26.01.2020
Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse korralise volikogu koosoleku protokoll nr 3
Taevaskoda, Põlva

26. jaanuar 2020

Algus kell 11.12
Lõpp kell 12:32

Koosoleku juhataja: Kristel Jakobson
Protokollija: Riin Tamm

Võtsid osa volinikud (13): Maia Klaassen (SVÜK), Ismail Mirzojev (SVÜK), Regina Getter
Maajärv (SVÜK), Joosep Heinsalu (SVÜK), Taavo Tähtjärv (MVÜK), Kaspar Plaat (MVÜK),
Liisa Ansip (MVÜK), Hele-Riin Rebase (SVÜK), Karel Paan (LTTVÜK), Ilmar Uduste
(LTTVÜK), Eduardo Torres Alvarez (HVÜK), Katariina Sofia Päts (HVÜK), Linda Tender
(HVÜK)
Puudusid volinikud (7): Anita Pilviste (HVÜK), Toivo Kikkas (HVÜK), Darja Sotnikova
(MVÜK), Markus Tamm (MVÜK), Uku Kangur (LTTVÜK), Merli Mändul (LTTVÜK),
Mari-Ann Lind (LTTVÜK)
Külalised (10): Helo Liis Soodla, Trine Tamm, Hanna Britt Soots, Maria Malk, Rainer
Urmas Maine, Johannes Richard Voltri, Anette Kuuseorg, Allan Aksiim, Riin Tamm, Kristel
Jakobson

26.01.2020 toimunud TÜ Üliõpilaskonna korralisel volikogu koosolekul otsustas volikogu:
1. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna 26.01.2020 volikogu koosoleku
päevakord.
2. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna 26.01.2020 volikogu koosoleku
juhatajaks Kristel Jakobson.
3. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu korralise koosoleku 14.11.2019
protokoll.
4. Kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Johannes Richard Voltri, Rainer Urmas
Maine ja Riin Tamm.
5. Tulenevalt valimistoimkonna protokollist nr 1 kinnitada HVÜK-i liikmeks Linda
Tender.
6. Linda Tenderi mandaat HVÜK-i liikmena hakkab kehtima koheselt 26.01.2020
volikogu korralise koosoleku otsusega.
7. Kinnitada VÜK ja IÜK valimisteks 2020. aasta kevadel valimistoimkond, kuhu
kuuluvad Trine Tamm, Johannes Richard Voltri ja Martin Pärn.
8. Tulenevalt valimistoimkonna protokollist nr 2 kinnitada ÜKSA nõukokku TÜÜE
esindajana Trine Tamm.
9. Kinnitada TÜ üliõpilaskonna üldise valimiseeskirja muudatusettepanek.
10. Kinnitada muudatusettepanekud seoses välisüliõpilaste seisukohtadega.

Üldkoosoleku päevakord
1. Formaalsused.
1. Päevakorra kinnitamine
2. Koosoleku juhataja kinnitamine
3. Eelmise volikogu koosoleku (14.11.19 korraline) protokolli kinnitamine
2. HVÜKi uus liige
3. Valimistoimkonna kinnitamine VÜK & IÜK valimisteks 2020 kevad.
4. Esindaja ÜKSA nõukokku
5. Valimiseeskirja muutmine
6. Seisukohtade muutmine.
1. Välisüliõpilased
7. Infopunktid
1. Juhatuse lepingute osas
2. 2020 valimised
3. Uue turundus- ja komspetsi konkurss
8. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud.

1. Kuulatakse ära formaalsused.
1.1. A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada 26.01.2020 volikogu korralise
koosoleku päevakord.
Hääletus: poolt 12, vastu 0, erapooletuid 0.
VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna 26.01.2020 volikogu
koosoleku päevakord.
1.2. A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada 26.01.2020 volikogu koosoleku
juhatajaks Kristel Jakobsoni.
Hääletus: poolt 12, vastu 0, erapooletuid 0
VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna 26.01.2020 volikogu
koosoleku juhatajaks Kristel Jakobson
K. Jakobson: Rõõm! Riin soovis ka enne midagi öelda.
R. Tamm: Ma tahtsin öelda, et ma nüüd tean teie kõigi nimesid ehk te ei pea enne igat sõnavõttu
enam enda nime ütlema. Ometi, kui te tahate saalist välja minna, siis veenduge, et ma seda
märkan, et ma saaksin ikka protokolli kirja panna. Ringi käib ka nimekiri, kuhu kõik volinikud
ja külalised enda nimed kirja saavad panna.
K. Jakobson: Ma loodan, et olete kõik ikka päevakorraga tutvunud. Rõõm on näha, et
päevakord väga pikk ei ole. Meil on palju formaalseid asju, kuid ka sisulisi asju. Näiteks on
meil plaanis uue liikme kinnitamine, valimiseeskirja muutmine ja esindaja ÜKSA nõukokku
valimine. Seega teemad on täitsa põnevad, kuid ei tohiks võtta rohkem kui kaks tundi. Kella
ühest plaanime lõpetada, kuid kui läheb kauem, siis läheb. Peaasi on see, et töö saab tehtud.
Läheme järgmise formaalsuse juurde.
1.3. K. Jakobson teeb ettepaneku kinnitada eelmise volikogu koosoleku (14.11.2019 korraline)
protokoll.

Hääletus: poolt 12, vastu 0, erapooletuid 0
VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu koosoleku
14.11.2019 protokoll.
K. Jakobson: Seega on protokoll ükshäälselt kinnitatud.
Külaliste seast plaksutatakse.
K. Jakobson: Jah, võib ka aplodeerida, kuid võime ka edasi liikuda järgmise punkti juurde.
2. HVÜK-i uue liikme kinnitamine
K. Jakobson: Humanitaarteaduste ja kunsti valdkonna üliõpilaskonnas on uus liikmekandidaat
Linda Tender. Teil on olemas päevakorras avaldus, mille Linda esitas ning millega teil on olnud
võimalus tutvuda. Juhatuse soovil võid rääkida, miks sa kandideerid, Linda.
L. Tender: Tere! Mina olen Linda ja ma õpin prantsuse keelt ja kirjandust. Olen maailma keelte
ja kultuuride kolledžis. Ma tulin siia, sest Trine juba ammu helistas mulle ja ütles, et selline
võimalus on tekkinud. Ma olen seda plaani põrgatanud juba ka varem, aga ma tundsin, et aeg
ei olnud veel õige, sest tundsin, et ma ei tea veel ülikooli inimestest piisavalt. Mõtlesingi, et
mida ma peaksin üldse esindama, kui ma ei tea piisavalt. Nüüd ma tunnen, et ma tean rohkem.
Miks ma arvan, et te võiksite mu siia hääletada? See on enamasti sellepärast, et mulle väga
meeldib inimestega suhelda. Mulle meeldib eriti neid kuulata – ma arvan, et see peaks olema
ühe liikme kõige olulisem omadus. Kuna mulle meeldib seda niikuinii teha, siis ei teki mul
mingit lisakohustust. Vaadates ka seda, kuidas eilne õhtu ja tänane päev on siin läinud (Kuna
volikogu koosolek toimus talvise väljasõidu viimasel päeval, siis on vihje sellele.), siis mul
oleks lihtsalt õudselt hea meel teiega liituda. Kõikide inimestega, kellega ma olen rääkinud,
mänginud või jalutanud, on nii lühikese ajaga tekkinud nii sisukad vestlused. Kõik on nii
toredad ja mul on lahe ning naljakas olnud.

K. Jakobson: Väga tore! Kui juba läks kõneks, siis äkki kellelegi on ka küsimusi?
I. Uduste (LTTVÜK): Jah, minul on. Väga tore tutvuda, Linda! Tore on ka kuulda, et on
kuulamisvõime, sest arvan, et see peaks esindajal kindlasti olema. Minu küsimus on ka see, et
kas sul on olnud ülikooliõpingutega seoses ka mingeid konkreetseid probleeme, mida tahaksid
TÜÜE kaudu lahendada või on sul selline üldine huvi esindamise vastu?
L. Tender: Praegusel hetkel on üldine huvi. Selliseid suuri probleeme ei ole. Väiksemaid leiaks
ikka, aga ei oska praegu öelda.
K. Jakobson: Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis liigume edasi. Selleks, et me saaksime sind
valida, oleks meil vaja koostada valimistoimkond, kes hakkaks hääletussedeleid jagama ja
valimistoimkonna protokolli koostama. Seal peaks olema kolm liiget. Kas on vabatahtlikke
valimistoimkonda kuuluma?
Käe tõstavad Johannes Richard Voltri, Rainer Urmas Maine ja Riin Tamm.
K. Jakobson teeb ettepaneku kinnitada valimistoimkond, kuhu kuuluvad Johannes Richard
Voltri, Rainer Urmas Maine ja Riin Tamm.
Hääletus: poolt 11, vastu 0, erapooletu 1.
VOLIKOGU OTSUSTAS: Kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Johannes Richard
Voltri, Rainer Urmas Maine ja Riin Tamm.
K. Jakobson: Seega saame me liikuda edasi liikmekandidaadi kinnitamise juurde.
Valimistoimkond jagab välja hääletussedelid.
R. Tamm: Kuna tegemist on isikuvalimistega ja meil on vaid üks kandidaat, siis jagame välja
hääletussedelid, millele te saate kirjutada „poolt“ või „vastu“. Enda nime kusagile kirjutama ei
pea.

Valimistoimkonna esindaja võtab sõna. Kokku jagati 12 sedelit, tagastati 12, rikutud sedeleid
0.
Hääled jagunesid alljärgnevalt:
Linda Tenderi poolt: 12
Linda Tenderi vastu: 0
Selle hääletuse põhjal on Linda Tender valitud HVÜK-i liikmeks. Protokoll tuleb kinnitada.
K. Jakobson teeb ettepaneku valimistoimkonna protokolli kinnitamiseks.
Hääletus: poolt 12, vastu 0, erapooletuid 0
VOLIKOGU OTSUSTAS: Tulenevalt valimistoimkonna protokollist nr 1 kinnitada
HVÜK-i liikmeks Linda Tender.
R. Tamm: Peaksime otsustama ka seda, kas Linda Tender saab hääletada käesoleval
koosolekul. Tavaliselt, kui erakorraliselt keegi tuleb, siis dokumentides on kirjas, et mandaat
algab siis, kui e-hääletuse tulemused on välja kuulutatud. Kas on see sobiv, et nüüd, kui siin
kohapeal on hääletuse tulemused välja kuulutatud, siis ta saaks juba sellel koosolekul
hääletada?
K. Jakobson: Kas kellelgi on küsimusi? See on tegelikult loogiline, et kui e-hääletuse
tulemused selguvad, siis Linda saab koheselt mandaadi. Samamoodi on ka praegu, et kui te
saite koheselt tulemused teada, siis koheselt hakkab ka Linda mandaat pihta.
K. Jakobson teeb ettepaneku, et Linda Tenderi mandaat hakkaks kehtima koheselt, et ta saaks
ka käesoleva koosoleku jooksul hääletada.
Hääletus: poolt 12, vastu 0, erapooletuid 0

VOLIKOGU OTSUSTAS: Linda Tenderi mandaat HVÜK-i liikmena hakkab kehtima
koheselt 26.01.2020 volikogu korralise koosoleku otsusega.
K. Jakobson: Väga tore! Linda, järgmisel korral saad siis ka juba sina hääletada.
3. Kuulati ära (K. Jakobson) valimistoimkonna kinnitamise VÜK ja IÜK valimisteks
2020. aasta kevadel.
A. Aksiim (esimees): Nii nagu ka varasemalt on meil kevadel valimised. Meil on kolm põhilist
komponenti seal komisjonis, kelleks oleksid üks järelevalvekomisjoni liige, üks juhatuse liige
ja üks õppeprorektori poolt nimetatud isik. Eelmisel aastal oli selleks üheks isikuks Martin
Pärn, juhatuse poolt oli Karl Lembit Laane ning järelevalve poolt oli Rainer Urmas Maine.
Juhatuse ettepanek on kinnitada käesolevaks kevadeks juhatuse poolt Trine Tamm,
järelevalvekomisjoni poolt Johannes Richard Voltri ja õppeprorektori poolt nimetatud isik
Martin Pärn. Trine Tamm oleks samaaegselt nii juhatuse kui ka volikogu poolt nimetatud isik
sinna komisjoni, kuna meil valdkondade ja instituutide valimise dokumentide osas on teatud
erisused, kuidas komisjon peaks olema komplekteeritud. Need ei ole mingitel kindlatel
põhjustel erinevad, vaid need on ilmselt eriaegselt erinevate inimeste poolt kirjutatud. Eelmisel
aastal sai kolmese valimistoimkonnaga töö tehtud ja ma arvan, et ka sel aastal oleks see
mõistlik.
T. Tamm (aseesimees): Kui just keegi volikogu liikmetest ei tahaks ka valimistoimkonda
kuuluda.
K. Plaat (MVÜK): Kas sellega ei tekiks huvide konflikti?
A. Aksiim (esimees): Siis tegelikult olekski nii, et ei saaks kandideerida. Seal on vaja
erapooletust.
T. Tamm (aseesimees): Kui keegi näiteks teab, et ei kavatse kandideerida, siis oleks see
võimalik.

K. Jakobson: Kas on veel küsimusi?
I. Uduste (LTTVÜK): Tuletage palun meelde, kuidas eelmisel aastal selle valimistoimkonnaga
oli? Kui ma õigesti mäletan, siis Karl Lembit hustles.
A. Aksiim kirjeldab lühidalt probleeme, mis tekkisid eelmisel aastal seoses ebakorrektsete
andmete sisestamisega ja probleemidega ÕIS-is. Inimesed, kes pidid hääletama, said
hääletada kandidaatide poolt, kelle poolt nad ei oleks pidanud saama hääletama. Karl Lembit
kirjutas probleemid valimisprotokolli üles ning sinna need probleemid jäidki. Kohe, kui
valimistoimkond on kinnitatud, siis on plaan hakata tegelema sellega, et ka kõik IT
lahendustega seonduv saaks paika pandud.
K. Jakobson: Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis läheme edasi ja kinnitame
valimistoimkonna. Nagu ma aru saan, siis ametlikult peab valimistoimkonna kinnitama
hiljemalt 15. veebruariks, aga kuna meil on volikogu koosolek täna, siis hääletame seda siin.
Koosseisu häälteenamust ehk 11 häält on vajalik, et kinnitada valimistoimkond.
K. Jakobson teeb ettepaneku kinnitada valimistoimkond VÜK ja IÜK valimisteks 2020. aasta
kevadel. Valimistoimkonda kuuluksid Trine Tamm, Johannes Richard Voltri, Martin Pärn.
Hääletus: poolt 13, vastu 0, erapooletuid 0.
VOLIKOGU OTSUSTAS: Kinnitada VÜK ja IÜK valimisteks 2020. aasta kevadel
valimistoimkond, kuhu kuuluvad Trine Tamm, Johannes Richard Voltri ja Martin Pärn.
4. Kuulati ära (K. Jakobson) ÜKSA nõukogu esindaja valimise kohta.
A. Aksiim: Meenutades seda, mis toimus septembris, siis tegelikult me korra üritasime valida
esindajat ÜKSA nõukokku. Me valisime Uku Kanguri, aga siis ilmnes, et kui ta on ÜKSA
juhatuses, siis ta ei saa samaaegselt olla nõukogus. Seega ei oldud nõus sellist kandidaati vastu

võtma. Nüüd on Trine valmis seda rolli täitma, sest ta on juba Ole Rohkem võrgustikus meie
kontaktisik ja ta on käinud juba kahel ümarlaual. Neid nõukogu kokkusaamisi ei ole just väga
palju, aga meie poolt võiks olla keegi aktiivne liige.
I. Uduste (LTTVÜK): Mul on küsimus. Mis on TÜÜE huvid peale rebasekottide?
T. Tamm (aseesimees): Noh... Ma ei tea.
I. Uduste (LTTVÜK): Või mis TÜÜE teeb seal? Kas ta on seal mingisuguse mõttega ka?
T. Tamm (aseesimees): Mm, noh ma arvan, et valige mind praegu, et saaks linnuke kirja ja siis
vaatame sisulise poole pealt edasi, kui see aeg kätte jõuab. Peamiselt on see tõepoolest
rebasekottide teema. Minu enda huvi on ka see, et ÜKSA toimiks ja oleks tugev organisatsioon,
sest nii meie kui ka nemad seisavad tudengite heaolu eest.
K. Jakobson: Kas on veel küsimusi antud päevakorrapunkti kohta? Kui ei ole, siis saame edasi
minna. Tegu on isikuvalimistega ning seetõttu on meil vaja valimistoimkonda. Kasutame sama
valimistoimkonda, mis oli siis, kui valisime Linda HVÜK-i liikmeks. Hääletussedelile saate
kirjutada „poolt“ või „vastu“, sest ainult üks kandidaat on. Vaja on koosseisu häälteenamust
ehk 11 häält.
Valimistoimkonna liikmed jagavad laiali hääletussedelid.
Valimistoimkonna esindaja võtab sõna. Kokku jagati 13 sedelit, tagastati 13, rikutud sedeleid
2.
Hääled jagunesid alljärgnevalt:
Trine poolt: 11
Trine vastu: 0
Rikutud sedelid: 2 (tühjad)

Selle hääletuse põhjal on Trine Tamm valitud ÜKSA nõukokku. Protokoll tuleb kinnitada.
K. Jakobson teeb ettepaneku valimistoimkonna kinnitamiseks
Hääletus: poolt 13, vastu 0, erapooletuid 0
VOLIKOGU OTSUSTAS: Tulenevalt valimistoimkonna protokollist nr 2 kinnitada
ÜKSA nõukokku TÜÜE esindajana Trine Tamm.
5. Kuulati ära (K. Jakobson) seoses valimiseeskirja muutmisega
A. Aksiim: See on püüd lahendada kohati kerkinud muret. Meil on esindajaid, kes vahetavad
valdkonda ning siis ei saa nad enam esindajad olla. Me oleme mõelnud, kuidas seda probleemi
lahendada. See probleem saab tekkida siis, kui vahetatakse valdkonda või õppeastet. Tahame,
et oleks selge lahendus küsimusele, kas ja kuidas saab olla esindaja edasi sellises olukorras.
Mandaadid algavad 1. juulist. Ülikooli bakalaureuse tase lõpeb juunikuus ning uuesti
immatrikuleeritakse tudeng ülikooli augustis.
R. Tamm: Me käisime Allaniga Tartu Ülikooli õigusnõunikuga rääkimas, mis võimalused
üldse on. Näiteks, kui tahetakse olla esindaja edasi, kuid lõpetatakse bakalaureus, siis ta ei saa
kandideerida esindajaks. Põhimõtteliselt kandideerida saaks, kuid teda valitakse siis enda
õppeastme esindajaks, mitte magistri järgi. Veel suuremad probleemid kerkivad, kui
vahetatakse veel valdkonda. Tartu Ülikooli õigusnõunik ütles meile põhimõtteliselt, et me
võime kujundada selle kõik nii, nagu me tahame. Neid väga ei huvita, kui aus olla. Ta ütleski,
et me võime panna dokumentidesse sisse, et kevadel saab kandideerida tingimuslikult
esindajaks sinna valdkonda, kus ollakse sügisel. See oleks tingimuslik variant ehk kui lõpuks
ei lähe sügisel kooli, siis nii on. Põhimõtteliselt annab see võimaluse kandideerida kõigil. Eks
sellel on omad plussid ja miinused. Miinuseks on näiteks see, et kui vahetada valdkonda, siis
tekib küsimus, kui paljud sind seal valivad. Äkki ei ole veel tutvusi ning ei hääletata sinu poolt,
aga see on siiski parem variant kui see, et ei saaks üldse kandideerida. Kui ei ole väga
kandideerijaid, siis on tegemist hea võimalusega ikkagi saada esindajaks või saada kasvõi
asendusjärjekorda.

K. Jakobson: Kas on volikogu poolt küsimusi?
T. Tähtjärv (MVÜK): Mul on küsimus. Kui vahetada valdkonda, siis kas sellel isikul on
eelmisest valdkonnast mandaat?
R. Tamm: Ei, see on tingimuslik mandaat. Kui ta kandideerib kevadel, siis ta kandideerib
tingimuslikult sellele kohale, mis ta on sügisel.
T. Tamm (aseesimees): Küsimus on vist selles, et kes teda valib sinna.
H. L. Soodla (aseesimees): Valib ikka see valdkond, kelle esindajaks saab. Kevadel valitakse
ära. Probleem on see, et kui sa ei ole veel antud valdkonnas sees, siis võib-olla keegi ei vali
sind. Võib-olla valib, võib-olla mitte. Pigem töötab see inimeste puhul, kes tahaksid
kõrvalerialaga kusagile üle minna. Seega on neil mingisugune tutvusringkond olemas. Meie
puhul puudutab see suuremas osas tegelikult õppeastmete vahetamist. Paari inimese puhul on
meil seda olnud. See puudutab neid instituute, kelle põhikirjas on kirjas, mis õppeastmed
peavad olema esindatud. Oluline on fikseerida, mis hetkel vaadatakse, kuhu kuulutakse
valdkondlikult õppeastme järgi.
A. Aksiim: See probleem ei ole suur, aga see vajaks selgeks tegemist.
I. Uduste (LTTVÜK): Mul on kaks küsimust. Kas igasugused tingimuslikud arvestused, et
peab olema esindatud bakalaureus, magister ja doktorantuur, siis need fikseerime me sügisel?
R. Tamm: Sügisese seisuga fikseerime.
I. Uduste (LTTVÜK): Teine küsimus – kui me rakendame seda juba valdkonna tasemel, siis
miks me ei võiks seda sama ka instituudi tasemel teha.
R. Tamm: Jah, nii ongi. Praegu teeksime mõlema muutused korraga.
I. Mirzojev (SVÜK): Kas senat ka?
H. L. Soodla (aseesimees): Ei, senat on eraldi asi.

L. Ansip (MVÜK): Kui mandaat algab 1. juulil, siis immatrikuleerimine toimub hiljem. Kes
vahepeal on esindaja? Kas ta on mandaadiga või mitte?
H. L. Soodla (aseesimees): Põhimõtteliselt ei saa ta enne mandaadi algust alustada esindamist.
Mandaat algab tema jaoks siis, kui ta on immatrikuleeritud. Seega peab ta lihtsalt puuduma
ilmselt esimeselt koosolekult.
A. Aksiim (esimees): Aastaid on juba nii, et kui lõpetatakse kool juunis ära, siis viimaseks
koosolekuks on inimene juba eksmatrikuleeritud – see ei häiri kedagi. Ülikooli plaan on
bakalaureuse ja magistri vahel olev periood teha sujuvamaks ehk magistrisse sisseastumine
tuuakse varasemaks. Nii oleks aeg, kui ollakse eksmatrikuleeritud, võimalikult väike.
H. L. Soodla (aseesimees): Või seda aega üldse ei olekski. See sõltub sellest, kui hästi õnnestub
projekt, kus üritatakse magistrisse vastuvõtmist tuua varasemaks. Kui see juhtub nii, et saab
vastuvõtu otsused teha enne, siis üldsegi ei eksmatrikuleerita kahe õppeastme vahel.
J. R. Voltri (külaline/järelevalvekomisjoni liige): Mul on küsimus õigusnõunikule. Ma saan
aru, et eksmatrikuleeritakse juunis ja immatrikuleerimine toimub augustis. Kui mandaat peaks
nõukogus algama 1. juulist, siis ei saaks esindaja nõukogu töös kuu või poolteist osaleda. Kas
see on õiguspärane, sest kõik esindajate kohad peavad olema täidetud? Ka see kuu või poolteist
kuud peavad olema olemas esindajad. Kes kaitseb üliõpilaskonna huve see poolteist kuud? Siin
ei saa mingit lünka tekkida. Seal peab keegi olema. Kui te ei ei ole seda välja mõelnud, siis te
ei saa siin seda arutada.
A. Aksiim (esimees): Kuni 1. juulini on eelmiste esindajate mandaat. 1. juulist alates on uued
inimesed, kes on kohtadele valitud. Küsimus on selles tingimuslikkuses, mis on üldsegi väga
piirjuhtum.
J. R. Voltri (külaline/järelevalvekomisjoni liige): Ma küsin, kas te olete üldse ülikooli
õigusinimestega rääkinud, kas see tingimuslikkus on õiguspärane?
A. Aksiim (esimees): Me kohtusime Aliis Liiniga, kes on ülikooli õigusnõunik ja kes
kooskõlastab ülikooli poolt õigusakte. Ta ütles, et see on täiesti meie tegevus ja meie vabadus

otsustada, mida me teha tahame. Just kasutaksin seda sõnastust, mida Riin ka enne kasutas:
,,Neid väga ei huvita.“
H. L. Soodla (aseesimees): Me ikka tutvustasime seda konkreetset ideed ka, kui rääkimas
käisime.
A. Aksiim (esimees): Seal oli ka Eve Pehter, kes on üks teine ülikooli jurist. Aliis on kõige
autoriteetsem.
J. R. Voltri (külaline/järelevalvekomisjoni liige): Kas siis ülikooli poolt on okei, et tudengite
huve esindab kuu või poolteist kuud inimene, kes ei ole tegelikult immatrikuleeritud?
A. Aksiim (esimees): Jah. Seal on ka praktiline aspekt, milleks on see, et juulikuus enamik
ülikooli töötajaid puhkab. Õiguslikult ma saan aru, et see ei mängi rolli. Igatahes on antud
olukord väga selline borderline case niikuinii.
I. Uduste (LTTVÜK): Mul on ettepanek, et tekitada mingi arutelu seoses varasema
kandideerimisega magistri õppeastmesse. Käime äkki mingisugused punktid üle. Teeme seda
koosoleku lõpus.
K. Jakobson: Kas on veel küsimusi antud punkti kohta? Saame siis asuda hääletama. Vaja on
11 häält. Tegu ei ole salajase hääletusega.
Hääletus: poolt 12, vastu 0, erapooletuid 1
VOLIKOGU

OTSUSTAS:

Kinnitada

TÜ

üliõpilaskonna

üldise

valimiseeskirja

muudatusettepanek.

6. Kuulati ära (K. Jakobson) seisukohtade muutmise osas
H. L. Soodla (aseesimees): Ma loodan, et te kõik olete nendega tutvunud. Need saadeti teile ka
eeltagasisidestamiseks ning ma tänan väga Maiat, kes seda võimalust ka kasutas ning parandas
minu sisulisi kui ka kirjavigu. Seisukohtadega on üleüldine plaan selline, et me prooviksime

neid kogu mahus revideerida. See tähendab seda, et lähinädalate jooksul hakkavad teieni
tulema palved seisukohti üle vaadata. Me oleme Margega (poliitikanõunik) kokku pannud
seisukohtade muutmise ajakava ja selle ka üle vaadanud. Üleüldiselt on kõikidel IÜK-idel ja
VÜK-idel võimalus neid täiendada ja see periood kestaks kaks nädalat. Spetsiifilisemad
seisukohad vaatame me üle erinevates töögruppides. Eesmärk ei ole ainult parandada sõnastust,
vaid koondada ka kategooriaid. Meil on erinevaid kategooriaid praegu 15 ja need on loodud
erinevatel hetkedel erinevate inimeste poolt. Ehkki kui te olete nõus täna need seisukohad
kinnitama, siis selle õppeaasta viimasel volikogu koosolekul vaatame me tervikdokumendina
need kõik koos üle, et stiil oleks ühtne. See kõik peaks olema dokumendina seeditav. Praegu
on hästi lünklik ja eristiilidega. Välistudengitega me alustasime seetõttu, et nende töögrupiga
oleme me jõudnud mitu korda kohtuda ja sest nad on väga konkreetne sihtrühm. Ma palun teil
avaldada arvamust, kas te soovite võtta need vastu TÜÜE seisukohtadena. Kui teil on küsimusi
sisu, vormi ja plaanide kohta, siis need on väga teretulnud. Sellega kaasneb ka see, et me
tõlgime kõik seisukohad inglise keelde ja loome nende jaoks kodulehel sellise ilusa koha. Me
prooviksime enda töös rohkem nendest seisukohtadest lähtuda ja nii oskaksid esindajad
millelegi toetuda, kui tuleb ette küsimus, millega ei ole ise kokku puutunud.
K. Jakobson: Kas volikogul on antud teemal küsimusi või mõtteid?
A. Aksiim (esimees): Kas antud dokument meeldib teile?
I. Uduste (LTTVÜK): Mõni punkt on veidi naljakas. Näiteks selle dokumendi punkt 5 ütleb,
et Tartu Ülikooli inglisekeelsed õppekavad on kvaliteetsed ja õppijakesksed. Ma ise õpin
ingliskeelsel õppekaval ja seda on päris keeruline saavutada.
H. L. Soodla (aseesimees): Ütleme nii, et põhimõttelised seisukohad on normatiivsed, mitte
deskriptiivsed.
A. Aksiim (esimees): See on nii, nagu peaks olema.
H. L. Soodla (aseesimees): Absoluutselt. See, kuidas me selle saavutame, on eraldi küsimus.
Neid peaks vaatama selles kontekstis, et need peaksid jääma meile kehtima ilmselt mitmeks
aastaks. Kuigi me tahtsime mingeid spetsiifilisemaid muudatusi teha, siis see lihtsalt ei ole

praegu mõistlik. Eriti välistudengite seoses, kelle tegemisi reguleerivad lihtsalt Eesti Vabariigi
seadused, siis nende kohta on keeruline midagi väga kindlat öelda, sest see sõltub
Siseministeeriumist ja Haridus- ja Teadusministeeriumist. See vorm ei jää selliseks. See oleks
kaunimalt ja üritaksime panna vähem teksti kodulehe seinale.
K. Jakobson teeb ettepaneku kinnitada välisüliõpilaste seisukohtade muutmise.
Hääletus: poolt 11, vastu 0, erapooletuid 2
VOLIKOGU OTSUSTAS: Kinnitada muudatusettepanekud seoses välisüliõpilaste
seisukohtadega.

7. Kuulati ära (K. Jakobson) seoses infopunktidega
7.1.Kuulati ära (A.Aksiim) seoses juhatuse lepingutega
A. Aksiim (esimees): Me oleme uurinud erinevaid aspekte, mis puudutab seda, kas juhatuse
liikmed saavad olla tööl töö- või käsunduslepinguga. Mõttele, kas kuidagi saaks maksta tasu
stipendiumitega, tuli kiire blokk peale. See, et juhatusel on printsiibina käsunduslepingud, tuleb
analoogiana, et erinevates ettevõtetes on juhatuseliikmed käsunduslepingutega. Üliõpilaskond
on eraldi organ ja see on ka personali hinnang ja arvamus, et juhatus peaks olema
käsunduslepingutega. Ometi rahandusosakonna arvamus on, et juhatuse esimees peab olema
töölepinguga, sest ei ole võimalik, et finantsallikas on inimese käes, kellel ei ole töölepingut.
H. L. Soodla (aseesimees): Ma lihtsalt ütlen, et põhjus, miks me sellest räägime, on see, et
eelmisel volikogu koosolekul me rääkisime koormustest ja lisatasude maksmisest. Tööleping
annab natuke rohkem võimalusi ja paindlikkust selles osas.
A. Aksiim (esimees): Probleemid, mis tekivad, on ka seoses ligipääsudega. See on üks
põhjustest, miks tööleping oleks parem ka aseesimeestele, et nad saaksid ligi erinevatele
infosüsteemidele.

K. Plaat (MVÜK): Kuidas teil praegu töökoormused on?
H. L. Soodla (aseesimees): Minul on ületunde ka, aga see on seoses ühe käesoleva juhtumiga.
Kui see ära kaob, siis tundub, et on enam-vähem. Marge on mind väga tublisti aidanud. Me
saame koos tõhusamalt asjad tehtud.
T. Tamm (aseesimees): Ma vaatasin üldjoones, kui palju oktoobris ja septembris oli ületunde
ning seetõttu tegin ma detsembris vähem ja olin teadlikumalt rohkem eemal. Nii jäi mul kolme
kuu lõikes õhku kuskil 20 ületundi. Ma ikka väga pikalt tegin vaid eksameid ja ei olnud tööl.
Me panime ka kirja täpsemalt minu tööülesanded, sest see on keeruline olnud. Nimekiri tuli
päris pikk ja mu reaktsioon oli, et seda on natuke liiga palju. Mina tahaksin öelda, et mu
koormus ei ole vastav, sest see 0.4 on naeruväärne. See suund, mida me oleme mõelnud, on
see, et ärme tõsta koormust, vaid tekitame selle võimaluse anda tasu ka ületundide eest.
Käsunduslepinguga seda teha ei saa. Põhimõtteliselt tegelikult vist saaks, aga see tähendaks
iga kord mingi uue lepingulisa tegemist.
H. L. Soodla (aseesimees): Meie staatus on üldse tegelikult keeruline, sest ülikool on meie
tööandja, aga ülikool ei ole meid värvanud. Teie olete meid valinud ja teie saate meid
tagandada, kuid ülikool ei saa meid lahti lasta.
A. Aksiim (esimees): Siin on omad iseärasused, mida ülikooli personaliosakond ei taha.
T. Tamm (aseesimees): Kuna see stipendiumite maksmise asi jäi eelmisel korral õhku, siis see
kõik siin on praegu lihtsalt infopunktina. Ma olen korduvalt üritanud saada Eesti Maaülikoolilt
vastust, et kuidas nemad saavad maksta stipendiume. Ma ei ole sealt vastust saanud. Seega te
nüüd lihtsalt teate, et stipendiumeid ei saa ja koormust suurendada ei taha.
I. Uduste (LTTVÜK) : Minule tekitab see koormuse teema veidike muret. Kas täiskohaga
õppivad tudengid, kes teevad semestris 30-36 EAP-d, siis kas on üldse võimalik täie vaimse
tervise kõrvalt teha aseesimehe, esimehe või ka büroos tööd niimoodi, et ei oleks mingil hetkel
läbipõlemist? Ma ei mäleta, kas viimaste aastate jooksul on olnud juhatuses esindajaid
meditsiinivaldkonnast või LTT valdkonnast. See on väga keeruline, kui peab olema kohal
igasugustel erinevatel koosolekutel Tõllakuuris ja siis õpingud on kusagil täiesti teises

linnaosas. Ma saan aru, et teil on veidi kergem, sest teil on tunnid kesklinnas. See tekitab muret,
kas on üldse võimalik õppida samal ajal, kui sa oled üliõpilasesinduses. Kui sul ei ole võimalik
õppida, siis on midagi paigast ära.
H. L. Soodla (aseesimees): Ei ole üldse hull tegelikult. Ma tegin sel semestri 44,5 EAP-d.
I. Uduste (LTTVÜK): Kust see 0,5 tuli? (Muiates.)
H. L. Soodla (aseesimees): Mul on mingid ained 1,5 EAP-d. Ma arvan, et see ei ole tegelikult
nii hull. Esimehe töö on hoopis teine asi, aga aseesimehel 0.4 kohta tähendab seda, et tööd
peaks tegema 16 tundi nädalas – seda ei ole üldse palju. Üks asi on ka muidugi see, et kuidas
me enda töötunde jälgime. Kui ma siseinfokirja kirjutan, siis selle kirjutamiseks läheb võibolla tund aega, aga enda peas ma mõtlen sellele ka juba väga palju tunde enne. See on tõsi, et
numbrid paberil ei peegelda kõike adekvaatselt, aga ma arvan, et selle pärast ei pea väga palju
muretsema.
K. Jakobson: Kui rohkem küsimusi ei ole, siis teen ettepaneku liikuda järgmise infopunkti
juurde.
7.2. Kuulati ära (A. Aksiim) seoses valimistega 2020. aasta kevadel
A. Aksiim (esimees): Nagu eelmisel korral sai räägitud, siis kinnitasime ära valimistoimkonna.
Varsti peame me ka moodustama selle rühma, kes hakkab turundust tegema. Lisaks sellele
peame ka mõtlema uute inimeste värbamisele. Mõned inimesed on juba seda teinud, kuid ma
paneks kõigile südamele, et te mõtleksite ette, kes peale teid oleksid selles rollis. Mõelge, kas
olete teie ise olete või kes oleks veel. Mõelge instituutide, valdkondade, sõprade ja tuttavate
peale. Oluline on ka mandaadi üleandmine, sest tundub, et üleandmine võiks olla esimene väga
põhjalik kokkupuude. Me oleme rääkinud ka sellest, et valimine on väga tobe periood, sest
saadakse valitud ja mandaat algab alles 1. juulist, kuid esimene koosolek on alles augustis.
Kuidagi tuleb hoida seda arusaama, et ollakse rollis ikka.
T. Tamm (aseesimees): Ma tahaksin ka korra südamele panna seda, mida ma ei jõua vist kunagi
piisavalt rõhutada. Kui te kedagi tahate esindajaks saada, siis olge ausad. Kuigi see on koht,

kus on enesearenduseks võimalus, Tartu Ülikooli arenduseks võimalus ja niisama lahe kohta,
siis olge ausad ka selles osas, et see ei võta vaid tund aega kuus. Väga raske on IÜK-e
mobiliseerida, kui neil on arusaam, et nad peavad vaid ühe tunni kuus instituudi koosolekul
olema. See on koht, kus me tegelikult ootame panustamist. Me jätkame töögruppidega, kuhu
me ei oota ainult VÜK-e, vaid ka IÜK-e. Oleks väga äge, kui meil oleks rohkem IÜK-e
erinevates töögruppides.
K. Jakobson: Kui rohkem küsimusi ei ole, siis liigume edasi järgmise alapunktini.
7.3. Kuulati ära (A. Aksiim) seoses uue turundus- ja kommunikatsioonispetsialisti
konkursiga
A. Aksiim (esimees): Eelmine teema oli väga sujuv üleminek sellele teemale. Meil on tarvilik
leida uus kommunikatsioonispetsialist. Ilmselt olete juba kuulutusi näinud. Meil on juba ka
kandidaate laekunud. Mitmed kandidaadid tunduvad väga head. Anette on kuni veebruari
lõpuni, siis on üleminekuperiood ja tuleb uus kommunikatsioonispetsialist. Püüame ta
võimalikult hästi sisse elatada enne valimisperioodi. Anette suureks õnnetuseks oli see, et ta
tuli just siis, kui valimised algasid ning see oli väga väljakutsuv, ka arendav, aga frustreeriv.
Kommunikatsioonispetsialisti valimiseks on etapid ehk kaks nädalat enne peab välja panema
kuulutuse ja siis kaks nädalat enne lepingu ametlikku algust peab andma teada, et leping tuleb.
Seega on ajavahemikud, mis kogu seda protsesse mõjutavad. Levitage sõna! TÜÜE on väga
arendav ja huvitav. Anette on olnud väga tubli – ta on teinud väga ilusaid visuaale ja pilte
meist.
K. Jakobson: Kas antud alapunkti kohta on veel küsimusi? Kui mitte, siis võtame teatavaks.
A. Aksiim teeb väikese kokkuvõtte ka valimisperioodist ning tuletab meelde ajakava, mis on
eelmise volikogu otsusega vastu võetud.
J. Heinsalu (SVÜK): Nüüd, kui on see muudatus, et saab kandideerida valdkonda, kus sa
sügisel oled – kas ÕIS lubab seda või ta läheb kuidagi automaatselt?
H. L. Soodla (aseesimees): Automaatselt ei lähe. Me peame ise selle ära märkima.

T. Tamm (aseesimees): Pole hullu, sest erisusi on niigi liiga palju ja üks siia-sinna pole hullu.
A. Aksiim (esimees): Me peame oleme kindlad, et inimesed kandideerivad õigetesse kohta ja
seejärel info edastatakse ning siis algab andmete töötlemise periood. Seal on mitu vaheetappi,
kus kontrollitakse andmete õigsust. Neid erisusi meil on, aga neid erisusi on põhimõtteliselt
võimalik veel tekitada. See otseselt ei mõjuta kellegi tööd.
K. S. Päts (HVÜK): Kas 3. aasta bakalaureuse tudeng valib ikkagi enda valdkonnas ja ei teki
mingit tuleviku visiooni?
H. L. Soodla (aseesimees): Jah.
K. Jakobson: Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis liigume edasi.
8. Kuulati ära (K. Jakobson) kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud.
K. Jakobson: Ma lisasin siia kohe Ilmari tõstatatud küsimuse.
I. Uduste (LTTVÜK): Ma sain aru nüüd, et igal valdkonnal tõsteti magistrisse kandideerimine
veebruari peale, aga ametlikud otsused on juulis. Ma lugesin, et esimesed vastuvõtuotsused on
hiljemalt juulis. Humanitaar ja sotsiaalteaduste valdkonnas on keeruline teha neid otsuseid nii
kiiresti, aga LTT-s hakkavad otsused tulema iganädalaselt. Kui veebruaris lükkub käima
kandideerimine, siis juba veebruari keskel on teada, kas saad järgmisesse õppeastmesse või
mitte.
H. L. Soodla (aseesimees): Muutused tulevad vastuvõtueeskirjast, millele me andsime ka
tagasisidet. Praegu on nii, et teised valdkonnad peale LTT ei tunne selle järele põletavat
vajadust. See, et vastuvõtuotsust teha, eeldab, et selleks on mingi kindel lävend. Kui on
pingerea järgi, siis see võib muutuda kuni valimisperioodi lõpuni, mis on suvel. See info, mis
on meile tulnud, on see, et LTT-s on mingisugused standardid või sihttasemed hinnetes või
sisseastumiseksam, mille periood on ka tõstetud veebruari või märtsisse – see võimaldab teha
otsuseid jooksvalt. Kui on lävend, siis on teada, et kui lävend on ületatud, siis ollakse kindlalt
sees. Näiteks humanitaaris öeldi, et eksameid ei hakata veel tegema ja seetõttu selgub pingerida

alles õppeaasta lõpus. Eraldi probleem on see, kuidas toimub õppekavade turundus. Me
kuulsime taaskord, et turundamiseks ei ole veel plaane. See, kui edukaks see lõpuks osutub,
saame näha. See ilmselt töötab nende peal, kes tulevad Tartu Ülikoolist otse.
I. Uduste (LTTVÜK): Ma LTT valdkonnast kuulsin sellist kommentaari, et kui sa kandideerid
ingliskeelsetele õppekavadele, mis ei ole IT, siis ollakse 3.0-ga automaatselt sees. Ma vaatan
ka praegu sotsiaalteaduste ja humanitaari vastuvõtutingimusi ja ka siin on lävend ning
punktisumma olemas, mille tuleb ületada, et saaks üldse kandideerida. Miks me ei võiks selle
põhjal siis otsustada?
H. L. Soodla (aseesimees): See sõltub, millest see punktisumma kujuneb. Kui sinna on sisse
arvestatud lõputöö hinne, siis ei saa seda enne teha, kui lõputöö hinnatud on.
A. Aksiim (esimees): Selle tuum tundub olevat see, et Tartu Ülikooli inimesed püsiksid Tartu
Ülikoolis. See on tingitud tudengite põuast.
H. L. Soodla (aseesimees): Saame näha, kuidas see läheb, sest praegu on turundus keskendunud
ikkagi sinna kevad-suvi perioodi.
I. Uduste (LTTVÜK): Me tegelikult tudengitega reklaamiksime seda, et saaks võimalikult vara
ikka teada, kas saadakse magistrisse. Paljud lihtsalt ei teagi, et selline võimalus üldse olemas
on. Seda võiks kuidagi kommunikeerida ka meie tasandil.
K. Jakobson: Kas on veel küsimusi?
J. R. Voltri (külaline/järelevalvekomisjoni liige): Ma ütlen paar sõna ka järelevalvekomisjoni
poolt. Tervist! Mina olen Johannes, järelevalvekomisjoni esimees. Ma tuletan esiteks üldse
meelde, et selline institutsioon on üldse siin TÜÜE-s olemas. Kui teil on mingeid ettepanekuid,
muresid või tahate lihtsalt kellegagi mõtteid põrgatada ja ei oska kellegi poole pöörduda või
kui tahate juhatust või volikogu liikmeid taga rääkida, siis võite ka meie poole pöörduda.
Komisjonis on meil Rainer, Ismail, Marleen, Anne ja Gerhard. Kirjutage, joonistage ja võtke
Facebook’is ühendust. Saime sügisel ideaalis kokku ka kõikide VÜK-idega. HVÜK-iga on
vaja veel kokku saada. Senatiga on meil poole peal. Revideerisime ka lahkuvat juhatust ning

nüüd jaanuari lõpus saame kokku ka praeguse juhatusega. Tahame kaardistada olukorda ja teha
ka kvartali aruandeid.
T. Tamm (aseesimees): Ma just tahtsin ka ise küsida, sest me ei ole otseselt juhatusega neid
kvartali aruandeid taga ajanud. Me ootame seda kord kvartalis, sest võin kogu juhatuse eest
öelda, et meile meeldib tagasiside.
J. R. Voltri (külaline/järelevalvekomisjoni liige): Jah, aga tõesti, kui kellelgi on mingeid
muresid, siis kirjutage meile.
H. L. Soodla (aseesimees): Teen ka hästi kiire infopunkti. Me täiendame võrdse kohtlemise
juhendi põhimõtteid. Me oleme praegu neid vaadanud välistudengitega, sest nemad olid lihtsalt
huvitatud sellest. Saadan esmaspäeval välja siseinfokirja, kus on olemas link ja selle tähtaeg
on nädala pärast. See on kõik.
K. Jakobson: Kas on veel kohapeal algatatud küsimusi või ettepanekuid? Kui ei ole, siis
koosolek on nüüd ametlikult läbi.
9. Koosoleku lõpetamine
Koosoleku lõpp kell 12.32.

Kristel Jakobson

Riin Tamm
TÜÜE õigusnõunik

Koosoleku juhataja

Protokollija

*Elektroonilised dokumendid lisatakse ka paberkandjal protokolli juurde.
Lisad ja elektroonilised dokumendid vastavas volikogu töödokumentide kaustas Google
Drive’s.
Koosoleku lisad:
1. TÜÜE 26.01.2020 volikogu korralise koosoleku päevakord
2. Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu korralise koosoleku 14.11.2019 protokoll
3. Volikogu korralise volikogu koosoleku 26.01.2020 presentatsioon
4. Ettepanek VÜK ja IÜK valimiskomisjoni koosseisuks
5. TÜ üliõpilaskonna üldise valimiskorra muudatusettepanekud
6. Välisüliõpilaste seisukohtade muutmine
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 – HVÜK-i liikmekandidaadi valimine
(paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse kontoris);
10. Valimistoimkonna protokoll nr 2 – Kandideerimine ÜKSA nõukokku (paberkandjal
ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse kontoris);

Kandideerimised:
11. Kandideerimine HVÜK-i liikmeks
12. Kandideerimine ÜKSA nõukokku

