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15.11.2018 

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse volikogu korralise koosoleku 

protokoll nr 2 

 

Tartu                      15. november 2018 

 

Algus kell 18.15 

Lõpp kell 20.19 

 

Koosoleku juhataja: Allan Aksiim 

Protokollija: Marleen Jakobson 

Võtsid osa volinikud (16): Anita Pilviste, Toivo Kikkas, Anne Merzin, Henri Maalmann 

(lahkus varem), Meeri Lembinen, Reelika Jõgi, Hannes Hugo Urbla, Agnes Unt, Gerhard 

Grents, Ismail Mirzojev, Merili Arjakas, Regina Getter Maajärv, Johannes Voltri, Allan Rist 

(lahkus varem), Friedrich Kaasik (lahkus varem), Ilmar Uduste. 

Puudusid volinikud (2): Rainer Urmas Maine, Henri Karmiste.  

Külalised (12): Marleen Jakobson, Allan Aksiim, Kristel Jakobson, Karl Lembit Laane, Mona 

Sõukand, Helo Liis Soodla, Daniel Tamm, Mari-Ann Lind, Sandra Maier, Taavi Vanaveski, 

Marko Eltermann, Karl Ander Aleksius.  

15.11.2018 toimunud TÜ üliõpilaskonna korralisel volikogu koosolekul otsustas volikogu: 

1. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise volikogu koosoleku 15.11.2018 

päevakord.  

2. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu koosoleku 20.09.18 protokoll. 

3. Kinnitada valimistoimkonna liikmetena Marleen Jakobson, Marko Eltermann ja 

Taavi Vanaveski. 

4. Mitte eraldada ÜKSA-le 3000 eurot rebasekottide tegemiseks Tartu Ülikooli 

tudengitele.  

5. Kasutada TÜÜE tegevustest üle jäävaid rahalisi vahendeid Rahvusülikool100 

(RÜ100) fondi jaoks, mis kuluks: 

a. üliõpilasorganisatsioonidele vastavate ürituste ja tegevuste rahastamiseks; 

b. vajadusel ka esindamise praktikaaine nõuniku palgafondi katmiseks ning; 

c. RÜ100 tudengikottideks ja; 

d. mille haldamise üle oleks juhatusel diskretsiooniõigus.  

6. Kinnitada valimistoimkonna protokoll nr 1, milles tulenevalt on Tartu Ülikooli 

üliõpilasesinduse humaniora valdkonna esindajana määratud perioodiks 01.01.19-

30.06.19 Tartu Ülikooli senatisse Helo Liis Soodla. 
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Üldkoosoleku päevakord 

1. Formaalsused 

1.1. Päevakorra kinnitamine 

1.2. Eelmise volikogu koosoleku (20.09.18) protokolli kinnitamine 

2. Valimiste ajakava kinnitamine 

2.1. 2019 VÜK 

2.2. 2019 IÜK 

3. Juhatuse aruanne 

4. Ülevaade TÜÜE 2018 eelarve täituvusest 

5. TÜ üliõpilaskonna 2019. aasta eelarve 

5.1. TÜÜE tegevused 2019 

5.2. Üliõpilaskonnale suunatud tegevused ja üritused 2019 

5.2.1. Rebasekotid 2019 

5.2.2. OLE ROHKEM gala 2019 

6. Senati asendusliikme valimine Humaniora valdkonda 

6.1. Kandidaatide kõned 

6.1.1. Helo Liis Soodla 

6.1.2. Daniel Tamm 

6.2. Küsimused kandidaatidele 

6.3. Poolt- ja vastukõned 

6.4. Hääletamine 

7. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud 

8. Istungi lõpetamine 

 

1. Kuulati (A. Aksiim) Formaalsused 

Selgitatakse koosoleku korda. 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 koosoleku juhataja vastavalt 

poolthääled, vastuhääled ning erapooletute hääled.  

1.1. Päevakorra kinnitamine 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise 

volikogu koosoleku 15.11.2018 päevakord. 

Hääletus: poolt 15; vastu 0; erapooletuid 1. 

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise volikogu 

koosoleku 15.11.2018 päevakord.  

1.2. Eelmise volikogu koosoleku (20.09.18) protokolli kinnitamine 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu 

koosoleku 20.09.18 protokoll.  
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Hääletus: poolt 15; vastu 0; erapooletuid 1. 

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu koosoleku 

20.09.18 protokoll. 

2. Kuulati (Allan Aksiim) Valimiste ajakava kinnitamine 

A. Aksiim selgitab, et valimiste ajakava kinnitamise teema on toodud tänase koosoleku 

päevakorda, et kevadiste tegevuste planeerimine kulgeks sujuvamalt.  

Samuti arutatakse juhatuse valimise kuupäevade üle. 

2.1. 2019 VÜK 

Kandideerimine: 01.04-10.04. 

Valimine: 15.04-28.04. 

2.2. 2019 IÜK 

Kandideerimine: 20.04-29.04. 

Valimine 06.05-12.05. 

Arutelu lõppeb sellega, et need kuupäevad võetakse teadmiseks, kuid kuna valimiste ajakava 

kooskõlastamine on vajalik ka valimiskomisjoni ja õppeosakonnaga, siis otsust hetkel vastu ei 

võeta.  

3. Kuulati (Allan Aksiim) Juhatuse aruanne 

Juhatuse aruanne on leitav 15.11.18 koosoleku materjalide hulgast drive-st.  

Allan tutvustab lühidalt juhatuse aruande sisu. Samuti räägib kohtumisest Helsinki ülikooli 

esindajatega, kes tegid hea ülevaate ülikooli ajaloolisest osast. 

F. Kaasik (LTTVÜK): Mida ajaloo kohta täpsemalt teada saite? 

A. Aksiim: Helsinki üliõpilasesinduse esindaja rääkis suhtlusest nende ülikoolide vahel ja ka 

Tartu Ülikooli kadunud akadeemilistest traditsioonidest. Samuti räägiti sellest, et mis oli oluline 

ja mis mitte – see andis laiahaardelise pildi. Ka Kristel ja Karl Lembit käisid kohtumisel kaasas.  

4. Kuulati (Allan Aksiim) Ülevaade TÜÜE 2018 eelarve täituvusest1 

Allan räägib põhikuludest aasta lõpuni, milleks on palgafond (juhatus ja büroo); ball (rektoraadi 

toetus ja piletitulu); üritused TÜÜE-s; haldus ja IT; üliõpilaskonnale suunatud tegevused, 

koolitused ja üritused. 

I. Mirzojev lahkub ruumist kell 18.39.  

                                                 
1 Vaata koosoleku lisa 3 – Volikogu koosolek 15.11.18 presentatsioon.  

https://docs.google.com/presentation/d/1nCwwsmNpnpd-BGeIV3MxggwKEd2saq8qYPLRaHLcZec/edit?usp=sharing
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Balli kuludest lähemalt: Mingid asjad said kinnitatud, kuid mõned mitte (transpordikulud, 

autoritasud). Plaan on seekord selline, et arved saaksid võimalikult vara makstud ning ei jääks 

maksmata arveid kevadesse.  

I. Mirzojev saabub ruumi kell 18.40.  

J. Voltri (SVÜK): Kas meie kasutuses on raamatukogu ruum? 

A. Aksiim: Rektori korraldusega on eraldatud TÜÜE-le ruum sihtasutuse tegevusteks.  

J. Voltri (SVÜK): Mis ajani meil see ruum on? 

A. Aksiim: Ruumid eraldati eraldi korraldusega. TÜÜSA kolib välja 1. jaanuarist 2019, kuna 

raamatukogus on keeruline hilistundidel tegutseda.  

Järgnevalt selgitab A. Aksiim rida-rea haaval, et kuidas siiani on kulud alates septembrist 

jooksnud.  

5. Kuulati (A. Aksiim) TÜ üliõpilaskonna 2019. aasta eelarve2 

 

5.1. TÜÜE tegevused 2019 

Eelarve on toodud üldsummadena. Pidime esitama üldsumma TÜÜE poolt 19. septembriks 

kella 12.00.  

Arutelu juhatuse ja büroo liikmete palkade üle. Selgus, et ka büroo töötajate palgaandmed on 

nähtavad.  

Halduskuludest: Tõllakuur ei ole väga säästlik ning halduskuludele kulub umbes 10 000€. 

Varsti kirjutame rektorile ka seoses raamatukogu ruumiga, mida me uue aasta algusest enam ei 

soovi.  

Öö-raamatukogust: TÜÜE võiks olla sellega seotud, kuid kahjuks Martin Hallik ei jõudnud 

seda enne vallandamist uuele kohusetäitjale öelda. Algselt oli raamatukogu kokkulepe, et teha 

selles osas kulud pooleks, enam ei ole see kindel. Kinni tuleb maksta töötajate kohalolek, kohv 

ja snäkid tudengitele. Enam muidugi seal garderoobitöötajaid ei ole ja samuti on söömine 

keelatud, seega ilmselt nii palju kulutusi ei ole.  

A. Merzin (LTTVÜK): Kes öö-raamatukogu varem korraldas? TÜÜSA? 

A. Aksiim: Tegelikult ei korraldanud OLE ROHKEM, vaid Hallik ütles, et nad vedasid seda 

üksinda.  

A. Merzin (LTTVÜK): Kas seda raha saaks kasutada siis näiteks selleks, et hoida jaanuaris 

raamatukogu kauem lahti? 

 

                                                 
2 Vaata koosoleku lisa 3 – Volikogu koosolek 15.11.18 presentatsioon.  

https://docs.google.com/presentation/d/1nCwwsmNpnpd-BGeIV3MxggwKEd2saq8qYPLRaHLcZec/edit?usp=sharing
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A. Aksiim: Vassil andis ülesande, et uurida palju 1 minut või 1 tund maksma läheks. Kui toimub 

Vassiliga kohtumine, siis uurime, et mis see summa oleks ning kas selline võimalus on 

mõeldav.  

5.2. Üliõpilaskonnale suunatud tegevused ja üritused 2019 

Siia alla kuuluvad siis eelkõige tunnustamised, väljasõidud ja koolitused. 

T. Vanaveski: Galaga seonduvalt – suusõnaline kokkulepe, et kui TÜÜE inimesed saavad tasuta 

sissepääsu, siis võib jätkuvalt korraldada. TÜÜE maksaks kinni piletihinna.  

A. Aksiim: Minu jaoks on sellise kokkuleppe olemasolu uus informatsioon.  

T. Vanaveski: Nad arvutasid, et palju on näohind. Tasuta üritus on tõesti aga kutsetega valitud 

seltskonnale. Kui nad kutsuksid aga TÜÜE inimesed, siis üliõpilasesindus võiks kinni maksta 

inimeste näohinna.  

A. Aksiim: Analüüsime seda.  

H. Maalmann lahkub ruumist kell 18.59.  

H H. Urbla (HVÜK): Transpordiga seonduvalt – võiks kompenseerida need kulud neile, kes 

õpivad kolledžites, kuid ei ela Tartus.  

J. Voltri (SVÜK): Kas on juba teada, et kuhu väljasõit toimub?  

A. Aksiim: Potentsiaalselt Viljandis või Narvas.  

T. Vanaveski: Narvale anti ka suusõnaline lubadus, et neile minnakse külla.  

A. Aksiim: Juhatus läheb niikuinii eraldi ka kolledžitele külla. 

G. Grents (MVÜK): Miks kulub 200€ videokaamera akudele? 

A. Aksiim: Lisasin selle eelarvesse eelmise eelarve järgi.  

G. Grents (MVÜK): Kui suur summa kulub koolituste ja lähetuste peale – kas saaks seda teemat 

täpsustada? 

A. Aksiim: Vaja on kohta, majutust, transporti, süüa jms. Inimeste arv on olnud varasemalt 

umbes 40-60. Igal juhul on sellised üritused mitme tuhandelised väljaminekud.  

T. Vanaveski: Kas TÜÜE-le pakutakse ka uued ruumid? 

A. Aksiim: Ei ole pakutud. Ruumide osas ollakse üldiselt kitsid. Kui Delta keskus oleks 

peahoonele lähemal, siis oleksid uued ruumid mõeldavad. Tõllakuur on asukoha mõttes heas 

kohas, kuid kulude mõttes mitte, sest tegemist on vana hoonega ja halduskulud on kõrged. 

H H. Urbla lahkub ruumist kell 19.04.  
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A. Aksiim: Kui vaatasin, et mida arutati volikogu koosolekul eelarve osas 2017. aasta sügisel, 

siis oli keeruline aru saada, et mida otsustati. Seega praegu teeks põhimõtete osas otsuse, et 

millistel põhimõtetel raha jaotada ja vastavalt sellele ka käituda.  

J. Voltri (SVÜK): Millest tuleneb see, et eelarve on väiksem kui eelmine aasta? 

H H. Urbla saabub ruumi kell 19.06.  

A. Aksiim: Küsisime vähem raha, sest ei soovinud balli enda korraldamise alla.  

G. Grents (MVÜK): Miks koolituskulud on poole väiksemad tööjõukuludest? Samas küsime 

5000€ vähem. Selle summa oleks võinud tõsta tööjõukuludesse.  

A. Aksiim: Ma ei suutnud kuluridasid rohkem lisada ja välja mõelda. Kui mul oleks olnud 

rohkem aega, siis oleks saanud rohkem kuluridasid juurde genereerida aga sellega oli kiire ja 

see kõik toimus ajal, mil palju asju toimus paralleelselt. Ainuke asi, mis on täielikult piirav, on 

üldsumma. Me ei tohi miinusesse jääda.  

G. Grents (MVÜK): Kuidas tööjõukulud suuremad kui eelnevalt? 

A. Aksiim: Praktikanõuniku palkamine on hetkel planeeritud sinna alla ja seepärast on 

palgakulu suurem. Samas ei ole kindel, kas praktikanõuniku palkamine on vajalik.  

F. Kaasik (LTTVÜK): Kuidas rongkäiguga – kas meie korraldame seda? 

M. Sõukand (TÜÜE juhiabi): Seda korraldab Tartu Ülikool ja nende töötajad. 

A. Aksiim: Meile ei ole öeldud, et peame seda korraldama. Oleme uurinud, et kes peaks või 

võiks seda eestvedada.  

J. Voltri (SVÜK): Kas peame üldse selle üle hääletama (eelarve detailid)? 

T. Vanaveski: Juhatus teeb tööd ja teie kontrollite nende tööd ning küsite miks asjad nii on. 

A. Aksiim: Oleks hea, kui oleks selgus, et kuidas selles osas tegutseda. 

M. Eltermann: Eelmine aasta samal ajal tõsteti eelarves summasid ühelt realt teisele. See on 

tervitatav, et juhatus on sel aastal selle teema niimoodi lauale pannud. Vähemalt keegi ei saa 

hiljem öelda, et juhatus ei ole sellega tegelenud. See, mis toimub sel aastal, on viisakam.  

5.2.1. Rebasekotid 2019 

G. Grents (MVÜK): Rääkisime esmaspäevasel kohtumisel rebasekottidest. Ma ei saa aru, et 

miks ei saa koti peal olla korraga nii OLE ROHKEM kui ka Tartu Ülikool. Samas võib olla 

võiks koti sisse panna flaieri? 

I. Mirzojev (SVÜK): Kui ma küsisin ÜKSA-lt, et kui palju nad sellega teenivad, siis sain teada, 

et tulu on ligikaudu 9000€, mille nad saavad partneritelt. Me võiksime teenida 9000€ ise, kui 

võtame töötaja juurde, kes komplekteerib aasta läbi rebasekotte. 

 



 

 
7 

 

G. Grents (MVÜK): Meil on tuutorid, kes seda võiks teha või siis igaüks võtaks laualt ise flaieri 

ja paneks selle oma kotti. 

J. Voltri (SVÜK): ÜKSA on saanud siiani hästi hakkama rebasekottide komplekteerimisega. 

Süsteem toimib. Las see toimub ka edaspidi nii.  

T. Vanaveski: Neid kotte saab tellida ka juba komplekteeritud kujul – toob näitena Poola 

Ülikooli.  

F. Kaasik (LTTVÜK): Saksamaal saab iga tudeng igal semestril uue koti. Vanasti 

komplekteeris TÜÜE neid kotte – palju asju on muutunud. Kas tudengid/rebased üldse tahavad 

neid kotte? 

T. Vanaveski: Üliõpilasesinduses oli varem lubatud ka õlle joomine. Sellest loobuti, sest see ei 

näe ilus välja, et ülikooliga seotud organisatsioon nii teeb.  

J. Voltri (SVÜK): Jääksin seniste rebasekottide juurde. Tõsi, et ÜKSA saab tulu aga see on 

positiivne, et maksame neile 3000€ ja nad tegelevad sellega. Minu arvates on ÜKSA üldiselt 

võttes positiivne nähtus.  

G. Grents (MVÜK): ÜKSA on tõesti positiivne aga kui maksame neile 3000€, siis peaksime 

saama ka ise otsustada, et mis seal kotis võiks olla.  

J. Voltri (SVÜK): Äkki saaksime nii diilile, et paneme oma promomaterjalid sisse aga tasuta.  

A. Aksiim: Seda me juba teeme.  

G. Grents (MVÜK): See kotti võiks olla välimuselt ikka Tartu Ülikooli moodi. 

A. Aksiim: Selge on see, et kotte on igal juhul vaja.  

H H. Urbla (HVÜK): Maksame kinni kellegi brändiarendust. Hea asi ÜKSA poolt, kuid jabur, 

et see nii monopoolselt nende käes on. Mina esindajana näen, et see sõnapaar “OLE ROHKEM” 

on toode, mis muuhulgas ei ole hea toode. 

A. Merzin lahkub ruumist kell 19.22. 

M. Eltermann: Mis seal kotis üldse on? 

M. Arjakas lahkub ruumist kell 19.23. 

A. Aksiim: Seal see on flaierid ja šokolaad.  

T. Vanaveski: Minu teada Tartu Ülikool ei rendi oma kaubamärki teistele organisatsioonidele. 

J. Voltri (SVÜK): Võib olla see summa peaks olema teistsugune. Inimesed samas teavad, et 

mis on OLE ROHKEM. Miks lõhkuda midagi, mis on siiani nii hästi töötanud? Varasemalt on 

üliõpilasesindus palju suuremates summades OLE ROHKEM-at toetanud.  

A. Merzin saabub ruumi kell 19.25. 
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H H. Urbla (HVÜK): Meie rolli juurde tagasi tulles esindajana – selles osas pole küsitlust 

tehtud, et kas rebasekott on üldse midagi, mis läheb tudengile peale? Samuti kui tudeng saab 

OLE ROHKEM koti, siis tekib küsimus, et kas ta astus Tartu Ülikooli või kuhugi 

organisatsiooni? 

G. Grents (MVÜK): Mõelda sellele, et millise ettevõttena OLE ROHKEM tegutseb – 

reklaamiagentuurina.  

M. Arjakas saabub ruumi kell 19.27. 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku rahastada ÜKSA-t summaga 3000 eurot 

rebasekottide tegemiseks Tartu Ülikooli tudengitele. 

Hääletus: poolt 5; vastu 4; erapooletuid 6.  

VOLIKOGU OTSUS: Mitte eraldada ÜKSA-le 3000 eurot rebasekottide tegemiseks Tartu 

Ülikooli tudengitele.  

5.2.2. OLE ROHKEM gala 2019 

UTTV võimaldamine ÜKSA-le 450€ eest. Lühiarutelu käesoleva päevakorra punkti alguses. 

Järgnevalt arutati Rahvusülikool100 üle: 

A. Aksiim: Ebamäärane, et kes mida rahastab. Näitab slaidil (nr 15) olevat formuleeringut. 

Volikogu teeb ettepaneku lisada nimekirja neljanda punktina RÜ100 tudengikottideks.  

K L. Laane ettepanekul parandatakse slaidil nr 15 olevat sõnastust.  

K. Jakobson: RÜ100 puhul on kava olemas. Nad otsivad siiani viise, et kuidas tudengkonda 

kaasata, kuid ei tea, et kuidas seda teha. Ootavad meilt konkreetset sisendit. 

F. Kaasik (LTTVÜK): Kas kellelgi on mõni idee? 

A. Aksiim: Ideid on läbi käinud, kuid kaugemale ei ole jõutud. Näiteks – kassitoome häppening, 

korporatsioonide kaasamine ja muu selline.  

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kasutada TÜÜE tegevustest üle jäävaid rahalisi 

vahendeid Rahvusülikool100 (RÜ100) fondi jaoks, mis kuluks: 

a. üliõpilasorganisatsioonidele vastavate ürituste ja tegevuste rahastamiseks; 

b. vajadusel ka esindamise praktikaaine nõuniku palgafondi katmiseks ning; 

c. RÜ100 tudengikottideks ja; 

d. mille haldamise üle oleks juhatusel diskretsiooniõigus.  

Hääletus: poolt 15; vastu 0; erapooletuid 0. 

VOLIKOGU OTSUS: Kasutada TÜÜE tegevustest üle jäävaid rahalisi vahendeid 

Rahvusülikool100 (RÜ100) fondi jaoks, mis kuluks: 

https://docs.google.com/presentation/d/1nCwwsmNpnpd-BGeIV3MxggwKEd2saq8qYPLRaHLcZec/edit?usp=sharing
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a. üliõpilasorganisatsioonidele vastavate ürituste ja tegevuste rahastamiseks; 

b. vajadusel ka esindamise praktikaaine nõuniku palgafondi katmiseks ning; 

c. RÜ100 tudengikottideks ja; 

d. mille haldamise üle oleks juhatusel diskretsiooniõigus.  

Kuivõrd ühtset TÜÜE 2019 eelarve faili hetkel ei eksisteeri, mida saaks kinnitada kujul, mis ei 

võimalda faili hilisemat muudatust, siis TÜÜE 2019 eelarve kinnitatakse volikogu poolt e-

hääletuse kaudu.  

6. Kuulati (Allan Aksiim) Senati asendusliikme valimine Humaniora valdkonda 

A. Aksiim annab võimaluse esitada oma kandidatuuri. Uusi avaldusi ei saabu.  

F. Kaasik lahkub ruumist kell 19.44. 

M. Eltermann: Kuidas me siiani jõudnud oleme, et kaks inimest on otsustanud oma 

positsioonidest loobuda? Asendamise osas ei ütle põhikiri midagi. 

A. Aksiim: Esimene etapp toimus kevadel. Teine etapp oli vaidlus Tartu Ülikooli akadeemilise 

sekretäriga selles osas, et kõnealune teema ei ole selgelt alusdokumentides reguleeritud. 

Kolmas etapp: Triin Kitsemets otsustas loobuda ning Agnes Neier läheb välismaale, mistõttu 

vahetame ta välja.  

Arutelu senati liikmete valimise osas. Tuuakse välja, et senati valimiskord on ebaloogiline ja 

kummaline. Õigus- ja poliitikanõunik kommenteerib, et senati valimiskorda on võimalik muuta, 

seega kui kellelgi on ettepanekuid lahenduste osas, siis esitage need julgelt.  

A. Rist lahkub ruumist kell 19.55.  

Valimistoimkonna valimine. 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marleen 

Jakobson, Marko Eltermann, Taavi Vanaveski. 

Hääletus:  poolt 13; vastu 0; erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada valimistoimkonna liikmetena Marleen Jakobson, Marko 

Eltermann ja Taavi Vanaveski.  

6.1. Kandidaatide kõned 

A. Aksiim annab kandidaatidele võimaluse lühikõnede pidamiseks.  

6.1.1. Helo Liis Soodla 

Olen tegutsenud TÜÜE-s IÜK-na. Olen olnud väike ja vaikne, seega enamus teist mind ei 

tunne. Selgitan teile järgnevalt, et miks ma soovin kandideerida ning miks olen sobilik 

kandidaat. Olen olnud tuutor kaks aastat nii bakalaureuse tudengitele kui ka magistriastme 

tudengitele. Minu kokkupuude Tartu Ülikooliga on tugev. Näiteks siseuudised on minu 

tõlgitud. Samuti osalen kvaliteedivõrgustiku projektis. Mulle tundub, et see süsteem siin on  
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hästi omanäoline ja keeruline ning üks põhjus miks kandideerin on just selleks, et sellest 

süsteemist paremini aru saada. Ülikooli süsteem on justkui vana aeglane loom, mistõttu oleks 

vaja siia inimesi, kes annaksid muudatuste toimumiseks hoogu. Kolme aasta jooksul olen 

saanud aru, et ülikooli peale peab saama lootma, mistõttu peab säilima usaldus. Olles siin 

süsteemis mõnda aega olnud, tunnen, et mul on asja vastu piisavalt huvi. Samuti olen alati õigel 

ajal kohal ja teen asjad mitu päeva varem ära. Mulle meeldivad väljakutsed.  

6.1.2. Daniel Tamm 

Kuidas sattusin TÜÜE-sse? Helo Liis ütles, et ta ei taha üksinda IÜK-ks kandideerida, mistõttu 

kandideerisime koos. Mulle meeldib lugeda ja tekste läbi töötada. Olen hea suhtleja ja 

läbirääkija. Senatisse minnes on minu kanda mitme tuhande humaniora tudengi arvamus, mis 

nõuab läbirääkimist esindajatega ja ka senati laua taga istuvate inimestega. Mulle ei ole 

probleemiks võtta sõna ja esineda. Tahtsin kandideerida, sest näen seda võimaluse ja 

väljakutsena. Senatisse kuulub ülikooli koorekiht ja viis tudengit, kes on vanemad kui mina – 

see oleks suurepärane võimalus sellest osa saada ja arvan, et olen selleks valmis.  

6.2. Küsimused kandidaatidele 

A. Aksiim: Ealine asi. Teades senati vanuselist koosseisu, kuidas mõtlete end tõsiselt 

võetavateks teha just professoritele? 

Helo Liis: Usaldusväärseks teeb see, kui arvamus põhineb informatsioonil ning arvamus on 

argumenteeritud. Teise asjana ka see, et senatis olevad üliõpilasesindajad võiksid teemasid koos 

arutada, et olla senati koosolekutel üksteisele toeks – see muudab samuti enesekindlamaks.  

Daniel: Pintsak selga ja üliõpilasesindajate omavaheline koostöö. Kui eeltöö on teemade osas 

tehtud, siis austust kindlasti rohkem.  

A. Aksiim: Kuidas hindaksite teistest valdkondadest pärit õppekavade headust? See on olnud 

ka reaalne teema senatis.  

Daniel: See on raske, sest põlise humanitaarina on raske hinnata matemaatika teemasid – seega 

tuleb suhelda omavahel. Lugeda materjalid eelnevalt läbi ja vaadata, et mida soovitakse.  

Helo Liis: Nõus Danieliga. Mina olen kokku puutunud õppekavade hindamisega, näiteks 

filosoofias toimus täielik õppekava ümberkorraldus ja selles osas sai kaasa mõelda. Töötasime 

välja kriteeriumid, et töömaht oleks vastavuses ja tehtav. Kvaliteedivõrgustiku projekti raames 

– andmed ja metoodika, mida kasutatakse, see tähendab, et kas kriteeriumid aitavad eesmärke 

saavutada või mitte. Selliste teemade puhul suhtleme tudengitega erinevatel õppekavadel – hea 

koht, kuhu kaasata ka üliõpilasesindajaid, et aru saada, millised on head ja vead.  

M. Eltermann: Kas teil on aega ja võimalust osaleda kõikidel senati koosolekutel? 

Helo Liis: Reedeti mul kooli ei toimu ja olen iseenesest vaba seal osalemiseks. Ma lõpetan 

järgmisel kalendriaastal, mistõttu on minu peamiseks koormuseks bakalaureusetöö kirjutamine. 

Õppeained on suures mahus läbitud.  

Daniel: Ka minul ei ole reedeti tunde. Sobib suurepäraselt ja leian kindlasti selle aja.  
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A. Merzin (LTTVÜK): Kui palju tunde te nädalas saate panustada ühe koosoleku jaoks 

ettevalmistamiseks? 

Daniel: Ma ei oska öelda ühte kindlat arvu. Samas 10h panustada ei ole võimatu. Maksimaalselt 

ei oska öelda, kuid graafik on paindlik.  

Helo Liis: Olen poole kohaga tõlkija, seega graafik kõikuv. Üldiselt olen ambitsioonikas ja olen 

siiani saanud ajaplaneerimisega hästi hakkama.  

M. Arjakas (SVÜK): Esitage poolt- ja vastuargument teise kandidaadi vastu.  

Daniel: Helo Liis on töökam kui mina ning kirjutab alati kõige rohkem ühisesse konspekti. 

Vastuargument võib olla see, et tal on kaks bakalaureusetööd kevadeks.  

Helo Liis: Täpsustan, et ma proovin lõpetada nelja aastaga ja ei tee ühe kevadega kaks 

bakalaureusetööd. Me oleme Danieliga ühes IÜK-is ja temaga on hea koostööd teha. Eelis tema 

puhul see, et ta on hea meeskonnatöötaja, ta on minust julgem. Vastuargumendina – mina olen 

olnud siin kauem ja puutunud rohkem kokku tudengitega. Samuti on mul rohkem kogemust 

teistel õppeastmetele olevate tudengite soovidega arvestamisega.  

I. Uduste (LTTVÜK): Kuidas te teate, et mis on tudengi soov ja kuidas te neilt arvamusi välja 

pressite? 

Daniel: Mina ei läheks füüsikumi lihtsalt sisse, vaid suhtleks valdkonna IÜK-ide ja VÜK-idega. 

Otse esindajatega suhtlemine.  

Helo Liis: Nõustun. Mulle tundub, et esindajad on grupp inimesi, kelle kontaktid on 

kättesaadavad. Mu kogemus IÜK-na on teistsugune, kuna olen olnud ka tuutor. Suurem 

tudengkonna haldamine toimub ikka esindajate kaudu.  

6.3. Poolt- ja vastukõned 

T. Kikkas (HVÜK): Mul on mõlema inimese kohta vaid positiivset öelda.  

6.4. Hääletamine 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse 

humaniora valdkonna esindajana perioodiks 01.01.19-30.06.19 Tartu Ülikooli senatisse 

kas 

Helo Liis Soodla; või 

Daniel Tamm.  

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

Valimistoimkonna esindaja (M. Eltermann) võtab sõna. Kokku jagati 13 sedelit, tagastati 13 

sedelit, rikutud sedeleid ei ole.  
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Hääled jaotusid: 

Helo Liis Soodla – 7 poolthäält; 

Daniel Tamm – 6 poolthäält.  

Volikogu kinnitab järgnevalt valimistoimkonna protokolli nr 1. 

Hääletus: poolt 13; vastu 0; erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada valimistoimkonna protokoll nr 1, milles tulenevalt on 

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse humaniora valdkonna esindajana määratud perioodiks 

01.01.19-30.06.19 Tartu Ülikooli senatisse Helo Liis Soodla.  

7. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud 

Talvistepuha ehk jõulupidu 13. detsembril TÜÜE-s.  

Koolitus “organisatsiooni jätkusuutlikkus ja juhatuse üleandmine” 8. detsembril.  

8. Istungi lõpetamine 

Koosoleku lõpp kell 20.19.  

 

 

 

 

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 15.11.18 volikogu korralise koosoleku päevakord; 

2. Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu korraline koosolek 20.09.18 protokoll nr 1; 

3. Volikogu koosolek 15.11.18 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 – Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse humaniora valdkonna 

esindaja valimine Tartu Ülikooli senatisse paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18b Tartu 

üliõpilasesinduse kontoris); 

Juhatuse aruandega seonduvad dokumendid: 

7. Juhatuse aruanne 2018 sügis 15.11.18 volikoguks; 

8. Juhatuse aruanne 2018 sügis 15.11.18 volikoguks (word fail); 

TÜÜE eelarvega seonduvad dokumendid: 

9. TÜÜE 2018 eelarve; 

10. TÜÜE 2019 eelarve_arutelufail; 

Tartu Ülikooli senatisse kandideerijate dokumendid on leitavad SIIN; 

11. Helo Liis Soodla kandideerimisdokumendid; 

12. Daniel Tamm kandideerimisdokumendid; 

13. Kandideerimisvormi vastused.  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1c5pjq7t-Il1JldNu2nU3FuvJHbXrwGCI7R2lWUjZl2o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JaIHop22C24fw-0dyA4gx3rMDGIrExaZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nCwwsmNpnpd-BGeIV3MxggwKEd2saq8qYPLRaHLcZec/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DtjuXlZDiNmw3u0RhyoFtsWSu0NxNuop/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LQzEvHK3o5o5DdmnFNM0JwzRlN1liNC0Ht0td7wASM8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q5DU1J3DHJ7r2Yk2S_Ak6af_0fK4DqJriZUsQRCjSw4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kpAkBKNQVWQph0_Zsv0zo_nlgv3tPisGvyazju5uA-o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xXhDsMUXTlDoawWm28XD31Qz39d2o_LT?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yhZovE4vDPeJ6Acx5kV4rH8bbrXIy7Jh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8b_dkbmqNsMMS1mcTRxeXJ2ZmpySHBBZ2dVSHZhYmd6OWFZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKnPOoakzRmzzB2ZGy5KdAlweHLbJSsvEUfBobLWfEo/edit?usp=sharing

