kõike, aga mitte keegi ei oska k õ i k e. Juhtimine on protsess, mille käigus 

samamoodi õpitakse ja arenetakse. Tähtis on näha yldpilti ning hoolida oma kaasteelistest. Nii 

nagu meie kodumaal ja koduylikoolis on omad head ja vead, nii on ka meis endis. Selle jaoks 

tuleb osata kysida, kui ei oska, ning osutada abi, kui seda peaks vaja minema. Eesmärk on teha 

koostööd ning läbi selle suudame liikuda ka yhise sihi poole, milleks on parema 

yliõpilasesinduse ja ylikooli teke. Elagu TÜÜE ja Tartu Ülikool! 

Küsimused kandidaadile: 

K-G. Kallasmaa (SVÜK): metafoorist kodutänava osas – kas TÜÜE osas peaks ka aukudest üle 

astuma kuna see on meie oma? 

T. Adermann: need augud on seal aga meie peame seal olema ning need peavad saama 

koristatud – see ei ole ignoreerimine vaid omaks võtmine. 

A. Hubel (SVÜK): nimeta on eesmärgid prioriteetses järjekorras? 

T. Adermann: kolm peamist asja – esiteks, hea koostöö ja läbisaamine, see on peamine ja kõige 

alus. Teiseks, TÜÜE populariseerimine, et ka järgmisel aastal oleksid siin inimesed ja tung 

TÜÜE-sse kasvaks. Kolmandaks, minu isiklik soov on liikuda ülikooli mõttes rohelise ülikooli 

suunas.  

L-L. Pruks (MVÜK): mitu kandidaati on rääkinud, et meil on vaja kodurahu. Samas meil on 

vaja tegeleda poliitikaga, rasketel teemadel. 

T. Adermann: poliitika pakub mulle väga palju huvi, nendel teemadel enda kurssi viimine ja 

teemade läbi arutamine on oluline. Esimees esindab teid ja see on meie ühine arvamus, kas 

oleksin valmis selle vastutuse võtma – mulle meeldiks arvamust võtta. 

A. Aksiim: kustkaudu sa oma informatsiooni poliitika kohta saaksid – mis on need allikad, kuhu 

sinu esimesed küsimused suunatud on ja kas sul on kontakte organisatsioonides, mis neid 

poliitikaid mõjutavad? 

T. Adermann: kontakte on igasuguseid. Esiteks teave, mis tuleb läbi meedia ja teiseks siseinfo 

– ka seda on mul kahtlemata võimalus saada. Kuidas täpselt igas poliitilises organisatsioonis 

poliitika toimib – seda ma ei tea. Arvan aga, et siin on teisi inimesi, kes oskavad sel teemal 

kaasa rääkida.  



 

 

K. Kaljula (MVÜK): kas sul on varasemat juhtimiskogemust? 

T. Adermann: F. Jüssi: “oskan autot juhtida”. Olen olnud mitmes organisatsioonis ja juhatuse 

liige mitmes kohas.  

A. Hubel (SVÜK): nimeta oma tugevused ja nõrkused. 

T. Adermann: nõrkus – kohati mingite asjade liiga südamesse võtmine, see on seoses 

hoolivusega. Oletame, et meie saame väga headeks sõpradeks aga sina lööd mulle noa selga, 

siis tunneksin end väga halvasti. Paksu naha kasvatamine on protsess ja see tuleb ajaga. See on 

minu nõrkus. Tugev külg – rahulikkus ja hea suhtlemine ning kompromisside otsimine.  

M. Eltermann (revisjon): sa nimetasid kolmandaks prioriteediks rohelise ülikooli. Mul on silma 

paistnud, et meil on igapäevaseid probleeme, mis vajavad tihti sekkumist. Kas sa oled valmis 

selleks, et rohelise ülikooli teemat pole võimalik sellises mahus ellu viia? 

T. Adermann: see on mõistetav, et see ei tule üleöö. Jah, see on mulle oluline, kuid see liigub 

kindlasti aeglasemalt. Kui see ei tuleks täiel määral minu ametiajal, siis on see okei.  

E. Targijainen (SVÜK): oled ka teistes juhatustes – nüüd võtad lisaks ka selle kohustuse. 

T. Adermann: ma ei ole nendes tegev, ühest organisatsioonist lahkun sel aastal.  

R. Härmas (LTTVÜK): mulle jäi segaseks – kui palju oled sa üliõpilasesindusega seotud? 

T. Adermann: esimest korda olin 2016. aasta sügisel, pärast seda kandideerisin HVÜK-i, siis 

olin kultuuriteadustes.  

4.2. Poolt- ja vastukõned 

A. Hubel (SVÜK): neutraalne väljaütlemine. Mul on hea meel, et meil on suhteliselt 

adekvaatsed kandidaadid. Mul on hea meel, et mul on raske valida. 

R. Härmas (LTTVÜK): mulle meeldib kõigi puhul, et nad tunduvad head suhtlejad ja valmis 

kuulama. Allani puhul meeldib, et ta on väga põhjalik ja tunneb sügavat huvi TÜÜE siseasjade 

vastu. Sisemiselt motiveeritud ja tal on kontaktid, samuti saaks jätkata ajaloolist mälu. Hea ja 

viisakas juht – see iseloomustab kõige paremini Allanit.  

A. Pullerits (HVÜK): kõik kolm kandidaati on kaua kätt pulsil hoidnud. HVÜK-i kogemusest 

võiks öelda, et Karl on olnud see, kes meie poole kõige varem oma küsimustega tuli 

vastupidiselt Allaniga. Kõik kolm on väga hästi kursis probleemidega ja kõigil on oma tutvused. 

S. Sillamaa (LTTVÜK): mul on täiega see “nii ja kurb efekt”. Kui kõik kolm esinesid, siis mul 

tekkis kahjutunne, et vaid üks valitakse. Samas mul on hea meel, et seekord on nii tugevad 

kandidaadid1 ja hea meel, et see positsioon on tahetud.  

                                                 
1 Märkus esitatud Sirelin Sillamaa poolt protokolli vaidlustamise perioodil 02.04.2018. 

Parandusettepanek nr 1.  

 



 

 

K. Kruup: Allan on mõtlev inimene ja on kohutavalt vähe inimesi, kes kuulavad ning saavad 

aru. Tal on mõtlemisvõime – tehisintellekt. Tal on hea poliitiline taip – teab spetsiifiliselt kuidas 

ressursse positsioneerida.  

M. Brikker (SVÜK): hea, et kõikidel kandidaatidel on sõpru! 

Algab hääletamine esimehe kandidaatide üle.  

E. Pilliroog paneb volikogu hääletusele: Kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna esimeheks 

üks alljärgnevatest kandidaatidest:  

Allan Aksiim; 

Karl Käsnapuu; 

Tõnn Adermann. 

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

Valimistoimkonna esindaja M. Brikker võtab sõna. Kokku jagati 18 sedelit. Tagastati 18 sedelit. 

Rikutud sedeleid ei ole.  

Hääled jaotusid: 

Allan Aksiim – 12 poolthäält; 

Karl Käsnapuu – 4 poolthäält; 

Tõnn Adermann – 2 poolthäält. 

Volikogu kinnitab järgnevalt valimistoimkonna protokolli nr 1. 

Hääletus: poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0. 

VOLIKOGU OTSUS: Tulenevalt valimisprotokollist number 1 kinnitada Tartu Ülikooli 

Üliõpilaskonna juhatuse esimeheks Allan Aksiim. 

A. Aksiim: aitäh toetuse eest ja ma püüan kohtuda ka nendega, kellega eelnevalt ei olnud 

võimalik.  

5. Kuulati (E. Pilliroog) Muud küsimused/ettepanekud 

A. Pullerits (HVÜK): vabandan, et meid nii vähe täna kohal oli. Üks osa keerulisusest tuleneb 

sellest, et 1/5 meist on Viljandis ja siiatulek on keeruline. Esimene halb võimalus, et Viljandi 

arvatakse volikogust välja. Pärnu ja Narva on võrdsed Viljandiga volikogus. Mõjuval põhjusel 

võiks olla võimalus anda volitus hääletamiseks. Loodan, et järgmine esindaja tuleb mõnes 

mõttes aktiivsem ja mõnes mõttes passiivsem.  

S. Sillamaa (LTTVÜK): eelmine aasta oli ka üks Viljandi esindaja ja ei olnud probleeme. 

Mõnes mõttes nõustun, et tal on raskem aga siin tekib küsimus, et kes tema eest siis hääletaks? 



 

 

S. Sillamaa (LTTVÜK): esimeest pole kolm kuud olnud – selle raha võiks suunata volikogu 

ühistegevuseks. Palun ülevaadet, et kuhu TÜÜE2 rahad lähevad. Järgmisel infokoosolekul 

soovin seda näha.  

6. Kuulati (E. Pilliroog) Koosoleku lõpetamine 

Koosoleku lõpp kell 20.12. 

 

 

 

Eleri Pilliroog                                                                            Marleen Jakobson 

TÜÜE juhatuse esimehe kohusetäitja                                       TÜÜE õigus- ja poliitikanõunik 

Koosoleku juhataja                                                                    Protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Märkus esitatud Sirelin Sillamaa poolt protokolli vaidlustamise perioodil 02.04.2018. 

Parandusettepanek nr 1.  



 

 

*Elektroonilised dokumendid lisatakse ka paberkandjal protokolli juurde. 

Lisad ja elektroonilised dokumendid vastavas volikogu töödokumentide kaustas Google 

Drive’s.  

Koosoleku lisad:  

1. TÜÜE 15.03.18 volikogu korralise koosoleku päevakord; 

2. TÜÜE projektitaotluste reglemendi kavand "Üliõpilasprojekti reglement"; 

3. Muudatusettepanekute koht; 

4. TÜÜE tegevuskava 2018 - tegevuskava; 

5. TÜÜE volikogu korralise koosoleku 16.11.2017 protokoll; 

6.  TÜÜE volikogu erakorralise koosoleku 20.12.2017 protokoll; 

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

Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 

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

Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 

9. Valimistoimkonna protokoll nr 1 – Kinnitada TÜ Üliõpilaskonna esimeheks üks 

alljärgnevatest kandidaatidest: Allan Aksiim; Karl Käsnapuu; Tõnn Adermann  

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

10. Parandusettepanek nr 1 (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse 

kontoris). 

Juhatuse kandidaatide kandideerimisdokumendid (elektrooniliselt saadaval SIIT): 

11. Allan Aksiim (CV, kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri, valimisplatvorm); 

12. Karl Käsnapuu (CV, kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri, valimisplatvorm); 

13. Tõnn Adermann (CV, kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri, valimisplatvorm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1cPfJcQIVKNyp_9v35tP_Qyq1i8dfVuDkPM_YWT5c8xk
https://drive.google.com/open?id=1p2_rJrFE_gajmVg3SA9FehlQBHNhngLWhWyH-kVp2tA
https://drive.google.com/open?id=1QRmZI1OZ9C8nBJsqk42lCUWR1SRxnmwhwt3hE5eG5jI
https://drive.google.com/open?id=1mSkKc_nqFSIh2QWQmB7FokY2D35MjiCW
https://drive.google.com/open?id=1MjJ3IUauwStV6e521J3X8Pd9jMUO9KqM
https://drive.google.com/open?id=1cEyQn9DrjGzs3y7ddnkRlGvorDABqdjp
https://drive.google.com/open?id=1wmTL_NCu4j7tblcSxlUj9bA_RTrP-St0

