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20.09.2018 

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse korralise volikogu koosoleku 

protokoll nr 1 

 

Tartu                      20. september 2018 

 

Algus kell 18.15 

Lõpp kell 20.36 

 

Koosoleku juhataja: Allan Aksiim 

Protokollija: Marleen Jakobson 

Võtsid osa volinikud (16): Agnes Unt, Henri Karmiste (hilines), Anita Pilviste, Toivo Kikkas, 

Ilmar Uduste, Meeri Lembinen, Anne Merzin, Friedrich Kaasik (hilines), Allan Rist, Regina 

Getter Maajärv, Johannes Voltri, Rainer Urmas Maine, Ismail Mirzojev, Karl Lembit Laane, 

Gerhard Grents, Reelika Jõgi. 

Puudusid volinikud (4): Hannes Hugo Urbla, Taavi Vanaveski, Henri Maalmann, Aleksandr 

Igotti.  

Külalised (12): Marleen Jakobson, Allan Aksiim, Eleri Pilliroog, Sven Anderson, Kristel 

Jakobson, Karoli Noor, Leene Korp, Marko Eltermann, Joanna Kurvits, Liina Kuusik, Agnes 

Neier, Sirelin Sillamaa.  

20.09.2018 toimunud TÜ üliõpilaskonna korralisel volikogu koosolekul otsustas volikogu: 

1. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise volikogu koosoleku 20.09.2018 

päevakord. 

2. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu koosolekute 10.05.2018 ja 

07.06.2018 protokollid. 

3. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse korraliste volikogu koosoleku aegadena 

15.11.2018; 14.03.2019 ja 09.05.2019.  

4. Mitte kinnitada TÜÜE poolset rahastust TÜÜSA-le 2019 eelarveaastal summas 5450€ 

(UTTV auhinnagalale, rebasekotid, kontorikulud).  

5. Kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marleen Jakobson, Marko Eltermann ja 

Johannes Voltri. 

6. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esindajana Tartu Ülikooli Sihtasutuse 

nõukogusse Eleri Pilliroog. 

7. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna juhatuse aseesimeestena Karl Lembit Laane 

ja Kristel Jakobson.  
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Üldkoosoleku päevakord 

1. Formaalsused 

1.1. Päevakorra kinnitamine 

1.2. Eelmiste volikogu koosolekute (10.05.18 ja 07.06.18) protokollide kinnitamine 

2. Järelevalvekomisjoni esimehe sõnavõtt 

3. Volikogu töökava 2018/2019 õ/a 

3.1. 15.11.2018 

3.2. 14.03.2019 

3.3. 09.05.2019 

4. TÜ Üliõpilaskonna Sihtasutus (TÜÜSA) 

4.1. Ülevaade TÜÜSA eelarve taotlusest (Karoli Noor) 

4.2. TÜÜSA rahastamine 2019 eelarveaastal 

4.3. TÜÜE esindaja TÜÜSA Nõukogu liikmeks 

4.3.1. Kandidaatide kõned 

4.3.1.1. Eleri Pilliroog 

4.3.1.2. Merili Arjakas 

4.3.2. Küsimused kandidaatidele 

4.3.3. Poolt- ja vastukõned 

4.3.4. Hääletamine 

5. Juhatuse aseesimeeste valimised 

5.1. Kandidaatide kõned 

5.1.1. Karl Lembit Laane 

5.1.2. Kristel Jakobson 

5.2. Küsimused kandidaatidele 

5.3. Poolt- ja vastukõned 

5.4. Hääletamine 

6. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud 

7. Istungi lõpetamine 

 

1. Kuulati (A. Aksiim) Formaalsused 

A. Aksiim tervitab volikogu uut koosseisu ja avab koosoleku.  

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 20.09.2018 päevakord. 

Hääletus: poolt 14; vastu 0; erapooletuid 0.  
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VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise volikogu 

koosoleku 20.09.2018 päevakord. 

1.2. Eelmiste volikogu koosolekute (10.05.18 ja 07.06.18) protokollide kinnitamine 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu 

koosolekute 10.05.2018 ja 07.06.2018 protokollid. 

F. Kaasik saabub ruumi kell 18.19. 

Hääletus: poolt 13; vastu 0; erapooletuid 2.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu koosolekute 

10.05.2018 ja 07.06.2018 protokollid.   

2. Kuulati (M. Eltermann) Järelevalvekomisjoni esimehe sõnavõtt 

M. Eltermann toob välja, et töökorrast tulenevalt on revisjoni esimehel kohustus kanda ette 

aruanne viimasel volikogu koosolekul ja rääkida eelmainitud aruandest ka uue volikogu 

koosseisu esimesel koosolekul.  

Tutvustab ennast ja teisi järelevalvekomisjoni liikmeid (kelleks on Marko Eltermann – esimees, 

Karl Gustav Kallasmaa, Rainer Urmas Maine ja Sirelin Sillamaa). Juhul, kui esimeest tagasi 

kutsuda ei otsustata, siis üldiselt järelevalvekomisjonil väga tööd ja kohustusi ei ole. 

Järelevalvekomisjon sekkub tavapäraselt siis, kui midagi on valesti või kui keegi ei saa 

omavahel läbi. Seoses näiteks asjaoluga, et Rainer Urmas on revisjonis tekkis küsimus, et kas 

tegemist on huvide konfliktiga või mitte – samas eelmine aasta meil volikogu esindajat ei olnud, 

seega ma pigem arvan, et see on hea muudatus. Karl Gustav on hetkel kaitseväes ning Sirelin 

on olnud mitmetes erinevates ülikooli komisjonides, mistõttu tema kogemus on pikaajaline.  

TÜÜE on eksisteerinud pikka aega ning selle aja jooksul on olnud ka mitmeid esimehi. Loetleb 

üles esimehed alates aastast 2010 ning räägib neist põgusalt. Kõik esimehed on olnud alati 

valmis rääkima sellest, et kuidas asjad on ja kuidas need ka olla võiksid. Seega esimeestelt on 

alati saadud palju informatsiooni.  

Marko tutvustab struktuuri üliõpilasesinduses (räägib IÜK-idest, VÜK-idest, üldkogust, 

teaduskondade üliõpilaskogudest ja volikogust). Kommunikatsioonist esindajate vahel.  

J. Voltri (SVÜK): Kuivõrd järelevalvekomisjonil on aruandluse kohustus, siis ehk siiski teeksid 

kiirelt sisulise ülevaate? 

M. Eltermann: Eelmine aasta juhtus see, et 20.12.18 toimus erakorraline koosolek, kus üheks 

punktiks oli juhatuse esimehe tagasikutsumine. Kogu tegevus enne seda selle ümber keerleski, 

uus esimees valiti märtsis. Vahepeal oli ametis kohusetäitja, kelleks oli Eleri Pilliroog. 

Tagantjärgi tarkus oli see, et revisjon oleks võinud võtta aktiivsemat rolli (kirjas ka 

aruandluses). Aruande võib saata ka listi – kaldkirjas on olulisemad märkused, mida tähele 

panna, kui kõike ei ole huvi lugeda.  

A. Aksiim: Aruanded on leitavad TÜÜE kodulehelt. Saadan volikogule lingi.  
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3. Kuulati (A. Aksiim) Volikogu töökava 2018/2019 õ/a 

Tavapäraselt saadakse aasta jooksul kokku kolm või rohkem korda. Vaja olekski leppida kokku 

kolme korralise koosoleku aeg. Kuupäevadeks pakun välja 15.11.2018; 14.03.2019 ja 

09.05.2019.  

Novembris toimuval koosolekul oleks eesmärk kinnitada eelarve. Märtsis toimuval koosolekul 

valimistega seonduv ning mais toimuval koosolekul valida senati liikmed ja EÜL-i esindajad.  

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse korraliste 

volikogu koosoleku aegadena 15.11.2018; 14.03.2019 ja 09.05.2019.  

Hääletus: poolt 13; vastu 1; erapooletuid 1.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse korraliste volikogu 

koosoleku aegadena 15.11.2018; 14.03.2019 ja 09.05.2019.  

4. Kuulati (A. Aksiim) TÜ Üliõpilaskonna Sihtasutus (TÜÜSA) 

 

4.1. Ülevaade TÜÜSA eelarve taotlusest (Karoli Noor) 

Karoli Noor on TÜÜSA tegevjuht. Räägin teile täna TÜÜSA-st. Rääkisin sellest ka väljasõidul 

ning täna nii põhjalikku tutvustust ei tee. Teile on edastatud ülevaade meie eelarvest koos 

selgitustega. Sisuliselt teeme me OLE ROHKEM liikumist, millega korraldame tudengitele 

üritusi. Kõiki noori ei jõua ära arendada, seega üritame arendada organisatsioone, mis 

omakorda tudengeid arendavad. OLE ROHKEM koostöövõrgustikku kuulub 58 

organisatsiooni. Meil on kaks põhisuunda – organisatsioonide arendamine ja 

organisatsioonidesse kuulumise populariseerimine.  

Organisatsioonide arendamisest. Tulemas on hackaton, mida korraldatakse koostöös PwC-

ga. See on kahekuuline programm, kuhu ka TÜÜSA  ise sel aastal kandideeris – hackatoni 

käigus defineeritakse konkreetne organisatsiooni probleem ja püütakse seda lahendada. 

Korraldame veebikoolituse erasmus+ programmi raames, mis koosneb erinevatest 

videoloengutest ja õppematerjalidest - eriliseks teeb selle asjaolu, et see keskendub tudengite ja 

noorte organisatsioonidele.  

Populariseerimise poole katavad eelkõige sügisesed tegevused. Eelmine nädal toimus Tartu 

raeplatsil suur tudengimess, kus olid kohal erinevad tudengiorganisatsioonid. OLE ROHKEM 

ajakirja anname nüüd välja paberil kord aastas, kuid see on kättesaadav ka veebis. Ajakiri on 

paberkujul eelkõige suunatud just rebastele.  

Tunnustamine – auhinnagala. Tunnustamine on oluline, et inimestel oleks motivatsiooni 

tegutseda. Enamik tudengiorganisatsioone tegutsevad vabatahtlikkuse alusel, seega on väga 

oluline seal tegutsevaid liikmeid tunnustamise kaudu motiveerida.  

Rahastamine ja üldkulud. Järgmisel aastal plaanis Tartu linna projektitaotluste kaudu 

rahastamine ja samuti ka KÜSK-i kaudu. Üldkulud – eelkõige personalikulud, kuid mitte 

palgana. Peamiselt kulub väljasõitudele, mis on olulised meie inimeste jaoks, et nad tahaksid 

teha seda, mida nad teevad. Selle summa sees ongi sisuliselt kaks väljasõitu ja lisaks väiksed 

meened tunnustamiseks. Lisaks ka kontorikulud, raamatupidamiskulud ja auditeerimiskulud.  
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Audiitorkulud, sest me oleme sihtasutus, seega on meil auditi kohustus. Selgitab, et kes on 

audiitor.  

H. Karmiste saabub ruumi kell 18.44.  

F. Kaasik (LTTVÜK): Kes on sihtasutuse tegelik kasusaaja? Olete te optimeerinud 

maksuametile esitatud andmeid? Seadusest tulenevalt peavad kõik sihtasutused esitama 

maksuametile andmeid, see kohustus on alates novembri algusest.  

K. Noor: Me ei ole pidanud varasemalt kasusaajaid defineerima, kuid nendeks on üliõpilaskond. 

Äriregistrist on leitav ka meie põhikiri (samuti on see kodulehel). Me pakume lisateenuseid 

Tartu Ülikoolile.  

G. Grents (MVÜK): Mis eelis on SA-l või MTÜ-l? MTÜ-na saaksite raamatupidamiskulusid 

ja kontorikulusid vähendada.  

K. Noor: Me ei muuda oma ärivormi, tänan küsimuse eest. 

K. Noor räägib edasi projektidest ja nende rahastamisest (KÜSK ja SPARK). Auhinnagala 

katab Tartu linn ja TÜÜE (TÜÜE osa sellest 450€). Sel aastal anti auhinnagala korraldamiseks 

rohkem raha, kuid see on väga sihtotstarbeline raha, see tähendab, et seda ei saa kasutada 

millekski muuks.  

TÜÜE kuludest: need on kokku 5450€ (UTTV auhinnagalal; rebasekotid TÜ 

esmakursuslastele ja kontoriruumid).  

Mul on hinge peal ka üks asi aastast 2018 – arve on maksmata aastakonverentsiga seonduvalt. 

Allaniga leppisime kokku, et arved makstakse ning mõni asi läks hästi, kuid mõni jällegi mitte. 

Loodan, et järelevalvekomisjon tegeleb nende kuludega ja arvetega. Rahastamisest – rahad ei 

tule TÜÜSA kontole, vaid lähevad otse nii öelda teenusepakkujale. Need summad ei jõua 

meieni.  

TÜÜE esindaja TÜÜSA nõukogus. See on hea mõte ning võiks vähendada riski, et kahe 

organisatsiooni vahel tekib infosulg. Loodan, et see inimene, kes tuleb, on valmis reaalselt 

panustama, mitte ei tuleks nõukogusse kuri tädi, kes ütleb, et mida ei tohi teha. Nõukogus on 

ees pädev seltskond.  

J. Voltri (SVÜK): Allan, palun kommenteeri maksmata arveid. 

A. Aksiim: Järgmise aasta tarbeks tuli taotlus ja seletuskiri, et mis millele läheks. Kui mina 

juhatusse tulin, siis tegin suusõnalise kokkuleppe, mida ma ilmselt poleks pidanud tegema. 

Juhatuse siseselt on tekkinud küsimusi, et mida peaks ja mida ei peaks rahastama. Rahastamise 

küsimused on olnud drastilised eelmise aasta sügisest.  

K. Noor: Asju tuleks läbi arutada ja seda ei olnud varem tehtud. Tegelikult olid meil 

konkreetsed kokkulepped selles osas.  

J. Voltri (SVÜK): Kõik kulud, mis sa välja tõid – kas need on plaanis välja maksta? 
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A. Aksiim: Kui volikogul ei ole selles osas vastuseisu, siis saab need välja maksta. Võrgustiku 

koolituste osas samuti OK, kui volikogul ei ole vastuseisu.  

Reelika Jõgi (MVÜK): Miks see kohe volikogule lauale ei läinud? Kuidas nii suure summa 

osas saab suuliselt kokku leppida? 

A. Aksiim: Volikogu oli kevadel juba väsinud nendest teemadest ja aktiivset huvi selles osas ei 

olnud.  

J. Voltri (SVÜK): Kes põhikirja järgselt peab neid otsuseid tegema?  

M. Jakobson: Volikogu kinnitab üldise üliõpilasesinduse eelarve.  

A. Unt (HVÜK): Vaatasin seda eelarvet ja ei saa aru, et kuidas see maksmata jäi? Kuidas meil 

hetkel rahaga on? 

A. Aksiim: Seletab, et kuidas on võimalik näha kulude kaupa eelarvet.  

F. Kaasik (LTTVÜK): 2001. aastal asutati TÜÜSA. Miks on tänapäeval nimetus ÜKSA – see 

ei kõla keeleliselt üldse hästi.  

K. Noor: Jään eriarvamusele selles osas.  

I. Mirzojev (SVÜK): Kui me teid ei toetaks, kas me reaalselt kaotaks ka sellega midagi? 

K. Noor: Kaotaksite palju – näiteks TÜÜE-sse värbamise mõttes (uute liikmete leidmine). Popp 

on olla ju aktiivne. 

F. Kaasik (LTTVÜK): Mitu korda pikendati kandideerimisi? Palju oli kasu sellest 

kandideerimisel? 

K. Noor: Te ei pöördunud meie poole abi palumisega. See mõju on laiem.  

F. Kaasik (LTTVÜK): Tean, et kandideerimisi pikendati, kuna ei leitud tudengeid.  

K. Noor: Olen valmis käima infokoosolekutel ja kaasa rääkima nendele teemadel, kui mind 

kutsutakse.  

4.2. TÜÜSA rahastamine 2019 eelarveaastal 

Rahastust üldiselt arutatakse järgmisel info- või poliitikakoosolekul.  

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada eelarve TÜÜSA osas, millega TÜÜE rahastab 

TÜÜSA-t 2019 eelarveaastal summas 5450€ (UTTV auhinnagalale, rebasekotid, kontorikulud).  

Hääletus: poolt 10; vastu 3; erapooletuid 3.  

VOLIKOGU OTSUS: Mitte kinnitada TÜÜE poolset rahastust TÜÜSA-le 2019 

eelarveaastal summas 5450€ (UTTV auhinnagalale, rebasekotid, kontorikulud).  
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4.3. TÜÜE esindaja TÜÜSA Nõukogu liikmeks 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marleen 

Jakobson, marko eltermann, Johannes voltri. 

Hääletus: poolt 16; vastu 0; erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marleen Jakobson, Marko 

Eltermann ja Johannes Voltri. 

4.3.1. Kandidaatide kõned 

 

4.3.1.1. Eleri Pilliroog 

Esiteks, mul on kahju, et ma ei saanud väljasõidul osaleda. Kandideerimiseks räägin oma 

taustast. Olen viimased viis kuni kuus aastat tegelenud õpilaste ja üliõpilaste esindamisega. 

Hetkel olen ENL-is, TÜÜE juhatuse liikmena lõpetan septembri lõpus. Olles olnud aasta aega 

juhatuses, on mul hea ülevaade, mis TÜÜES toimub, mis on TÜÜE huvid ja mida TÜÜE tahab. 

Kui te soovite esindajat, kes teie mõtteid edasi viiks, siis olen valmis teid kursis hoidma, et mis 

TÜÜSA nõukogus toimub ja anda kõik teie ettepanekud edasi. See, mida praegu OLE 

ROHKEM brändi all tehakse on ka minu jaoks südameasi. Saaksin nõukogu tasemel seda 

toetada oma oskuste ja teadmistega.  

4.3.1.2. Merili Arjakas 

Merili Arjakas – tutvustus on leitav Google Drive-st.  

A. Aksiim lühidalt Merilst: Tegutseb Skyttes, postimehe ajakirjanik ning õppinud politoloogiat. 

Tegemist on mõistliku inimesega. 

4.3.2. Küsimused kandidaatidele 

K L. Laane (SVÜK): Kuidas kaitseksid TÜÜE huve? Mis on TÜÜE huvid? 

E. Pilliroog: Tudengiorganisatsioonid, nende toetamine, sealhulgas TÜÜSA võimalused 

toetuseks.  

4.3.3. Poolt- ja vastukõned 

S. Anderson teeb E. Pilliroole pooltkõne: Olin eelmises TÜÜE juhatuse koosseisus aseesimees. 

Räägin, mida Elerist arvan. Oleme pidanud tuliseid vestlusi ja oleme kõigest alati üle saanud. 

Miks peaksite Eleri valima? Eleril on väga hea kriitikameel nii juura kui ka majanduse 

valdkondades. Ma arvan, et teid ei huvita ainult see, et info liiguks, vaid vajadusel oleks keegi, 

kes võtaks nuia kätte ja teeks selgeks, kuidas asjad peaksid olema. Muidugi tekib teil küsimus, 

et äkki te ei saa temast aru. Kui te temast aru ei saa siis küsige otse ja ta selgitab teile asja lahti 

nii hästi kui võimalik. Eleril on julgust asju välja öelda nii nagu need on.  
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4.3.4. Hääletamine 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esindajana 

Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogusse üks järgmistest kandidaatidest: 

Eleri Pilliroog; 

Merili Arjakas.  

A. Unt lahkub saalist kell 19.33. 

I. Mirzojev lahkub saalist kell 19.34.  

A. Unt ja I. Mirzojev saabuvad ruumi kell 19.37. 

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

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

sedeleid 1 (tühi).  

Hääled jaotusid: 

Eleri Pilliroog – 13 poolthäält; 

Merili Arjakas – 2 poolthäält. 

Volikogu kinnitab järgnevalt valimistoimkonna protokolli nr 1. 

Hääletus: poolt 16; vastu 0; erapooletuid 0.  

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esindajana Tartu 

Ülikooli Sihtasutuse nõukogusse Eleri Pilliroog.  

5. Juhatuse aseesimeeste valimised 

 

5.1. Kandidaatide kõned 

 

5.1.1. Karl Lembit Laane (olulisemad mõtted peetud kõnest) 

Kandideerin TÜÜE juhatusse aseesimehe kohale. Räägib tormilistest iseseisvumisaastatest 

Eestis tuues paralleeli TÜÜE-ga. TÜÜE-s on olukord sarnane, sünnivalusid on olnud palju. 

Võib olla oleks TÜÜE-le tarvis “jõulurahu” juhatust, kes tuleksid pooleks aastaks ja ei suruks 

läbi palju suuri reforme, vaid aitaks esindajatel ja senaatoritel teha oma tööd, mis on olnud siiani 

ka Aksiimi eesmärk. Kui loete mu avaldust, siis leiate et seal on ka teisi punkte – TÜÜE-l peab 

olema järelkasv, järjepidev tudengiorganisatsioonide toetamine. Minu eesmärk oleks aidata 

organisatsioonil paremini toimida ja muuta ülikool paremaks.  

A. Merzin lahkub ruumist kell 19.52. 
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5.1.2. Kristel Jakobson (olulisemad mõtted peetud kõnest) 

Lugupeetud volikogu, austatud üliõpilaskonna esimees, head saalisviibijad. Kandideerin Tartu 

Ülikooli üliõpilaskonna aseesimehe ametikohale. Olen riigiteaduste eriala kolmanda aasta 

tudeng ega pole varasemalt TÜÜE-s instituudi ega volikogu esindajana tegutsenud. Miskipärast 

viis minu tee TÜÜE-sse alles teise aasta kevadel, mil mind valiti Rahvusülikooli 99. aastapäeva 

balli korraldama. Sealt aga tekkiski minu küsimus – miks mõistsin TÜÜE olemust alles oma 

kolmandal ülikooli aastal? Miks ei viinud minu teed mind TÜÜE-ni varem? Just selle pärast 

otsustasin ka kandideerida TÜÜE aseesimeheks, et tudengid leiaksid tee TÜÜE-ni varem kui 

oma õpingute lõpusirgel.  

A. Merzin saabub ruumi kell 19.56.  

5.2. Küsimused kandidaatidele 

F. Kaasik (LTTVÜK): Kuidas, sina, Allan näed neid kahte inimest enda kõrval teenimas 

üliõpilasesinduse huve? 

A. Aksiim: Väga hästi näen, mõlemad on pädevad inimesed. SVÜK-i tase tõusis võrreldes 

eelmise aastaga ning Kristel on siiani saatnud väga detailseid raporteid (balli korraldamisega 

seonduvalt). 

G. Grents (MVÜK): Kohati on ülikoolis probleem sellega, et jõuta tavalise üliõpilaseni. Kas 

teil on mõni idee, mis aitaks seda parandada? 

Karl Lembit: Tõin oma platvormis selle ka välja, et TÜÜE on üliõpilaskonnast võõrdunud. 

Minu mõte oli see, et luua kogukondi kursuste ja erialade sees. Eesmärk peab olema nende 

kogukondade motiveerimine. Väljasõidul tuli mõte seoses kursusevanematega – eesmärk on 

moodustada ühtne kooslus, kelle aruteludest tuleksid ilmsiks probleemid, millele hakataks 

mõtlema lahendusi. Näiteks tudengiorganisatsioonid – mis võiks olla nende puhul paremini? 

Orgaaniline ja loogiline side TÜÜE-ga.   

Kristel: Nõustun Lembituga. Valimisaktiivsus on väike. Lahendusena aitaks kaasa ka tihedam 

koostöö TÜÜE kommunikatsioonispetsialistiga töö koordineerimisel.  

I. Uduste (LTTVÜK): Olete mõlemad tegelenud riigiteadustega, kuidas on läbisaamine 

üksteisega? 

Karl Lembit: Oleme alati läbi saanud, eks on olnud ka erimeelsusi aga meie mõlema eesmärk 

on sama. 

Kristel: Lembit on mu kursavend kolmandat aastat ja ma tean, et kuidas ja mida teeb. Vaatamata 

sellele, et me teeme asju vahel erinevalt, ei näe ma põhjuseid, miks me ei peaks jõudma sama 

eesmärgini.  

A. Aksiim: Mis teid motiveerib? 

Karl Lembit: Võib vaadata erinevate nurkade alt – olen olnud õpilasesinduses gümnaasiumis, 

kus oli olukord halb. Ma ei soovi, et samasugune olukord korduks ka Tartu Ülikoolis, eriti  
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arvestades seniseid siseheitlusi. Üldine areng – see mõjub enesele arendavalt ning see on ka 

minu isiklik vaatepunkt, mis mind motiveerib.  

Kristel: Mind motiveerivad sisemised ja ka välimised probleemid. Mulle meeldib 

probleemidele käed külge panna ja hakata kohe ise asju lahendama. Praegune 

kandideerimissüsteem – olen näinud, kuidas erinevad organisatsioonid tegutsevad, mistõttu 

näen ka kokkupuutekohti ja lahendusi, kuidas seda parendada.  

E. Pilliroog: Tänan, et te mõlemad kandideerisite. Te olete aktiivsed inimesed, millest te 

loobute, et siia tulla? 

Karl Lembit: Pean loobuma SVÜK-ist ja riigiteadlaste seltsis tagasi tõmbuma. Ma olen 

kolmanda kursuse tudeng ning õppimise mõttes on mul vedanud, sest tegin eelmistel semestritel 

suure osa õppeainetest ära ning mul on nüüdseks jäänud läbida 14 EAP-d. Ma usun, et see ei 

saa olema takistuseks.  

Kristel: Olen samuti täitnud õppeainetest eelnevalt rohkem kui vaja, seega on mul nüüdseks 

jäänud oluliselt vähem õppeaineid läbida. Tõmbun tagasi ka riigiteadlaste seltsis. Pean oma 

tugevusteks head ajaplaneerimist – see on uskumatu, mida kõike inimene tegelikult 24h jooksul 

teha suudab.  

E. Pilliroog: Küsimus Karl Lembitule. Sa võtad üle poliitilise positsiooni, mis tähendab, et sul 

on iganädalased koosolekud ja komisjonid. Mida saaks nende puhul paremini teha? 

Karl Lembit: Mul on olnud siiani väike kokkupuude TÜÜE-ga, mis tähendab, et mul ei ole 

laiaulatuslikku vaadet, et kuidas ka sina töötasid ja asju korraldasid. Koosolekud ja komisjonid 

ei tohiks olla probleem. Paari nädalaga saab asjad korda – alguses on ilmselt raskem.  

S. Sillamaa: Esitab kolm küsimust. Tänu millisele reklaamile otsustasite te kandideerida? Käis 

läbi ka mõte, et üliõpilaste häält ei võeta kuulda – miks te seda arvate? VÜK-ide ülesanne on 

suruda IÜK-e tegema oma instituudi asju – kuidas te ise sellesse panustama hakkate ning mis 

see “kuldvõti” on? 

Karl Lembit: Minuni jõudis info traditsiooniliste infokanalite kaudu – olen SVÜK-i liige, seega 

kui tuli teave, et Eleri astub tagasi, siis teadsin sellest võimalusest. Kohe ei arvanud ma, et 

peaksin kandideerima, kuid siis tegi ka esimees ettepaneku, et ma seda kaaluksin. Üliõpilaste 

hääl peaks kõlama valjemini – see on ka arengukavas kirjas. Tõsi ta on, et tudengid on 

nõukogudes esindatud, kuid nagu ka väljasõidul arutati, siis see ei toimi – meil on küll hääl, 

kuid tudengid ei tea, et millal ja kuidas seda kasutada. VÜK-id ja IÜK-id – kaardistamine, see 

tähendab selgelt välja toodud punkte, et kuidas esindaja võiks käituda ja milliseid samme 

astuda. Teave peaks liikuma. Instituutide puhul on see, et mõned teevad rohkem koostööd kui 

teised ja siin on raske mingisugust võluvitsa välja tuua. Neil on iseseisev mandaat ja nad ei allu 

otseselt VÜK-ile. Karistusmeetmed on küll olemas, kuid kas see neid ka huvitab? Põhiline – 

suhtlus, veenmine ja teavitamine.  

Kristel: Minuni jõudis info inimeste vahendusel. Kui üliõpilased sooviksid olla esindajad, siis 

see peaks näitama, et nad on juba kaasatud ning neil on hääl. Kõige olulisem on teavitustöö, 

see tähendab, et esindaja peaks teadma, et mida TÜÜE-s tegutsemine tähendab ja kui esindaja 

juba teab, et kuhu ta tuleb, siis on ülesannete täitmisel vähem segadust.  
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A. Merzin (LTTVÜK): Kui VÜK ei ole aktiivne, siis tuleks öelda, et vabandust aga su aeg on 

täis, kui esindaja oma ülesandeid ei täida.  

Karl Lembit: Tegime ka plaani, et mida vastumeelsematega peale hakkame. Püüame rõhuda 

sellele, millele rõhuda saame. Tunnistan, et minu kogemus ei ole olnud nii pikk, kuid 

sellegipoolest sooviksin anda oma panuse.  

E. Pilliroog: Teades TÜÜE ajalugu, siis milline on teie poliitiline taust? 

Kristel: Mina ei kuulu erakonda ega ka noortekogusse.  

Karl Lembit: Olen minevikus kandideerinud sotsiaaldemokraatide hulgas. Mul on 

vasakpoolsed vaated, kuid ma ei ole erakonna liige ja mu sidemed nendega on väga nõrgad.  

G. Grents (MVÜK): Mis teid häirib Tartu Ülikoolis ja TÜÜE-s? 

Karl Lembit: Tartu Ülikoolis õppejõudude hoolimatus. TÜÜE-s potentsiaalne võõrandumine. 

Kristel: Ülikooli puhul otsustusprotsessid. TÜÜE puhul – samuti protsessid, mille puhul aitab 

selguse toomine esindajate kaudu.  

5.3. Poolt- ja vastukõned 

Poolt- ja vastukõnesid ei ole.  

5.4. Hääletamine 

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna juhatuse 

aseesimeestena Karl Lembit Laane ja Kristel Jakobson.  

Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. 

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

sedeleid 1 (tühi). 

Hääled jaotusid: 

Karl Lembit Laane – 15 poolthäält; 

Kristel Jakobson – 13 poolthäält.  

Volikogu kinnitab järgnevalt valimistoimkonna protokolli nr 2. 

Hääletus: poolt 15; vastu 0; erapooletuid 1. 

VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna juhatuse aseesimeestena 

Karl Lembit Laane ja Kristel Jakobson.  

6. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud 

Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud puuduvad.  
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7. Istungi lõpetamine 

Koosoleku lõpp kell 20.36.  

 

 

 

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 20.09.18 volikogu korralise koosoleku päevakord; 

2. Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse korralise volikogu koosoleku protokoll nr 4 (10.05.18); 

3. Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse erakorralise volikogu koosoleku protokoll nr 5 (07.06.18); 

4. Järelevalvekomisjoni esimehe ettekanne; 

5. Koosolekul kohalviibijate volinike nimekiri (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18b 

Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 

6. Koosolekul kohalviibijate külaliste nimekiri (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18b 

Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 

7. Valimistoimkonna protokoll nr 1 – Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esindaja valimine Tartu 

Ülikooli Sihtasutuse nõukogusse (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18b Tartu 

üliõpilasesinduse kontoris); 

8. Valimistoimkonna protokoll nr 2 – Tartu Ülikooli üliõpilaskonna juhatuse aseesimeeste 

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

TÜÜSA materjalid ja nõukogusse kandideerijate avaldused leitavad SIIN: 

9. ÜKSA eelarve ja esindaja nõukogus (ettekanne); 

10. 16. august volikogule saadetud e-kirja koopia; 

11. ÜKSA eelarve 2019 TÜÜE-le; 

12. ÜKSA tegevuste üldine ülevaade TÜÜE-le; 

13. Arjakas_TÜÜSA_avaldus; 

14. Eleri Pilliroog (kandideerimisavaldus paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18b Tartu 

üliõpilasesinduse kontoris); 

TÜ üliõpilaskonna juhatusse aseesimeeste positsioonidele kandideerijate 

kandideerimisdokumendid kättesaadavad SIIN: 

15. Kristel Jakobson (kandideerimisdokumendid); 

16. Karl Lembit Laane (kandideerimisdokumendid); 

17. Kandideerimisülesanded mõlemale kandidaadile. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1UN0dMHoMnwSa-xGEkoUdC3c5cz8bN-1jpfzk3s6wDMA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UWilalRR234C7cWQRZX0s6CEjlL9LcnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_UrrKfOzcCqekZWNC1MQ1pmb3FnbEVnVzJJa05YQUtOME5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_UrrKfOzcCqdTNER3liZVZIVWg0YlRoRzFwU2hzNEhyQlFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YoTmPI5Vu4vnhdZcll5FUmu4f7as7iOC?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_UrrKfOzcCqdy1GY1JZbEJqQjVqQjNaYUpFQjdvaVRsQ0tv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yoRJssKcCG9WgshRZBcfm1qKKIg5YJiTZ2NDXs3Rzc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sNEfKNmI5tnNRgM08AfOWhVJCCYaceSMBrm0WugbDoc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hByWYCCENWBL2dRUl0GbA4Dq_Q0q8BT0PmJ4AT8NrJw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8b_dkbmqNsMRVF3czB2cmczRVpiREtKNDVxeHYyOV9YYmZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D_Oup9-KIpTUNpeRcNsuf_Zxw_WvL7ZF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Tp1puBlUSqq3kZ3ATqHI9AqckKXFVfQ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x-IXuUhOFEcDg7J7_CEr0EwCYUINZivP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t9RfDbiDPvP7K9DK-4I3I7SjK3DpuTTm?usp=sharing

