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ÕPILASESINDUS TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL   

 

Tallinn         08.03.2016 nr. 7-2/1 

 

 

Algus  15.40, lõpp 17.00  

Koosoleku juhataja: Henri Künnap 

Protokollija: Kristel Küünarpuu 

Võtsid osa 2 juhtkonna liiget 

Puudusid:  2 

Kutsutud: 10 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Asjad ÕE ruumis 

2. Ruumi kujundamine 

3. Eelarve 

4. Esialgne tegevuskava ja ülesanded 

 

1. Asjad ÕE ruumis: 

Haldusjuhi käest tuleb küsida, mida teha vanade Lipstoki piltidega. Pildiraame saab kasutada 

tulevikus diplomite jagamisel või piltide üles riputamiseks. Samuti tuleb tegeleda muude 

asjadega, mis ruumis on. 

2. Ruumi kujundamine:  

OTSUSTATI:  

Lae pahteldame/teeme üle mingisuguse 3D värviga nii, et sinna jääb muster. Seinad 

pahteldatakse siledaks. 

Seinad ja torud värvitakse vastavate värvidega valgeks. Roosteveepleki peale tehakse suurelt 

ÕE logo. Ja ÕE liikmed teevad guaššidega oma käejäljed seinale – uus traditsioon. (Värvid ja 

käejälgede asetsus tuleb veel otsustada.) 

Ühte seina teeme tahvlivärviga nelinurga, et oleks võimalik, sinna kriidiga kirjutada jms. 

Sinna kõrvale tuleb vajadusel korktahvel. 



Uksele teeme šablooni ja spreivärvi abil õpilasesinduse logo, kui oleme selle valgeks 

värvinud. 

Juhul, kui eelarve seda lubab: hangime põrandale kaltsuvaibad (siis tohib seal ainult sokkis 

käia), katame kolm pruuni tooli uue riidega, paneme ukse vastas asuvale seinale suure peegli, 

värvime üle seinakapid, kaunistame torud. 

3. Eelarve: 

ETTEPANEK :  

Et hoida tasakaalus kulud ja tulud, korraldame peagi koogimüügi/toidulaada. 

Vajadusel võib rääkida sihtasutusega. 

Heidi kui meie kassa- ja raamatupidaja koostab pühapäeva õhtuks eelarve – kogu 

informatsioon kulude kohta saadetakse temale. 

4. Esialgne tegevuskava ja ülesanded: 

Ülesanded, mis tuleb ära täita pühapäeva hommikuks: 

Henri – räägib Joasaarega tahvlivärvist, uurib Larkalt elektrijuhtmete ja interneti kohta, 

tutvustab haldusjuhile meie plaane. 

Beverly ja Henri – mõõdavad ära ruumi suuruse ning arvutavad värvimise (lagi+seinad+torud 

+uks) esialgse maksumuse 

Ann ja Anette - uurivad toolide katmise ja kaltsuvaipade kohta 

Heidi - uurib peeglite kohta 

Tegevuskava: 

neljapäev 17.03: ruumi tühjaks tegemine ja puhastamine 

reede 18.03: pahteldamine 

laupäev 19.03: esimest korda värvimine 

vastavalt värvi kuivamisele pühapäev 20.03/esmaspäev 21.03: teist korda värvimine  

päev peale seda: mööbli jms tagasi ruumi viimine 

 

 

 

 

 

 

Henri Künnap      Kristel Küünarpuu 

juhataja      protokollija  


