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KOOSOLEKU PROTOKOLL

8.10.2015/nr 1.
Algus kell 13.05 , lõpp 13.45
Juhatas: Marian Jaarman
Protokollis: Jürgen Öövel
Võtsid osa: 40 suurkogu liiget. Lisa 1. Suurkogu liikmete nimekiri.
Puudusid: 23 liiget.
Kutsutud: Anne Kulamaa

PÄEVAKORD:
1. Registreerumine, hääletusmandaatide jagamine, kohaloleku
kontroll.
2. Suurkogu juhataja ja protokollija valimine.
3. Aastaplaani tutvustamine, ettepanekute kuulamine ja kinnitamine.
4. ÕK VI koosseisu tutvustamine ja ÕK juhatuse valimine.
1. Registreerumine, hääletusmandaatide jagamine, kohaloleku
kontroll ning sissejuhatus suurkogu toimimise põhimõttest.
Katariina Kurina jagas kätte hääletusmandaadid ning Marian
Jaarman viis läbi kohalolekukontrolli, kus suurkogu liikmed andsid
oma kohalolekust märku hääletusmandaadiga. Kohal oli 40
suurkogu liiget. Pärast kohaloleku kontrolli võttis sõna Anne
Kulamaa, kes juhtis tähelepanu, et ÕK põhimääruse järgi valitakse
suurkogu liikmed 1 aastaks ning suurkogu saab kokku 2 korda
aastas (sügisel ja kevadel), erandkorras 3 korda aastas. Ka avaldas
ta lootust, et ühelt poolt annab suurkogu liikmete valimine
vastuvõetud otsustele kaalu, teisalt muudab arusaadavamaks ÕK
koostööpõhimõtted, väärtused ja eesmärgid, mis on ÕK kaasava
tegevuse alustaladeks. Ta oli veendunud, et just suurkogu liikmete
kaudu kõnetab ja haarab kindlasti ÕK tegevus kõiki Kesklinna
kooli inimesi. Sõnavõtu lõpuks kuulutas ta suurkogu avatuks ning
andis sõna M. Jaarmanile suurkogu päevakorra tutvustamiseks.
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2. Suurkogu juhataja ja protokollija valimine.
Kuulati: M. Jaarman tegi ettepaneku valida ennast koosoleku
juhatajaks ja protokollijaks Jürgen Ööveli.
2.1.

Otsustati: Kinnitada suurkogu juhatajaks Marian Jaarman
ning protokollijaks Jürgen Öövel.
Hääletustulemus: 35 poolt, 5 vastu, 0 erapooletu.

3. Aasta
eesmärkide,
väärtuste,
koostööpõhimõtete
aastaplaani tutvustamine, ettepanekute kuulamine
kinnitamine.

ja
ja

Kuulati: M. Jaarman tutvustas eesmärki, väärtusi ja koostööpõhimõtet,
mis on koostegutsemise alustaladeks ning aasta tegevusplaani
valdkondade lõikes.
Aasta eesmärk: heade ja sõbralike suhete loomine –
ühtsustunde tugevdamine.
Väärtused: usaldus, avatus, hoolivus, loovus ja ettevõtlikkus
(sõnastatud ÕK põhimääruses)
Koostöö põhineb kokkulepitud väärtustel, vastastikusel
lugupidamisel, kaasatusel ja osalusel ning suunatud ühiste
eesmärkide saavutamisele.
ÕK plaanib sel aastal algatada töörühmi järgmiste valdkondade (avalik
poliitika, meelelahutus, sport) edendamiseks ning kaasata
vabatahtlikke erinevate valdkondade töörühmade tegevusse.
ÕK aasta tegevusplaani koostamisel on arvestatud osaluskohviku
arutelus välja käidud ideid. Tegevused jagunevad VI valdkonda:
kommunikatsioon, avalik poliitika, ÕK&KKI liitvad ettevõtmised,
sport, väärtuslik vahetund, meelelahutus. ÕK aastaplaan, lisa 2. M.
Jaarman tegi ettepaneku võtta aluseks 2015/2016 õpilaste tegevuses
kokkulepitud eesmärgid, väärtused ja koostööpõhimõtted ning
kinnitada aasta tegevusplaan.
3.1.
Otsustati: Kinnitada aastaplaan ning võtta koostegutsemise
aluseks ühised eesmärgid, väärtused, koostööpõhimõtted, vt lisa 2.
ÕK aastaplaan.
Hääletustulemus: 36 poolt, 0 vastu, 4 erapooletu.
4. ÕK VI koosseisu tutvustamine ja ÕK juhatuse valimine.
Kuulati: M. Jaarman tutvustas ÕK VI koosseisu liikmeid, kes valiti
septembris toimunud ÕK valimistel. ÕK VI koosseisu kuuluvad:
Jürgen Öövel, Eva-Lotta Meinart, Edith Helena Juursoo, Katarina
Kurina, Marian Jaarman, Mikk Laos, Karl-Erik Peterson ja Kristin
Tralla. Suurkogu pädevuses on ÕK juhatuse valimine ning Anne
Kulamaa viis läbi hääletusprotseduuri ÕK juhatuse valimisteks, kus
liikmed asusid elavalt pakkuma oma kandidaate. Meeldetuletuseks tuli
korduvalt märkida, et igal ühel on 1 hääl ning otsus tuleb langetada
oma peaga, mitte arvestades teiste liikmete hääletamist. A. Kulamaa:
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ootan kandidaate spordivaldkonna juhi kohale. Rahvas pakkus
erinevaid kandidaate, kuid enam hääli sai J.Öövel, häältetulemus 25
poolt 11 vastu 4 erapooletud. A. Kulamaa: ÕK spordivaldkonna juhiks
valiti Jürgen Öövel. Õnnitleme ja soovime edu! Publik aplodeeris. A.
Kulamaa: esitage kandidaate meelelahutustoimkonna juhi kohale.
Kandidaatidest pakuti Katariina Kurinat, Edith –Helena Juursood ja
Kristin Trallat. Rahvas: Kes on Katariina, Edith, Mikk, Kristin???. A.
Kulamaa: Kandidaadid, palun lehvitage käega ja tutvustage veelkord
ennast! Rahvas: nõuame kõnet!. A. Kulamaa: Katariina ja Kristin,
palun paari lausega ennast tutvustada. A. Kulamaa: kuulates ära
Kristini ja Katariina, siis palun teid otsustada ja uuesti hääletada.
Lõpptulemus Katarina Kurina: 21 poolt,16 vastu, 3 erapooletud.
Õnnitleme ja soovime edu, meelelahutusvaldkonna juhiks valiti
Katariina Kurina. Kõlas tugev aplaus. A. Kulamaa: esitage
ettepanekuid avaliku poliitika valdkonna juhi kohale. Rahvas: Mikk,
Edith-Helena, Karl-Erik! Viimase kandidaadi poolt hääletades tuli mitu
korda hääletusprotseduuri läbi viia, sest ei saadud õiget häältearvu
kokku. A.Kulamaa: teeme virgutusvõimlemise ning palume
hääletajatel püsti tõusta, et oleks selgemini näha. Avaliku poliitika
valdkonna juhiks saab Karl-Erik Peterson, häältetulemus 20 poolt,10
vastu, 10 erapooletut. Õnnitleme ja soovime edu. Kõlas tugev aplaus.
J.Öövel: Teen ettepaneku ÕK presidendiks valida Marian Jaarmani.
Hääletajate otsus oli peaaegu ühehäälne ja toetus väga positiivne. A.
Kulamaa: Kuulutan ÕK presidendiks 30 poolt,7 vastu ning 3
erapooletu häälega Marian Jaarmani. Õnne ja edu Kesklinna kooli
õpilaste esindamisel ja TKLK ÕK meeskonnavaimu hoidmisel. Kõlas
väga tugev aplaus. A. Kulamaa: Õnnitlen äsja valitud ÕK juhatust ning
soovin kogu ÕK meeskonnale teravat taipu, sära, palju energiat ning
koos tegutsemise rõõmu 2015/2016 õppeaastaks! Teile aga head 40
suurkogu liiget suur tänu kaasa mõtlemast ning otsustamast. Täna oli
ajalooline hetk, sest toimus esmakordselt sügisene suurkogu, kus teie
olite tõsiselt võetavad kaasteelised ja ÕK sõbrad, et koos sel aastal
midagi toredat korda saata. Palume kõiki ühisfotole, et jäädvustada see
suurepärane sündmus! Loomulikult aitäh ka kaamerameestele Joosep
Ressile, Kaarup Öövelile ja Holger Tiismusele ülesvõtte tegemise eest.
Teen ettepaneku kinnitada valitud ÕK VI koosseisu juhatus.
4.1. Otsustati: Kinnitada 2015/16 ÕK juhatuse liikmeteks: Jürgen Öövel
(spordivaldkond), Katariina Kurina (meelelahusvaldkond), Karl - Erik
Peterson (avaliku poliitika valdkond) ning ÕK presidendiks ja
kommunikatsioonivaldkonna juhiks Marian Jaarman.
Hääletustulemus: 30 poolt, 7
vastu, 3 erapooletu.
Koosoleku juhataja
Marian Jaarman

Koosoleku protokollija
Jürgen
Öövel

