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PROTOKOLL
1. Noortenädal 2016
Tallinna Noortenädalat tutvustab Marili Otsak Powerpoint esitlusega (Lisa 1), kus on kirjas
olulisem informatsioon.
Marili soovib, et TÜÜL ja TSNA teeksid koostööd Noortenädala raames. Näiteks kui toimub
erinevatel üliõpilasesindustel mõni sündmus, siis võiks leida võimaluse ühendada üritus ja
Noortenädal.

Soovi korral on võimalik kirjutada projekt 29. juuli (soovituslik) või 31. august. Kui projekti ei
soovita teha, siis on võimalik esitada arve.
Madis uuris, et kes on koostööpartnerid. Marili kohaselt on koostöökohad läbirääkimisel, kuid
teada on näiteks EKA. Hetkel on üritus üsnagi palju ideede tasandil ning TSNA on avatud
koostööpakkumistele. Madis soovitab leida ühine koht ka Digix-ga, kes korraldab Loomehäkki.
Britt soovis teada projektide eesmärke. Marili kohaselt on eesmärk eelkõige pakkuda noortele
eneseteostust. Noortenädalast võib mõelda ka kui platvormist ja arengu võimalusest.
Vahemärkused:
Kell 18:12 liitus Laura Toomast Skype teel.

2. Noortevolikogu ja tudengite teemad
Tallinna Noortevolikogu esindab gümnaasiumiõpilane Merilin Anijärve.
Merilin annab lühikese ülevaate tehtud ja plaanitud üritustest: poliitõhtu (detsember), sünnipäev
(mai), kirbuturg (september), stimulatsioon (august).
Toimub lühikene arutelu selle üle, et miks üldse tehakse kirbuturgu ning kuidas see on seotud
volikogu poliitilise esindusega. Merilin räägib, et soovitakse teha kirbuturg, kuhu saaksid tulla
kõik Tallinna elanikud. Samuti ta mainib, et tulu annetatakse heategevuseks, näiteks
suurperedele. Esitati täpsustavaid küsimusi, kuid kuna Merilin saadeti koosolekule lühikese
etteteatmisajaga, siis otsustati, et vastavad küsimused jäetakse järgmiseks üldkoguks, kus TLNV
esimees Triinu-Liis Paabo on lubanud osaleda. Järgmisel üldkogul soovitakse saada ülevaadet
oktoobris antud tudengite teemadest.
Kolmapäeval, 25. mail, toimub koosolek, kus osalevad Noortevolikogu juhatus, vilistlased ja
TÜÜLI esimees.
3. Tudengipäevade ülevaade
Tudengipäevade vabatahtlik Birgit Uibo annab ülevaate toimuvast vastavalt projektijuhi
etteantud dokumendile (Lisa 2).
Uuritakse, et kus kohas toimub Öölaulupidu – Vabaduse Väljakul. Üritused algavad teisipäeval
ning seda Öölaulupeoga ja/või rongkäiguga. Plaanis on saada kokku 100 üritust koostöös

kaaskorraldajatega. Birgit mainib, et hetkel pole veel otsustatud, et kes korraldab kultuuripäeva,
kuid kindlasti on vaja juurde lisainimesi.
Madis soovitab korraldada elava raamatukogu, kus saab inimesi n-ö laenutada ja nendega
rääkida. Ühtlasi Madis soovib teada, et mida tahetakse sponsoritelt saada. Gerttu mainib, et
osadelt raha ja osadelt esemeid. Britt soovitab ära kategoriseerida, et mida kindlasti soovitakse
saada, et vältida mõttetu nänni kogumist. Birgit mainib, et selle jaoks on olemas eraldi inimene.
Britt toetab ideed, et muuta Tudengipäevade nimi inglise keelseks. Birgit lisab, et enamik
programmist on eestikeelne, kuid tehakse voldikud, kus saavad informatsiooni ka mitte eesti
keelt kõnelevad isikud. Lisaks on üks päev n-ö kultuuripäev.
Madis soovib teada täpseid kuupäevi, kuid Birgit ei osanud neid veel täpsustada. Esialgsed
tööplaanid on paigas. Tudengipäevade järgmine koosolek toimub 26. mail kl 14:00, kuhu
huvilised on oodatud.
Marili mainib, et tal on anda muusikutest kontakte, kellega TSNA on teinud koostööd.
Birgit küsib kõigilt üldist arvamust Tudengipäevade kohta. Britt toob välja, et teda aeroobika
teda ei kõneta. Birgit mainib, et esialgne plaan on panna tudengid omavahel võistlema. Madis
soovitab teha üldiselt mingisuguse punktisüsteemi, mis tekitaks pingerea ja võistlusmomendi
ning võitjale ülikoolile/esindusele pannaks välja korralik auhind.
Gerttu räägib, et algul oli idee teha Tudengipäevade ajaks suurde saali kohvik, kuid rendilepingu
tõttu on selle tegemine võimatu. Sellegi poolest proovitakse korraldada Tudengimajja n-ö
kogunemispaik ning lisaks soovitakse siin korraldada ka teisi üritusi.
Gerttu soovib järgmisel korral (juunikuu üldkogu koosolekul) võimalikult detailset ülevaadet, sh
kuupäevad. Kui üldkogul on küsimusi või ideid, siis võib pöörduda otse projektijuhi poole (Elina
Peekmann, elinapeekmann@gmail.com). Samuti on võimalik küsimused/ideed esitada TÜÜLi
Facebooki grupis, kuhu on tehtud vastav teema.
Vahemärkused:
Esimehe palvel lahkusid Marili Otstak, Birgit Uibo ja Merilin Ainjärv.

4. Uue esimehe plaan
Gerttu tutvustab enda seniseid tegemisi, milleks on olnud süsteemide korrastamine (sh koduleht,
arvuti jne), jooksvate ülesannetega tegelemine ja TÜÜLi n-ö lahti võtmine. Gerttu tutvustav oma
nägemust ja arvamust TÜÜList (Lisa 3).
Eha uuris, et kuidas on praegu nõukoguga. Gerttu mainib, et uues nõukogus on oma osaluse
kinnitanud Kea Kruuse, Johann Peetre, Tõnis Teinemaa ja Karl Pütsepp. Gerttu ootab veel
vastust Urmo Saareojal ja Andero Mardolt, kuid vajadusel otsib inimesi juurde.
Britt mainib, et nende jaoks pole kuuldu uudis. Nad on samal teemal arutanud ka TLÜs ning
nende puhul käis läbi ka TÜÜLi vajalikkus. Mikk mainib, et ka TKTK on arutanud TÜÜList
välja astuda, kuid tänu eelmisele esimehele, Keale, seda ei tehtud.
Arutletakse füüsilisest isikute liikmete võtmise üle, et kas ja miks on vaja. Gerttu põhjendab
liikmete vajadust nii aktiivsete vabatahtlike kui ka järelkasvu näol. Britt tõstatab küsimuse, et kas
ei või tekkida olukorda, kus TÜÜLi üritustele ei jätku tarbijaskonda. Gerttu arvab, et jätkub, kui
teha üritused, mis on kommunikeeritud kõikides ülikoolides ja kanalitesse. Madis esitab
küsimuse, et miks üldse peaks TÜÜL olema ülikoolidele vajalik, kui iga organisatsioon saaks
oma üritused korraldada enda koolis. Gerttu toob välja, et TÜÜL peaks olema see
organisatsioon, mis ühendab erinevate ülikoolide tudengeid ja aitab neil n-ö networkida.
Gerttu teeb tulevikuks ettepaneku, et esimehe ametiaeg peaks olema pikem, kuna väga palju aega
läheb erinevatele perioodidele, mis on seotud ka kolmandate osapooltega (puhkuste periood,
eksamite aeg jne). Kea kui ka Britt nõustusid, et esimehe ametiaeg peaks olema pikem.
Madis mainib TÜÜLi nime puudulikkust, mis on oma olemuselt juba suletud. Gerttu nõustub, et
kindlasti on vaja organisatsiooni nime muuta, näiteks Tallinna Üliõpilaste Liit.
Koosolekul (sh Skype teel) osalenud liikmed kinnitasid, et TÜÜL vajab muutust. Otsustati, et
järgmisena suhtleb Gerttu sel teemal nõukoguga ja seejärel korraldatakse arutelu õhtu. Gerttu
esitab enda visiooni, mille üle arutatakse edasi, kuid samas on võimalus ka teistel esitada oma
visioon ja plaan. Põhjalikum töö süsteemimuutuste üle algab juunis.

Gerttu tutvustas oma esialgset tööplaani (Lisa 4). Ühtlasi saab esimehe ülesannete nimistuga
tutvuda Trellos. Täpsem Trello informatsioon edastatakse üldkogule e-kirja teel.
Vahemärkused:
Kell 18:56 liitus Anna Haritonova Skype vahendusel.

5. Tegevuskava
Gerttu vaatas tegevuskava üle ning tõmbas maha kohviku loomisega seotud tegevused, kuna
hetkel pole võimalik seda teha. Sügisel algavad läbirääkimised seoses rendilepingu pikendamise
ja muutumisega. Kui on selgunud informatsioon seoses lepinguga, siis saab kohviku loomise
võtta taas arutellu.
6. Muud küsimused
Reidi tee
Madise arust ei ole õige Reidi tee teemal kaasa mitte rääkida, sest uus esimees ei soovi konflikte.
Gerttu selgitab, et Facebookis suheldes pidas ta silmas, et me võime sel teemal sõna võtta, kuid
peame seda tegema läbimõeldult ning kindla plaaniga. Samuti mainis ta, et kui on soov sel
teemal sõna võtta, siis peab keegi üldkogust võtma asja enda peale.
Kea soovis teada, et kas TLÜ on kujundanud oma seisukohad. Britt vastab, et on ning sisuliselt
soovitakse, et Reidi tee tehakse kaasaegsemaks, sest projekti loomisel pole arvestatud mitmete
asjaoludega. Lähemalt saab lugeda TLÜ kodulehelt (http://www.tlu.ee/reidi-tee). Selle teema on
tõstatanud teadurid ning kaasa rääkinud ka tudengid.
Hetkel TÜÜL ei hakka sel teemal kaasa rääkima. Kui TLÜ tõstatab uuesti Reidi tee teema, siis
sel juhul üldkogu otsustab, et kas TÜÜL võtab seisukoha või ei. Madise ettepanekul on võimalik
teha teemaõhtu ning Reidi tee saab siduda ka kergliiklusteedega.

Tallinna Noortevolikogu
Kea räägib, et oma ametiaja algul mõtles ta välja süsteemi, kus kogume tudengitel sisendit
teemade osas, et millega tuleb tegeleda. Seejärel antakse need teemad uutele volinikele. Hetkel
on vilistlastel mure noortevolikogu tegevuse osas. Kui tudengite teemad ei jõua kuhugile, siis
TÜÜL peab mõtlema, et mida tuleks teha, et antud teemade osas oleks näha arengut.

Protokollija ja koosoleku juhataja
Gerttu Alteberg

LISA 1
NOORTENÄDALA ESITLUS

MILLAL?
25.-29. oktoober 2016

TALLINNA NOORTENÄDAL 2016

KUS?
Linnaruumis olevas läbipaistvas telgis, kinos Sõprus ja
linna erinevates paikades
KELLELE?
Noortele vanuses 15+
MIS TEEMAKS?
Disain ja ettevõtlikkus
Marili Otstak, ülelinnaliste noorteürituste programmijuht
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MÕTTEID TEIL?

MÕTTED MEIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erinevad töötoad
vestlusringid
noorte raadio
72 h näitus
noorte disainilaat
disainiteemaline seminar
edulugude jutustamine
ekskursioonid ettevõtetesse
rattamatk „Linnaruum ja disain“
jms

Pakume võimalust kirjutada projekt ...
• Info leitav mittetulundustegevuse toetamine
noorsootöö valdkonnas
• Projekti taotluse esitamise tähtajad on 29. juuli
ja 31. august
või...
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KONTAKT
Aitäh!
www.noortenadal.ee
FB -> Tallinna noortenädal

marili.otstak@tallinnlv.ee
614 7495 / 520 8304
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LISA 2
TUDENGIPÄEVADE ÜLEVAADE
Tiim – praegu on koos põhituumik (7 inimest, k.a projektijuht). Reaalne vajadus on vähemalt 10
inimest, et liiga suurt koormust kellelgi ei tekiks, mistõttu toimub praegu lisavärbamine, mille
kandideerimise tähtajaks on tänane päev (23.05). Mõned huvilised on kirjutanud, samas pole
veel kindel, kas nad otsustavad lõplikult tiimiga liituda või mitte. Kui üldkogu liikmetel on
tutvusringkonnas tegusaid inimesi, kes võiksid asjast huvitatud olla, siis palun jagage nendega
seda informatsiooni. Kõige kriitilisem on hetkel Öölaulupeole korraldaja leida, nii et eriti kiirelt
ühendust võtma on oodatud muusikasõbrad. Loodetavasti läks lisavärbamise informatsioon
kõikide Tallinna kõrgkoolide kanalitesse laiali, kui mõnest koolist infot nähtud pole, siis palun
jällegi teada anda, proovin sinna uuesti saata.
Korraldus – saadetud on esialgsed avalike ürituste lubade taotlused (öölaulupidu ja sellele
eelnev rongkäik), mida tuleks ideaalis koos korraldajaga, keda veel ei ole, täiendada. Vajadusel
teeb selle nädala jooksul projektijuht vastavad otsused ise või koos tiimiga koosolekul (lava
asetus, rongkäigu teekond jms). Valminud on esmased töö- ja tegevusplaanid.
Rahastus – Oleme kohtunud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti esindaja Marko Ooliga (Kea ja
Gerttu olid ka, teavad ka rääkida). Arutasime läbi, kuhu taotlus esitada ning võimaluse osa rahast
ka TSNA noorsootöö valdkonna projektina saada. Halb on see, et projekti (u 5000€) saab esitada
juuli lõpus ning taotlus ülejäänud rahastuseks alles augustis. Just valmis ka sponsorluse
tegevuskava, kus välja toodud ka erinevad ametiasutused, kust veel festivaliks või mõneks
konkreetseks ürituseks raha võiks küsida.
Üritused – rongkäik + Öölaulupidu, aeroobika, pubiralli, kultuuripäev(?), lõpupidu. Oskad
nendest ise ka vajadusel rääkida vast . Eriti just sellest kultuuripäeva ideest, võib neilt küsida,
mida nad sellest arvavad.
Nimi – Kas üldkogul oleks midagi selle vastu, kui muuta Tallinna Tudengipäevad Tallinn
Student Week’iks? Arutame tiimiga seda võimalust ja vajadust neljapäevasel koosolekul, aga kui
on mingi põhjus, miks seda nt kindlalt teha ei saa, siis oleks hea sellest juba praegu teada saada.
Uue nime miinuseks oleks see, et Tallinna Tudengipäevad on tuntum nimi. Plussideks see, et
nimi oleks ühes keeles, mis on arusaadav nii välistudengitele kui ka eestlastele; võrdlusmoment
Tartuga väheneks; domeenide osas väheneks segadus, sest Tallinnal on praegu tudengipaevad.ee,
kuid tudengipäevad.ee viib Tartu lehele; Tallinn Student Week on ingliskeeles grammatiliselt
ilusam kui Student Days (tudengipäevad); Tallinnas on sarnase nimega mitmeid üritusi, millel on
väga hea maine (Tallinn Music Week, Tallinn Bycicle Week, Tallinn Fashion Week jne);

Tallinna Tudengipäevadel on kuulduste kohaselt üsna kehv maine, uus nimi on hea algus
mainekujunduse protsessi algatuseks, eriti kui see tuleb koos uue ja värske kujundusega.
Järgmised sammud (järgmised kaks nädalat) - rahastus ametiasutustelt, kõrgkoolidelt ehk
sponsorpakettide kokkupanek ja kohtumised. Ürituste kohad broneerida, panna paika täpsed
kuupäevad ja kellaajad. Alustada uue kujunduse väljatöötamisega.

LISA 3
ESIMEHE SUULINE PÖÖRDUMINE ÜLDKOGULE
Alustasin TÜÜLi n-ö lahti võtmisega, et saada aru mida ja miks ma teen. Samuti tahtsin leida
organisatsiooni nõrgad kohad, mis on meile saanud ühel või teisel hetkel saatuslikuks. Vaatasin
üle missiooni, visiooni ja tegevuskavad. Ühe suurema probleemina sai välja tuua väikse
personali, vähesed huvilised ja puuduliku tugivõrgustiku. Samuti leidsin, et oleme loonud endale
ohtliku olukorra, kus meie organisatsiooni majanduslik seisukord sõltub ainult ruumide
rentimisest ja ebaregulaarsetest toetustest.
TÜÜL loodi poliititsel eesmärgil, et esindada Tallinna tudengeid; tugevdada üliõpilasesinduste
koostööd ja olla professionaalne partner Tallinna linnale. Kurb on asjaolu, et me ei täida ühtegi
eelkirjeldatud punkti.
Organisatsiooni loomise ajal ei pruugitud mõelda, et kuidas TÜÜL oleks ka tulevikus
jätkusuutlik. Selliselt loodud organisatsioon on väga ühekülgne ja pakub vähestele huvi.
Seejuures oleme tegelikult avatud ainult väiksele seltskonnale tudengitest, sisuliselt üksnes
üldkogu volinikele. Ja kõige kurvem on asjaolu, et viimastel aastatel pole isegi õnnestunud
poliitilistel teemadel kaasa rääkida. TÜÜLi suurimaks ja ainukeseks õnnestumiseks saabki
nimetada ühikaid.
Suure murekohana saab välja tuua, et TÜÜL kui ka Tudengimaja ei ole tudengitele tuntud.
Toome indikaatoriks kasvõi Facebooki, kus TÜÜLi lehel on 290 meeldimist, Tudengimajal 673
meeldimist. Samal ajal on TLÜ ÜK-l 2385, EKA ÜE 770, TTK ÜE 190, TTÜ
Sotsiaalteaduskonna ÜE 369 inimest. Siinkohal on huvitav välja tuua, et meie idee kohastelt
võiks Tallinn olla Baltikumi kõige tudengisõbralikum linn, kuigi meil puudub reaalne
kokkupuude tudengitega ja samuti on puudu igasugune emotsionaalne seos.
Võttes ette TÜÜLi tööjõu. Hetkel tegelev TÜÜLis üks inimene ja see on esimees. Samas on vaja
tegeleda väga erinevate ülesannetega: turundus, majahaldus (sh rentimine), poliitiline esindus,
arengu tagamisega ja teiste ülesannetega. Ärgem unustagem, et TÜÜLi arengukava kohaselt
peame olema arvestatav partner hariduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike murede
lahendamisel. Vildaka asjaoluna saab välja tuua ka selle, et juhatuses on ainult üks inimene.
Sisuliselt liigub TÜÜL suuresti sinna suunas, et kuhu see üks inimene arvab. On olemas küll
üldkogu, kuid üldkogu võtab TÜÜLi pigem tüütu kohustusena, olgem ausad, mida see ka
tegelikult on.

Mainimata ei saa jätta, et oleme pea 10a vana organisatsioon ning meil puudub igasugune
bränding. Meie logo näeb välja nagu see oleks tehtud Wordis ning sellel puudub igasugune
sümboolika või meelde jäävus. Meie koduleht ja Facebook isegi ei kannata kriitikat.
Hetkel oleme olukorras, kus TÜÜL ei täida ühtegi auku ning kui me ära kaoksime, siis ei tekiks
ühtegi auku ka juurde. Vabaks jääks räämas maja, kust linn saaks teenida suurt rahalist kasumit.
Kui aus olla, siis mina linnana ei annaks TÜÜLile tudengimaja. Ilmselgelt on vaja olukorda
muuta ning täita augud. Selleks on mul mõningad ettepanekud.
Mis siis kui me oleksime laiapõhilisemad ja avatud rohkematele tudengitele? Me võtaksime
liikmeks tudengid kui ka üliõpilasesindused. Süsteemi võiks panna toimima järgmiselt: on
olemas juhatus, puhul üldkogu (ei pea olema juhatusest), nõukogu ja töögrupid. Samas tooksime
oma tegevusse sisse kultuurilised ja meelelahutuslikud aspektid, hariduslikud, kuid samas
säilitaksime ka poliitilise esinduse. Nii me suudaksime pakkuda huvi rohkematele inimestele ja
ülikoolidele. Me peame end kujundama sel viisil, et ka ülikoolid oleksid meie toetamisest
huvitatud ning iga kuisest toetamisest.
Lisaks tuleb meil luua traditsioone, mis loovad ühtlasi ka väärtust. Ainuüksi igakuine koosolek,
esimehe valimine ja volikogu valimine ei ole piisav traditsioon.
Olgem ausad, hetkel oleme vegeteeriv organisatsioon, kes ei tegele vajalikuga, vaid eelkõige
majahaldusega. Kui jätkata sama moodi, siis asi paremaks ei lähe, jääme majast ilma ning poole
aastapärast on teil demotiveeritud esimees. Praegu on suurepärane hetk alustada muutustega, sest
TÜÜLi esimees on kõrgelt motiveeritud, meil pole võlgu, meil on ruumid ja tulemas on suvi, kus
on nagu nii rahulikum aeg. Lisaks on meile taas usaldatud Tudengipäevad, mida saaksime samuti
enda organisatsiooni püsimise huvides ära kasutada.
Ma tahan saavutada olukorra, kus organisatsioon on jätkusuutlik, arenev ja tunnustatud, mitte
kesklinnas vegeteeriv organisatsioon, mida keegi ei tea.

LISA 4
ESIMEHE TÖÖPLAAN
MAI-DETSEMBER
Tegevus
Periood
Personali suurendamine
Mai lõppvabatahtlike/praktikantide juuni
näol

Sponsorite otsimine

Juuni-juuli

Organisatsiooni
uuenduskuur

Juuni-august

Bränding

Juuliseptember

Tallinna Tudengipäevadel
silma peal hoidmine
Üliõpilasesindustega
tiheda koostöö loomine

Maiseptember
Augustdetsember

Maja värskenduskuuri
korraldamine
Uute liikmete vastu võtt

Juuli-august

Maja rendilepingu
pikendamise
läbirääkimised
Koostöösuhete
(taas)loomine ja
värskendamine

Oktooberdetsember

Augustdetsember

Maidetsember

Kommentaarid
1) Värvatakse kaks praktikanti/vabatahtlikku: turundusse ja
kultuuriprogrammijuht.
2) Turundusspetsialist peab looma kindla strateegia, et milliseid
turundusvõtteid kasutatakse. Eelkõige tuleb erinevaid meetodeid ka
katsetada. Koormus 5-10h/nädalas.
3) Kultuuriprogrammijuhi ülesandeks on lükata käima TÜÜLi poolt
korraldavate ürituste sari ning meelitada Tudengimajja erinevad huviringid
kui ka organisatsioonid.
1) Sponsorite toel uuendame maja värvi ja pahtliga.
2) Vaja soetada inventari, eelkõige uued konverentsilauad kui ka köök.
3) Tuleb leida organisatsioon, mis toetab iga kuu TÜÜLi tegemisi (nt
üritussarja tarbeks).
4) Tulevikus peaks TÜÜL olema linnaeelarves.
1) Töörühmad/kohtumised, et vaadata üle missioon, visioon ja panna paika
strateegilised plaanid.
2) Organisatsiooni põhikiri on muudetud vastavalt eesmärkide .saavutamise
suunas.
1) Koduleht läbib uuenduskuuri, mille tulemusena on paremini välja
kommunikeeritud.
2) Sotsiaalmeedia kanalit kasutatakse aktiivselt ja kindla raamistiku aluselt.
1) Et kõik toimuks ikka õigel ajal ja hästi.
1) TÜÜLil on selge arusaam iga ÜE vajadustest ja eesmärkidest.
2) Koostööprojektide planeerimine.
3) Tihedam suhtlus ja osalemine üksteise tegemistes.
1) Üle värvitakse suur ja väikse saal vabatahtlike abiga.
2) Võimaluse korral võetakse ette ka teised ruumid.
1) TÜÜL värbab uued liikmed füüsilisest isikud, kellel on liikmemaks (nt 5€).
Liikmemaksu võrra on liikmetel võimalik mingitel üritustel osaleda
odavamalt või täiesti tasuta.
2) TÜÜLiga liitub vähemalt üks uus üliõpilasesindus.
3) E-postilisti loomine.
4) Esimeste uute liikmetega tuleb luua koheselt tihe kontakt ja rakendada
nad tööle.
* Iga aasta võiks liikmete värbamine toimuda kindlatel aegadel.
Rendileping järgmiseks 10. aastaks ja lepingutingimuste muutmine.

Üliõpilasesindused, üliõpilasorganisatsioonid (nt ESN), ENL, EÜL, TLNV jne.
Oluline on luua ka sõprussuhteid, näiteks Tartu Tudengimaja, TTÜ
Tudengimaja.
Koostöö ja sõprussuhete loomisel saame teha ka e-postilisti.

