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Päevakorra kinnitamine 

Päevakord kinnitatud. 

 

Juunikuu koosoleku protokolli kinnitamine 

Juunikuu koosoleku protokoll vastu võetud. Otsus oli ühehäälne. 

 

Septembrikuu koosoleku kinnitamine 

Septembrikuu koosoleku protokoll vastu võetud. Otsus oli ühehäälne. 

 

Juhatuse kuuaruanne 

Johanna, esimees: kuu aja jooksul olen tegelnud rebaste ristimise ja linnamängu 

korraldamisega ning viisin need ka läbi. Ülejääänud aeg on läinud põhimäärusega tegelemise 

peale - käinud sellega seoses koosolekutel. Olen käinud ka kursusevanemaid valimad. Hetkel 

on kursusevanem puudu veel kolmel magistri erialal. Olen kontrollinud dokumente ning 

korrastanud Civitase Google Drive’i. 

Jass, juhatuse aseesimees hariduse valdkonnas: aitasin korraldada linnamängu, käisin 

instituudi õppekolleegiumis, rääkisin õppejõududega debatiõhtust ning rääkisin ka rahulolu-

uuringu läbi viimisest. 

Nataly, juhatuse aseesimees kultuuri- ja spordivaldkonnas: olen teinud enam-vähem samu 

asju, mida Johannagi ja aidanud teda. Aitasin ka korraldada ning läbi viia rebaste ristimist ja 

linnamängu. Hakkasin vaikselt korraldama ka jõulupidu ning plaanin lähiajal kokku kutsuda 

koosoleku, et sellest täpsemalt rääkida. 

Eva, juhatuse aseesimees arendus- ja turundusvaldkonnas: aitasin korraldada ja läbi viia 

rebaste ristimist. Korraldan doonoripäeva, mis toimub juba sel neljapäeval (4. oktoobril) ja 

teinud Facebooki postitusi. 

Civitase september-detsember tegevuskava kinnitamine 

Tegevuskava vastu võetud. Otsus oli ühehäälne. 

 

Esimees selgitab põhimääruse eelnõu 

Johanna, esimees: miks me seda teeme? Kõikidel üliõpilasnõukogudel peab olema koostatud 



    

põhimäärus üliõpilaskonna põhikirja alusel, aga seda pole siiani tehtud.Üle ülikooliliselt on 

vaja vastu võtta ühine valimissüsteem, mis teeb üliõpilasnõukogu liikmeks saamise 

kergemaks ning nii on võimalus saada ka rohkem liikmeid. Civitasel pole liikmete saamisega 

nii suuri probleeme kui seda on teistel üliõpilasnõukogudel, kuid siiski on ka Civitases hetkel 

vähe tegevliikmeid. Mis siis muutub? Kaotatakse ära isikuvalimised ja tegevliikmeks 

saadakse aktiivsuse põhjal. Ehk et saada Civitase liikmeks peab olema ühiskonnateaduste 

instituudi tudeng; esitama avalduse, et tudeng soovib saada tegevliikmeks/aktiivseks 

liikmeks; tudeng on aidanud kaasa vähemalt ühe tegevuskava sisese ürituse korraldamisele ja 

osalenud vähemalt kahel üldkoosolekul. Eelnevalt peab tudeng olema Civitase toetajaliige, et 

saada aktiivseks liikmeks. Sellega seoses peame vastu võtma ka kodukorra muudatuse, sest 

hetkel on see vastuolus üliõpilaskonna põhimäärusega. 

Küsimused. Mis saab aktiivsest liikmest, kes pole enam aktiivne? Liige läheb sel juhul 

automaatselt toetajaliikmeks, kui tal pole kriteeriumid täidetud, sh pole ka volitusi teinud. 

Kui inimene ei õpi enam meie instituudis või on kooli lõpetanud, siis ta pole ka enam 

toetajaliige.  

Miks volitamine on oluline? Kui on vaja hääletada, siis on vaja 50% aktiivseid liikmeid 

kohal, et vastu võtta otsus või peab olema volitused, mis on ka hääleõiguslikud. Kui räägime 

otsustest, mida on vaja teha ülikooli tasandil, siis on peab kohal olema ⅔ liikmetest. 

 Kas aktiivsed liikmed hääletatakse välja? Ei, liige läheb automaatsel toetajaliikmeks. Alati 

on võimalus saada uuesti aktiivseks liikmeks, aga siis ta peab eelnimetatud protsessi uuesti 

läbi tegema. 

Kuidas selline põhimäärus tundub? Kas see on õiglane? Nii liikmed kui ka külalised 

nõustuvad põhimäärusega. 

Miks on endiselt esimees ja aseesimehed? Kuigi volikogu võttis sooneutraalsete nimede osas 

otsuse vastu, siis lisaks volikogule peab selle otsuse kinnitama ka senat, kus pole seda veel 

tehtud. Nii kaua on kasutusel esimees ja aseesimehed. 

 

ÜN ettepanek volikogule 

Enne hääletusprotsessi peavad kõik aktiivsed liikmed allkirjastama avalduse, et on nõustuvad 

valimiste edasi lükkamisega. Valimised toimuvad sel juhul detsembris. Kõik aktiivsed 

liikmed kirjutasid avaldusele alla. 

 



    

Kodukorra muudatusettepaneku kinnitamine 

Kodukorra muudatusettepanek on vastu võetud ühehäälselt. 

 

Põhimääruse kinnitamine 

Uus põhimäärus on vastu võetud ühehäälselt. 

 

Jõulupeo ning debatiõhtute küsimused 

Nataly, juhatuse aseesimees kultuuri- ja spordivaldkonnas: ühesõnaga on vaja koostada 

meeskond, kes aitaksid pidu korraldada. On vaja otsida sponsoreid, koostada Facebooki 

üritus, leida esineja ja nii edasi. Tavaliselt alustame planeerimist oktoobrist ehk lähiajal võiks 

teha koosoleku, kuhu tulevad ainult need, kes soovivad jõulupidu korraldada. Koosolekul 

räägin ka täpsemalt, mida teha on vaja ja jaotame ära ka ülesanded. Koosoleku aja kokku 

leppimine. Ühiselt otsustati, et jõulupeo koosolek toimub 22. oktoobril kell 18.00 Civitase 

ruumis. 

Jass, juhatuse aseesimees hariduse valdkonnas: oktoobri lõpus või novembri alguses peaks 

korraldada debatiõhtu. Kutsuda võiks näiteks ühiskonnategelase, kes on tuntud ja tõmbaks 

inimesi kohale. Teema saame valida näiteks ka inimese järgi või siis midagi, mis on 

ühiskonnas hetkel aktuaalne. Detsembris on plaanis korraldada ka Riigikogu debatti, kuna 

valimised on tulemas, aga selle peale saab hiljem ka mõelda. Kuna ühist sobivat aega 

koosoleku jaoks oli raske leida, koostab Jass Doodle, et inimesed saaksid valida. Seal toimub 

ka brainstorm inimeste ja ideede osas. 

Johanna, esimees: minuga võttis ühendust Marleen Allemann, kes ütles, et 29. oktoobril 

toimub koolis konverents, kus võiks 3-4 Civitase liiget tulla appi. On võimalus võtta ka aine, 

et saada 2 EAP-d konverentsi külastamise eest. Kui vabatahtlikud võtavad ka selle aine, siis 

nemad ei pea näiteks esseed kirjutama, aga täpsemad nõuded on alles selgumisel, kuid see on 

kindel, et kriteeriumid on sel juhul kergemad. Kas on huvilisi? Vabatahtlikuteks on Saleh, 

Nikki, Julia, Katrrin ja Anne. Johanna edastab vabatahtlikute nimed ja meilid Marleenile, kes 

võtab nendega ise ühendust. 

 

Päevakorra muutmine 



    

Johanna, esimees: meil on vaja välja hääletada hetkel tegevliige Meriel Kai Ly Rohtla, kes 

pole ammu koosolekutel kohal käinud ning pole sealhulgas ka saatnud volitusi. Kas liikmed 

on nõus sellega, et muudame päevakorda? Liikmed on nõus. 

Hääletus. Panen hääletusele, et hääletame välja Meriel Kai Ly Rohtla. Välja hääletamine on 

ühehäälselt vastu võetud. 

 

Muud ettejuhtuvad küsimused 

Johanna, esimees: paneks pika järgmise koosoleku aja. Järgmine koosolek võiks toimuda 

näiteks 5. novembril kell 19.00. Liikmetele ega külalistele antud aeg ei sobi. Otsustati, et 

koosolek toimub 6. novembril kell 19.00. Ruum ja päevakord selguvad hiljem. 

Lähiajal võiks teha ka motivatsiooniürituse. Plaanis on külastada kohta, kus saab 

virtuaalreaalsust mängida/kogeda. Kuidas sobib 30. oktoober? Ei sobi, kuna välistudengitel 

on halloweeni pidu. Ühiselt otsustati, et motivatsiooniüritus toimub 2. novembril kell 19.00. 

 

Johanna Viik 

Civitase esimees 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Eva-Maria Pild 

Juhatuse aseesimees arendus- ja turundusvaldkonnas 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

  

 


