TKLK õpilaskogu /TKLK ÕK
SUURKOGU PROTOKOLL

11.10.2016/nr 1.

Algus kell 14:00, lõpp 15:00.
Juhatas Eva-Lotta Meinart, ÕK president.
Protokollis Karolina Luht,
kommunikatsioonivaldkonna juht.

Puudusid: 9 liiget: Bianca Daria Sosnovski
(4.b), Kristjan Ristolainen (5.b), Rasmus
Sild (8.b), Rasmus Luha (9.a), Ats
Toomsalu (8.a), Ranno Samuel Adson
(8.b), Eva Maria Kandla (4.b), Karlotta
Kattai (5.a), Liisa-Meta Kurina (5.a)

Võttis osa 54 liiget 63-st (osalus% 86).
Kutsutud: Anne Kulamaa

PÄEVAKORD
1.
2.
3.
4.
5.

Registreerumine, kohaloleku kontroll, hääletusmandaatide jagamine.
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
Aasta eesmärgi ja tegevusplaani tutvustus, ettepanekute lisamine, kinnitamine.
Suurkogu liikmete ülesanded ja kohustused.
ÕK ja suurkogu liikmete tutvustamine, kinnitamine.

1. Registreerumine, hääletusmandaatide jagamine, kohaloleku kontroll.
Kõigile suurkogu liikmetele jagagati pärast registreerumist hääletusmandaadid.
Hääletusmandaate jagasid ÕK liikmed Hendrik Tiirats ja Stella Tsäko.

2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
Heilika Soodla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Eva-Lotta Meinart (ÕK
president) ja protokollijaks Karolina Luht (ÕK kommunikatsioonivaldkonna juht).
Otsustati: Valida suurkogu juhatajaks Eva-Lotta Meinart ja protokollijaks Karolina Luht.
Hääletustulemus: poolt 54, vastu 0, erapooletuid 0.
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3. Aasta eesmärgi, väärtuste ja tegevusplaani tutvustamine, ettepanekute lisamine
ning tegevusplaani kinnitamine.
3.1 Kuulati: E. Meinart tutvustas 2016/2017 õppeaasta tegevusplaani, mis pandi kokku
osaluskohvikus (27.09.2016) läbiviidud arutelu tulemusena. Tegevusplaan sisaldas
eesmärke, tegevus-ja ajakava ning vastutajaid valdkondade lõikes. Tegevusplaani
tutvustamisel paluti suurkogu liikmetel hääletuse teel avaldada arvamust kiusamisvastase
filmiõhtu, advendilaada ja koolidisko korraldmise kohta.
Otsustati: E. Meinart tegi ettepaneku korraldada kiusamisvastane filmiõhtu 30.
novembril, et juhtida tähelepanu kiusamisele igapäevases koolielus.
Hääletustulemus: poolt 41, vastu 2, erapooletu 11.
3.2.Kuulati: Kuna advendilaada korraldamine on väga töö- ja ajamahukas ning nõuab
paljude inimeste panust ja tegelikku osalust, siis taheti teada, kui paljud oleksid nõus
ka reaalselt advendilaada korraldamisel kaasa lööma. E. Meinart tegi ettepaneku
korraldada advendilaat ainult juhul, kui suurkogu liikmed osalevad ise ning kaasavad
klasside õpilasi advendilaadale tegelikku panust andma.
Otsustati: Advendilaat korraldada 10. detsembril ning advendilaada tulust 10% annetada
Tartu Koduta Loomade Varjupaigale.
Hääletustulemus: Advendilaada poolt: 37, vastu: 3, erapooletu: 13, ei hääletanud 1.
10% tulust annetamise poolt: 50, vastu 1, erapooletuid 3.
3.3 Kuulati: Kuigi osaluskohvikus läbiviidud arutelu põhjal sooviti koolidisko, tsiis oli
vaja välja selgitada, milline on suurkogu liikmete huvi koolidisko suhtes. E. Meinart tegi
ettepaneku läbi viia hääletus, mis aitaks välja selgitada, kas on üldse mõtet energiat
kulutada disko korraldamiseks.
Otsustati: Huvipuudumisel koolidiskot 2016/2017 õppeaastal ei korraldata.
Hääletustulemus: poolt: 21, vastu: 10, erapooletuid: 23.
Kuulati: Lõpuks tutvustas E. Meinart aasta eesmärki, väärtusi ning tegi ettepaneku
kinnitada aasta eesmärk - ühtsustunde kujundamine ja usalduse loomine läbi koostöö –
võtta aluseks tegevuses ühtsed väärtused ja ÕK VII hooaja tegevusplaan.
Koostöö sujumiseks on oluline, et kõik liikmed mõistaksid ühtemoodi kokkulepitud
eesmärki ja vääärtusi ning võtaksid need oma tegevuse aluseks. Ka juhtis ta tähelepanu, et
peetakse kinni tähtaegadest ja täidetakse kokkuleppeid, sest ainult niimoodi on võimalik
koostöös saavutada ühtsutunne ja usaldus.
Niisiis on oluline, et koostöö tugineks vastastikusel lugupidamisel, kaasatusel,
osalusel ja kokkulepitud väärtustel:
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AVATUS – oleme ausad, otsekohesed, avatud uutele ideedele ning inimestele.
USALDUS – oleme kohusetundlikud, kindlad üksteise oskustes, vastutustundes ja
täidame lubadusi.
 HOOLIVUS – oleme sõbralikud ja abivalmid, soovime luua inimeste vahel häid
suhteid, mis tugevdaksid ühtsustunnet.
 LOOVUS JA ETTEVÕTLIKKUS – oleme aktiivsed ja algatusvõimelised,
omame tahan-tean-teen hoiakut, valmis koos midagi ette võtma ja ära tegema.
A. Kulamaa soovis, et VII hooaeg tuleks kõigile osapooltele rõõmus ja kasulik.
Otsustati: Võtta tegevuse aluseks ja kinnitada kokkulepitud väärtused, eesmärk ja ÕK
VII hooaja tegevusplaan.
Hääletustulemus: poolt: 45, vastu: 1, erapooletu: 7.

4. Suurkogu liikmete ülesanded ja kohustused
Kuulati: E. Meinart ja A. Kulamaa, selgitasid suurkogu liikmete ülesandeid, kohustusi
ning õigusi. Selleks, et suurkogu liikmete arvamusi saaks võtta tõsiselt ning nende
otsustega arvestada, peavad liikmed endale võetud kohustust täitma kohuse- ja
vastutustundlikult. Ka juhiti tähelepanu, et nii ÕK põhimääruses märgitud kui ka muudest
kokkulepitud tähtaegadest tuleb kinni pidada, sest ainult nii saame tagada takistusteta
koostöö, kus saaksime öelda, et üheskoos teeme kõike paremini. E.Meinart tegi
ettepaneku hääletada ja võtta ÕK põhimääruses kirjeldatud suurkogu liikmete õigused,
kohustused ja ülesanded tegevuse aluseks.
Otsustati: Võtta kuuldu 2016/2017 tegevusaasta aluseks.
Hääletustulemus: poolt 53, vastu: 0, erapooletu: 1.

5. ÕK ja Suurkogu liikmete tutvustamine, kinnitamine.
Kuulati: E. Meinart tutvustas 2016/2017 tegevusaasta suurkogu liikmeid, kes valitakse
septembri 3. nädalal iga klassi õpilaste poolt häälteenamuse tulemusel üheks õppeaastaks:
4.a: Adeli Ilves (KKI), Elisabeth Kiisk, Nora Ranniku, Rahel Paarop, Arabella Matilda
Ling.
4.b: Mia Britt Williams (KKI), Carmen Kallas, Mia Lisette Kohva, Anette Lippmaa, Eva
Maria Kandla.
5.a: Karlotta Kattai (KKI), Liisa-Meta Kurina.
5.b: Markos Mihkelson (KKI), Mehka Kartau, Arabella Ambre, Marko Rannula, Sofie
Tali (asendaja).
5.c: Margaret Saks (KKI), Kristine Merzin, Ann-Liis Kitt, Kristel Sikk.
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6.a: Holger Tiismus (KKI), Kaarup Öövel (KKI), Mia Laos, Annabel Kisson, Joosep
Ress.
7.a: Auli Zingel, Adele Tamm, Johann Erich Ints.
7.b: Angeelica Silm (KKI), Karl-Erik Peterson.
8.a: Laura-Aurora Vahtra (KKI), Valter Pakk, Mikk Marten Miljan, Robert Kurvits, EmilRupert Kõiv.
8.b: Liis Rossner (KKI), Annabel Täheväli, Ilona Peedosk, Andrea Nataly Nad.
9.a: Robert Ramler (KKI asendaja), Mikk Laos, Kaia Kivend, Anna Zobel.
E.Meinart tuvustas ÕK liikmeid, kes valiti õpilasesindusse 4.-9. klasside õpilaste poolt
septembri 3. nädalal, 21. septembril toimunud ÕK valimistel, kus VII koosseisu valiti
kandideerinud õpilased, kes said vähemalt 5 häält. Valimistel osales 157 õpilast 4.-9.
klassidest (52% 4.-9. klasside õpilastest). Valimistulemuste põhjal on VII koosseisus 15
liiget:
Eva-Lotta Meinart (president);
Karolina
Luht
(kommunikatsioonivaldkonna
(kommunikatsioonivaldkonna liige);

juht),

Karmen

Värk

Anu-Kristel Unt (avaliku poliitika juht), Iiris Jämsen (avaliku poliitika liige).,
Raneli Reinaus (kultuurivaldkonna juht), Nora Kaplinski (kultuurivaldkonna liige)
Hendrik Tiirats (spordivaldkonna juht), Freddy Jakobson (spordivaldkonna liige), Jass
Reemann (spordivaldkonna liige), Adriana Arrak (spordivaldkonna liige).
Heilika Soodla (meelelahutusvaldkonna liige), Stella Tsäko (meelelahutusvaldkonna
juht),
Otsustati: Kinnitada suurkogu ja ÕK liikmete koosseisud ning avaldada nimed ka kooli
veebilehel õpilaskogu lingi all.
Hääletustulemus: poolt 53 vastu 2 erapooletu 1.

Koosoleku juhataja
Eva-Lotta Meinart

Koosoleku
protokollija
Karolina Luht

