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TLÜ M649 

1. Valida KÜN juhatuse 2016/2017 kooseisu järgmised positsioonid 

Eesimees 

Aseesimees avaliku poliitika valdkonnas 

Aseesimees kultuuri ja arenduse valdkonnas 

Aseesimees info ja majanduse valdkonnas 

 



 

 

Helen:  Juhatus valitakse neljale positsioonile, igale kohale laekus 1 kandideerimisavaldus. 

Hääletus on salajane sedelitega, kuhu peab kirjutama POOLT või VASTU, vastasel juhul on sedel 

rikutud. Häälteõigus on ainult liikmetel, keda on niekirjas 9, kohal 6. Selleks, et kandidaat saaks 

valitud on tarvis 2/3 häälteenamust. Kõik positsioonid valitakse eraldi voorudena. Loome ka 

häältelugemiskomisjoni, pakun välja, et sinna kuuluksid Eva- Maria Vaher ja Killu Aavik( kõik on 

nõus). Iga esimees saab enne valimisvooru sõna, kus ta tutvustab ennast ja oma motivastiooni 

saada antud positsioonile. Volitan koosolekut edasi juhtima Eva- Maria ( kõik on nõus).  

 

Eva juhatab koosolekut edasi. 

 

Eva- Maria: Esimesena valitakse aseesimes info- ja majandus valdkonnas – kandidaatiks on 

Maris Õisupuu. Sõna saab kandidaat.  

Maris: valisin selle ala, sest meeldib rahandusega tegeleda. Põhikoolist saati on tegelenud 

õpilaesindusega ning gümnaasiumis tegeles ka rahanduse ja sponsorite otsimisega.  

Ta on ka Üliõpilaskonna volikogu liige 

 

Järgneb küsimuste voor.  

 

Elina: Mis sa arvad, mis on selle ametikoha jaoks sinu jaoks kõige raskem? 

Maris: Rahaasjadega tegelemine, et need korras oleksid 

Elina: Kui sa iseloomustaksid ennast, mis on sinu kolm postitiivset ja negatiivset külge? 

Maris: Olen kohusetundlik, sõbralik ja aktiivne. Negatiivne on: kriitiline; algul võib olla tore, kuid 

kui käitutakse halvasti, võib olla kuri; viitsimist ja motivatsiooni on raske leida, paljud asjad 

saavad viimasel hetkel tehtud 

Eva: Talvel pole probleemi? 

Maris: Suvel on tõesti raskem 

Elina: Milline loom sa oleksid ja miks? 

Maris: Koer. Koer on sõbralik ja täidab oma kohustusi, koer on valves.  

Ken Edvard: Mis tähtkujus sa oeld ja kuidas see sulle kasuks tuleb? 

Maris: Sõnn. Ma ei ütleks, et tähtkuju aitaks mul juhatuses paremini hakkama saama. Iga sõnn on 

väga erinev.  

Killu: Kas sul on juba mõni eesmärk ka peas, mida soovid muuta? 

 



 

 

Maris: Ma ei ole nönda mõelnud, mida muuta. Pigem jätkata samas vaimus, et paberimajandus 

oleks korras.  

Helen: Mida sa ootad inimestelt, kelelga hakakd koos töötama? 

Maris: Oleks koostöö ja suhtlemine omavahel. Kui suhtlust pole, kaob koostöö ka ära ning 

meeskonnatöö saab kannatada.  

Eva: Kas liikmetega ka? Kudias seda saavutada soovid? 

Maris: Mina olen pettunud uute liikmete suhtes, ma ei ole näinud aktiivsust nende poolt.  

Kerli: Meil pole võimalust antud midagi teha. Olen tahtnud teha, kuid te teete kõik ümber.  

Eva: Näide? 

Kerli: Otsisin toitlustust, kuid keegi mulle ei vastanud. 

Helen: Vastasin sulle 

Kerli: Ma pole ainuke, kes on pettunud 

Eva: Lähme praegult edasi ja arutame neid asju hiljem.  

Killu: Kuidas motiveeriksid uusi? 

Maris: Rohkem motivatsiooniüritusi, mitte koosolekute raames, vaid pigem vabaõhuüritus. Just 

oli meil lasergameis ja seal oli hea õhkkond. 

Ken: Palju teid käi lasergameis? 

Kõik: 8  

Ken Mitu liiget oli ja palju juhatusest? 

Kõik: 4 liiget 

Ken: Mille pooelst sa oled parem kui Eva-Maria? 

Maris: Ei taha võrrelda. Ma arvan, et mina olen veelgi parem. Meil on erinevad nõrkused ja 

tugevused. Ma arvan, et tähtajaliselt saan paremini hakkama, saadan kirjad õigel ajal ära. Kas 

kellelgi on veel küsimusi? 

Ingela: Kui palju varem sa oled täpselt sellise tööga kokku puutunud? 

Maris: TLÜPS ja KÜN, seal tegelesin ka sarnaste asjadega.  

Ingela: Miks just see valdkond? Miks mitte mõni teine valdkond? 

Maris: Ma ise tunnen, et olen selles valdkonnas tugevamana ja seal on koht areneda. 

Ken: Miks mitte esimeheks? 

Maris: Veel rohkem vastutust, mida mina ei sooviks võtta. Helen on hästi saanud hakkama.  

Eva: Alustame hääletusega. Saab vastata ainult POOLT või VASTU.  

Ken: Poolt või vastu kõne. Kui keegi soovib liikmetele öelda, miks hääletada poolt või vastu! 

 



 

 

Häältelugemiskomisjon jagab sedelid laiali, kõik kirjutavad oma vastuse ning siis kogutakse 

sedelid tekli sisse taas kokku.  

 

Killu ja Eva: 6 poolt häält.  

Elina: Mis tunded sind valdavad siis, Maris? 

Maris: Väga tore, vähemalt sai valitud.  

Eva: Loen ette häältelugemisprotokolli (vt häältelugemisprotokoll). Tulemus: Maris Õispuu 

osutus vaölituks HTI üliõpilasnõukogu aseesimeheks majanduse ja info valdkonnas.  

 

Eva: Järgmisena valime aseesimest avalik poliitika ja hairduse valdkonnas, kandidaadiks Kadi 

Hirv. Sõna saab Kadi.  

Kadi: Minu esimesed sammud KÜNi olid 4 aastat tagasi. Esimesed emotsioonid olid väga 

positiivsed ja rõõmsad, vahepeal hulkusin ja käisin ära, kuid tulin tagasi. Algul mõtlesin, et ma ei 

hakka uuesti KÜNi minema, kuid mõne aja pärast sain aru, et midagi on puudu. Nii juhtuski, et 

tulin tagasi. Mõtlesin, et vaatan mis toimub, kuid kohe võeti omaks. Mis motiveeris kandideerima, 

oligi see, et olen KÜNiga kaua olnud, miks mitte panna enanst pingutama ning hea oleks oma sõna 

kaasa öelda. Ootan seda sama uuelt aastalt, et KÜN oleks rõõmus koht. See pole küll sama KÜN, 

kuid sama hea on ikka. 

 

Küsimuste voor.  

 

Ken: Miks just see valdkond? 

Kadi: Palju on muutuses ning tahan kaasa rääkida. 

Elina: Mida tahad kohe kõige rohkem muuta? 

Kadi: Ma kindlasti hakkaksin kohe looma häid suhteid instituudiga, praegugi on, kuid annaksin 

rohkem tagasisidet. 

Maris: Mina tegelen praegu noorsootöö probleemide kaardistamisega, siis kas pöördungi sinu 

poole? 

Kadi: Just.  

Ken: Kui sa täna valituks ei osutu, kas kandideerid uuesti? 

Kadi: Jah, nii lihtsalt alla ei anna.  

Elina: Kas sul jätkub kõige selle jaoks aega? 

Kadi: Juba praegu olen tienud palju KÜNi jaoks ning mida rohkem sa teed, seda rohkem jõuad. 



 

 

Ken: Mida praegu oled teinud KÜNis? 

Kadi: Motivatsiooniürituse tegin näiteks.  

Kõik: Tegeles tordiga, puu tegi küni ruumi, ammused vilistlased tõi tagasi. 

Eva: Poolt ja vastukõned?  

Ken: Mina olen Kadi poolt, ta oli mu kursaõde, ta on väga töökas ja ma arvan, et sellest on 

KÜNile väga palju kasu, kui ta on juhtival positsioonil. 

 

Häältelugemiskomisjon jagab sedelid laiali, kõik kirjutavad oma vastuse ning siis kogutakse 

sedelid tekli sisse taas kokku.  

 

Killu ja Eva:  6 poolt häält.   

 

Eva: Loen ette häältelugemisprotokolli (vt häältelugemisprotokoll). Tulemus: Kadi Hirv osutus 

valituks HTI üliõpilasnõukogu aseesimeheks avaliku poliitika ja hariduse valdkonnas.  

 

Eva: Jätkame aseesimehe arengu- ja kultuurivaldkonnas, kandidaatiks Karmen Aasma. Sõna saab 

Karmen.  

Ken: Nüüd on kord nende käes, kes jätkavad ja tahaks kuulda ka eelmise aasta tegevuskava 

täitumist ja kokkuvõtteid.  

Helen: Ma ei näe põhjust, miks me peaksime kesest valmisi hakkama rääkima muudel teemadel. 

Kokkuvõtted tehti eelmisel koosolekul. Sul on võimalus esitada kandidaatidele sel teemal 

küsimusi. 

Karmen: Minu nimi on Karmen Aasmaa, olen KÜNis olnud kaks aastat. Miks ma soovin jätkata? 

Esimene aasta oli sissejuhatav aasta ning palju mõtteid jäi tegemata. Ei tahtnud tegutseda pilla-

palla, tahtsin teha hästi. Tahan jätkata tööd, mis jäi pooleli. Seepärast oleks hea olla teine aasta 

aseesimees. Olen palju mõelnud sellele aastale, kui olen olnud juhtivas positsioonis. Suur pluss, 

mida olen kogenud, ongi see, et mis on olnud halvasti ja kuidas õppida oma vigadest. Praegu 

tundub, et uute liikmete ja juhatuse seas on hea klapp ning see eeldab, et meeskonna head tööd. 

Juhatuse jaoks on liikmed motivatsiooniks. Uuel aastal tahan arendada edasi, mis jäid see aasta 

pooleli, nt kohvikute idee, mis sai palju kiitust. Jätkakta KÜNi üles töötamist, meil on väga hea 

koostöö instituudiga, meid on ootamas üllatus. Juhatuses on muudatused tulemas, kuid endiselt on 

koostöö hea. Kui ise vahel arvame, et asjad on halvasti, siis tegelikult meie KÜNi kiidetakse. 

Seepräast tahame veelgi paremini teha ning kõrgemaid tulemusi saada. Küsimusi? 



 

 

Elina: Sa mainisid oma kõnes, et ei olnud aega kõike ellu viia, siis miks sel aastal on? 

Karmen: Juba praeguse plaani kohaselt oleme jõudnud arvamusele, et juhatus peaks alustama 

oma tööd juba augusti keskpaigast. Meil on oma plaan, kuidas tööd teha juba septembrist, mitte 

novembrist, nagu oli ka sel aastal.  

Ken: Mainisid kõnes, et on olnud suuri läbikukkumisi. 

Karmen: Ei ole olnud läbikukkumisi, vaid vigadest õppimist. Nt kevadpidu, et kuidas teise 

instituudiga koostööd teha ja asjad paremini toimuma panna. Me teeme väga head koostööd 

kursavanematega ning vilistalstega ning soovime, et sel aastal toimuks rohkem koostööd ka 

nendega ning HIK-iga. 

Ken: Aga eelmisel aastal toimus ka kevadpidu koos kahe instituudiga (TLÜPS ja KÜN), miks siis 

see aasta ei toiminud see?  

Karmen: Siis oli teistmoodi, me olime põhimõtteliselt kõik tulevikuplaanid teinud ühised, 

vaatasime koos edasi.   

Elina: Kas sa saaksid iseennast iseloomustada 3 positiivse ja negatiivse sõnaga? 

Karmen: Vastutustundlik, muretu ja positiivne, ei lase end heidutada ja olen hea suhtelja. 

Negatiivne: olen liiga kärsitu, ma ei ole väga kinni paberimajanduses, mulle meeldib saavutada 

asju, millest mul on vaade ja tahan ainult seda saavutada. See on ühtviisi hea kui ka halb omadus.  

Ken: Kui vaadata liikmeid, kas sa näed kedagi, kes võiks olla sinu suurim abikäsi, või keegi kes 

võiks teha seda sama tööd sinu asemel? 

Karmen: Kindlasti, meil on mitmeid selliseid inimesi, kes võiksid jätkata. Ma ei taha kedagi 

sundida seda tegema, mida nad ei taha teha. Vahel on vaja, et asjad saaksid tehtud. 

Elina: Kui hästi sa esindad ennast kompromisside suhtes?  

Karmen: Oskan hästit eha kompromisse. Mul on alati oma pilt, kuid kui kellelgi on paremad 

ideed, siis ma ei aja oma jonni, vaid olen avatud.  

Eva: Poolt ja vastu kõnesid? 

Kadi: Kui me mõtleme KÜNi peale, siis oluline ei olegi kui palju üritusi me teeme, vaid kui 

kvaliteetne see on. 

Maris: KÜN on igal juhul vabast ajast ja sellega ei jõuagi tegeleda 24/7, ikka mõistuse piires.  

 

Häältelugemiskomisjon jagab sedelid laiali, kõik kirjutavad oma vastuse ning siis kogutakse 

sedelid tekli sisse taas kokku.  

 

Koosolekuga ühines vahepeal Gerda Raam.  



 

 

 

 

Eva ja Killu: 7 poolt häält.  

 

Eva:  Loen ette häältelugemisprotokolli (vt protokoll). Tulemus: Karmen Aasma osutus HTI 

üliõpilasnõukogu aseesimeheks arenduse ja kultuuri valdkonnas.  

 

Eva: Jätkame viimase valdkonnaga juhatuse esimees, kandidaat Helen Mägi. 

Helen: Ma õpin teist aastat pedagoogikat, olen olnud kõikvõimalikes tudengiorganisatsioonides. 

Teist aastat olen KÜNis, esimest aastat olin liige ning teine aasta kandideerisin juhatuse 

esimeheks. Olen saanud asjadega hakkama, kuid nüüd näen paremini vigu. Liikmete 

kommentaarid on kohased. Minu peamine eesmärk järgmisel aastal on tegeleda liikmetega, tõstata 

valstutusvaldkondasid, teha töögrupid ning tegeleda nende motivatsiooniga, enne kui hakkame 

tegeleme teiste üliõpilastega. Väga hea on koostöö instituudiga, nad on huvitatud meie tööst. Meie 

arvamus loeb. Haridus valdkond peaks olema fookuses, sest sellega on palju probleeme ning meie 

võiksime olla seal kõrval ja toetada. Eelmine aasta saime hästi hakkama õppejõudude 

tunnustamisega, mida tahetakse edasi laiendada. HIK tahab meid aidata ning koostööd teha, kui 

me vaid ise tahame. Küsimusi?  

Ingela: Millised on esimesed veakohad, mida tahad kohe muuta? 

Helen: Liikmete motivatsioon, üliõpilased teevad paljud EAP-sid, käivad tööl ning tegeleda nende 

liikmetega, kes selle kõrvalt leidsid aega et KÜNis osaleda. Dokumentatsioon ka, see on oluline, 

kuid mitte nii oluline. 

Ingela: Kas eelmine aasta seadsid eesmärgid, mida sa täitsid? 

Helen: Olid, kuid paljud ei täitunud. Tegin nii palju, kui mul oli võimalik. Ma ei soovi oma tööd 

idealiseerida, kuid ma saan palju paremini teha. 

Ingela: Kas sa näed, et see aasta, mis sa oled esimehe kohal olnud, siis kuidas see on sind elus 

aidanud? 

Helen: Ma olen alati olnud liige, teistes organisatsioonides. Nüüd, juhtival positsioonil saan aru, 

kui palju nõuab organisatsioon, et seda hoida üleval. Palju asju sain enda kohta teda. 

Eva: Mida näiteks? 

Helen: Sain teada, et ma ei anna nii kergelt alla ja ma saan hakkama küll alati. 

Killu: Nagu näiteks? 



 

 

Helen: Tulin ära AIESECist, ma tulin ära, kuid praegu mõtlen, et oleksin võinud selles edasi 

püüelda.  

Ken: Kuidas üleüldiselt on olnud koostöö liikmetega?  

Helen: Varieeruv. Liikme-juhatuse ja liikme-esimehe suhe on olnud erinev. Olen pakkunud 

võimalusi ja ootan tagasisidet. 

Killu: Kuidas teed vahet konstruktiivsel kriitikal ja ründamisel?  

Helen: Siis, kui inimene teab, kuidas ma teen tööd ja ei anna ainult kriitikat siis, kui on stressi 

olukorrad.  

Ken: Siis su stressitaluvus ei ole väga hea? Kas stressi all teed siis asju lohakalt? 

Helen: Ei mitte seda, vaid antakse kriitika siis, kui on stressi olukord organisatsioonis. 

Elina: Kolm positiivset ja negatiivset omadust? 

Helen: Olen sihikindel, kui olen alustanud; viin lõpuni;olen täpne asjades, mis ma teen. 

Negatiivne: võtan asju isiklikult, võin ülemõelda.  

Eva: Poolt ja vastu kõnet? 

Kerli: Mina olen väga sinu poolt, enne mis ma porisesin, ära võta isiklikult.  

Helen: See ongi vabatahtlik organisatsioon, kus igaüks teeb nii palju kui ta ise suudab.  

Karmen: Mina toon Heleni väga suure plussina välja seda, et ta haldab kõiki erinevaid valdkondi 

ning ta tekitab tunde, et ma ei vastuta üksinda. Ta ei võta ise enda peale lisakohustusi, vaid küsib 

kuidas sellega läheb jne. 

Maris: Kui ma ise tegin ka vaatlusi ühe loengu raames, et milline on hea koosolek, Helen on kõik 

need ära täitnud ning teinud kõik kohustused, mis on vaja. Minu meelest väga tubli noor. 

Eva: Instituutide liitumine, me oleme saanud dokumentatsiooni väga hästi ree peale. Mulle 

meeldib see, et ta alati tänab mind, kui ma oma valdkonnas asjad ära teen. Ta haldab kõike ja 

toetab. 

Elina: Mõtlesin pikalt, mida su kohta öelda. Sa oled hästi täpne ja sihikindel. Ma olen täheldanud 

ka seda, et alati kui ma su käest mida küsin, siis sa alati tead vastust. Väga tubli oled.  

Ken: Ma tahaks ka mainida. Ma usun, et see aasta on tõesti olnud väga põnev ja tore. Ma tahan, et 

kõik valiksid südametunnistuse järgi, et mitte nii, et see oleks lihtsalt ära valitud.  

Maris: Miks sa seda nüüd alles ütled? Oleks võinud kohe alguses.  

 

Häältelugemiskomisjon jagab sedelid laiali, kõik kirjutavad oma vastuse ning siis kogutakse 

sedelid tekli sisse taas kokku.  

 



 

 

Eva ja Killu: 7 Pool häält. 

Eva: Loen ette häältelugemisprotokolli (vt protokoll), tulemus: Helen Mägi osutus valituks HTI 

üliõpilasnõukogu esimeheks.  Võidukõned! 

Maris: Väga tore, valimine oli positiivne. Kõik, kes on poolt, usaldavad meid oma töös.  

Kadi: Loodan meeldivat koostööd uue juhatusega, et oleks tore uus aasta, et saaks kõik ära teha, 

mida plaanime.  

Karmen: Mina ütlen ka aitäh kõigile, kes usaldasid mind. Ma usun ka, et on tulemas väga hea 

koostöö ja tänaselt valimiselt sain palju mõtteainet, mida teha järgmine aasta paremini.  

Helen: Aitäh, et te mind usaldasite. Ma tean, et järmgine aasta tuleb hästi tegus ja tore. KÜNil 

läheb hästi!  

 

Helen: Mis ootused on liikmetel? Eelmise aasta kitsaskohtasid arvestades.  

Elina: Ma ütleksin seda, et motivatsiooniüritus oli väga fun ja peaksime tegema seda rohkem, et 

saaksime üksteist rohkem tundma õppida. Peale üritust mõistsin, et ma tahaksin ise nende 

motivatsiooniüritustega tegeleda. 

Helen: See peaks kindlasti tulema. See on meie fookus.  

Elina: See oleks väga vajalik ja positiivne.  

Karmen: Kui tegelesime kursavanematega, siis oli palju muutusi ja tagasisidet.  

Helen: Rohkem motiveerida kursusevanemaid.  

Gerda: Ma näen juba ette ära, et koostöö kursavanematega läheb aina paremaks. Eriti kui KÜN on 

kõrval toetamas.  

Ingela: Ma väga tahan toetada Elinat motivatsiooniüritustega. Mida meil see aasta jäi minu 

meelest väga vajaka, oli see “niisama suhtelmist”, ma kuidagi ei osanud sulanduda gruppi. Ma ei 

tundnud end halvasti, kuid midagi oli puudu.  

Karmen: Me peame looma järjekindlaid üritusi, et õhkkond on vabam. Siis tunned ka ennast 

rohkem vabana. Peame ka järgmisel aastal tegema ka nii, et uued liikmed end nii ei tunneks. 

Turvalisemas keskkonnas tulevad ka välja sellised asjad, et saad kohe rääkida, mis on halvasti.  

Kadi: Ise peab ka väga palju omaalgatust olema, et asi paraneks.  

Ingela: Ma üldse ei õigusta end, sest tõesti tunnen, et oleksin võinud rohkem teha.  

Karmen: Kes otsustavad, et see pole neile ja neil on muud plaanid, siis see ongi okei, kui 

kirjutatakse lahkumisavalduse. Sest vajame 2/3, et hääletusavaldus teha.  

Helen: Kui tunned, et ei jõua tegeleda asjaga, siis tuleb kohe öelda, see on täiesti okei. Me saame 

sellest aru. 



 

 

Maris: Sügisel paneme paika ka, millised on kellegi tööülesanded, siis ta teab.  

Karmen: Sa pead ise seda tundma, et sa tahad seda teha.  

Helen: See ei tähenda, et sa ei tohi teisi asju teha. Meil on finantsi.  

Ingela: Seda tahan ka öelda, et ma olin negatiivselt üllatunud, et paljud leidsid nii palju vabandusi, 

et mitte osaleda koosolekutel.  
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Esimees  

 

Eva-Maria vaher 

Koosoleku juhataja 

 

 

Marilin Kivisto 
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