MTÜ TALLINNA ÜLIÕPILASKONDADE ÜMARLAUD
ÜLDKOGU KOOSOLEK
AEG: 22.08.2016,
KOHT: Tudengimaja (Raekojaplats 16, Tallinn), suur saal
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0. Päevakorra kinnitamine
Päevakorra kinnitamine; 5 poolt, 0 vastu.

1. Juuli ja augustikuu oluliseim informatsioon seoses Tudengimaja/TÜÜLiga
● Gerttu tutvustab tähtsamaid sündmusi:
●
Juuli parandati suure saali uks, tehti kelder taarast ja prügikottidest tühjaks,
●
Tervislike probleemide tõttu lahkus töölt koristaja, kelle asemele leidsin uue
töötaja. Eelmise koristaja töölt lahkumine lõi hetkeks meie finantsilise seisu kõikuma,
kuna polnud arvestanud puhkusetasude välja maksmisega.
Uus koristaja on elukutseline tänavatantsija ja verivärske EBSi tudeng.

●
Juuli keskel toimus veeleke teisel korrusel, mille tulemusel vajus vannitoa
põrand sisse. Tehnik tuvastas, et tegu on ehitusveaga. Suhtlesin linnapoolse
esindajaga ning saime ka kokku ning tema sõnul tänu meie lepingule peame ise kulud
katma. Samuti tuli välja, et eelmised esimehed (ei oska öelda täpselt kes) ei ole linna
korrekselt teavitanud erinevatest maja lõhkumistest, nt suure saali aken. Kokkuvõttes
peame selle põranda korda tegema oma kulude ja kirjade eest, mis tähendab, et muu
maja remont lükkub edasi.
●
Sama linnapoolse esindajaga suhtlesin pisut üürilepingu pikendamise osas.
Esindaja sõnul ei tohiks tekkida probleemi lepingu pikendamisel üldiselt. Küll aga
võib tekkida probleem edaspidi samade tingimuste säilitamises. Samuti teadis
esindaja, et kindlasti ei võta linn meid sellele jutule, et võiksime siin hakata kohvikut
teha, vähemalt samadel või headel lepingutingimustel. Kui tahame kohvikut, siis
tuleb arvestada, et hakkama maksma turuhinda ruutmeetri kohta.
●
Juuli lõpus toimus kohtumine nõukoguga, kus suuresti arutasime TÜÜLi
jätkusuutlikuks muutmist ja Tudengimaja probleeme.
●
Juulikuu oli minu ametiaja esimene kuu, mil jäime miinusesse, mis juhtus
veelekke tõttu, kuna tuli tühistada mitmepäevaline sündmus ning tuli tellida tehnikud.
Augustikuus ei teki miinust.
2. Tudengipäevade kokkuvõte
● Tutvustab Gerttu:
●
Projektijuht esitas TSNAle taotluse ja saime Tudengipäevade tarbeks 16 000€.
●
Sponsrluse otsimisega pole läinud hästi. Esiteks lahkus vahepeal esialgne
inimene tiimist, seejärel jäi otsimine hiljapeale ja kolmandaks meie kohta on vähe
infot (eelmiste päevade kohta, pluss mitteaktiivsed kodukas ja FB leht).
●
Tiim on enamvähem ajakavas.
●
Ühtlasi oli vahepeal probleem ka logoga, kus valiti minu ja nõukogu silmis
ebapädev ettevõte liiga suure hinnasooviga ja halva kvaliteediga. Vahepeal lõpetati
koostöö ettevõttega, kuid taasalustati ajasurve tõttu. Viimati esitatud versioon
Tudengipäevade graafilisest disainist on madala kvaliteediga. On näha piksleid ja
ääred on udused
●
Pärast Tudengipäevi tuleb meil otsustada järgmise Tudengipäevade
korraldamise üle.
●
Liikmetel palun jagada oma kanalites (FB ja uudiskiri) teavet vabatahtlike
otsimise ja Tudengipäevade toimumise kohta.
● Liikmed avaldasid arvamust, et Tudengipäevade event oleks võinud üleval olla juba
vähemalt kuu tagasi.

3. TÜÜLi jätkusuutlikuks muutmine
Gerttu: Palusin meie liikmetelt tagasisidet, et milline võiks olla TÜÜL. Paraku see tagasiside
ei tulnud SKAlt, EIKilt, TKTKlt. Ülejäänud aitäh Teile, et saatsite. Üldiselt liigub
enamvähem kõigil mõte samas suunas: TÜÜL on ühendab organisatsioon, mida ta hetkelei
saa ressursside puuduse tõttu olla. Kuna ma pole varasemalt oma visiooni paljastanud, siis
teen sea nüüd.
Algselt mõtlesin suurejooneliselt: TÜÜL kui organisatsioon, mis ühendaks ÜEsid ja oleks
jube hea koostööpartner. Meil oleks kolme liikmeline juhatus, tegevjuht jne. Seejärel saatis
Britt TLÜ volikogu poolse tagasiside, et TÜÜLil pole mõtet ning see pani mind taas asjade
üle mõtlema.
Praegusel hetkel on TÜÜLil igasugused ressurssid vägagi piiratud, nii inim kui ka rahalised.
Samuti on ressursside lähiajal juurde sebimine äärmiselt keerukas, kuna meil pole viimased
aastad midagi ette näidata. Seetõttu oleks loogiline läheneda seda pidi, et mis meil hetkel
olemas on: 1 tööline, üksikud vabatahtlikud ja Tudengimaja.
Esialgu tundub kõige loogilisem samm olevat 10 sammu tagasi astuda ehk alustada sellest, et
suudame hallata Tudengimaja kahel viisil: et rent tooks meile piisavalt raha sisse ja et
suudaksime enda poolt iga nädal pakkuda üritusi, mis tooksid raha sisse. Sel viisil saame
endale kasvatada juurde inimesi, kes meid teavad ja saame näidata, et oleme aktiivsed. See
peaks olema minu ametiaja esimene eesmärk ning seejärel hakata tegema kõrgemalennulisi
plaane. Samas on siinkohal tehtav ka trikiga, sest peab olema kindel, et Tudengimajal ei
tekiks joomamaja teave.
Selle süsteemiga muutuks ka praegune liikmete roll: koosolekud iga 23 kuu tagant. Sel juhul
kaob vajadus sagedamaks kohtumiseks. Liikmetel oleks ka väikene boonus: nende ülikoolide
tudengid saaksid odavamalt osaleda tasulistel üritustel. Samas võib endiselt teha ÜEde
kohtumisi, kus on võimalik korraldada erinevaid arutelu õhtuid.
Kui oleme saavutanud stabiilsuse, siis saame edasi mõelda, et mida kõike võiks teha, kuid
minu hinnangul tuleks edasi minna olemasolevate vahenditega.

Nagu teate, siis järgmisel nädalal toimuvad õhtud/lõunad, kus on plaanis korraldada
aruteluringid ja grupitööd, et saada mitmekülgsemat sisendit. Palun igal organisatsioonil saata
13 liiget.

Britt; kas endiselt on huvi, et väiksemad koolitavad suuremaid?
Gerttu: kõike annab korraldada ja olen avatud erinevatele ideedele. Kui vajadus on olemas,
siis miks mitte. Samas midagi taolist tegi ka EÜL või vähemalt nii seisis nende
koduleheküljel.
Gerttu: Septembri koosolekul tuleks ära otsustada, et kuidas me liigume edasi.

4. Muud küsimused
●

Motivatsiooniüritus toimub 12.09, esmaspäeval Tudengimajas. Sisustame koos vaba aega ja

saame tutavaks.

