
 
 
 

TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM 

 

    

 

ÕPILASESINDUS KOOSOLEKU PROTOKOLL   

 

Tallinn         17.11.2015 nr. 7-2/1 

 

 

Algus   15.40 , lõpp 16.45 

Koosoleku juhataja: Laura-Liis Moritz, Kristel Küünarpuu 

Protokollija: Johanna Kahem 

Võtsid osa 2 juhtkonna liiget 

Puudusid:  11 

Kutsutud:  23 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Põhimääruse läbivaatamine ja kinnitamine 

2. Jõuluball 

3. Filmiõhtu Grease 

4. VeniVidiVici Õpilasvahetus 

5. 19. ja 20. Detsember 

6. Muu 

 

1. Põhimääruse läbivaatamine ja kinnitamine:  

Heidi Hein: Kas seda võetakse arvesse, kui üks liige vaidlustab juhatuse? 

Laura-Liis Moritz: Vaidlustaja peab ütlema juhatusele ja teema võetakse järgmisel koosolekul 

üles. 

OTSUSTATI:  

Koosolekult puuduja toob järgmisele koosolekule süüa. 

Kristel Küünarpuu paneb üles vabas vormis avalduse näidise. 

Kord aastas 1. veerandi jooksul  korraldada  valimised.  

 



TSG ÕE põhimäärus 2015 on vastu võetud: 

Hääletustulemused: poolt 13 , vastu 0 , erapooletuid 0 

2. Jõuluball:  

Ball on Grease teemaline ja toimub 21. detsembril 18.00, sest see on eelviimane koolipäev ja 

hommikul on kooli Jõulukontsert; reklaamimine: digitaalsed ja paberkandjal plakatid, videod, 

heliklipid ja sotsiaalmeedia postitused.  

Evendile postitatakse: tantsukursuse plakat, Heidi A4 plakat, Anni ja Anette promovideo. 

Kohapeal pilet 3.Eelmüügis 2 

OTSUSED: 

Kristel Küünarpuu ja Henri Künnap teevad kumbki ühe A2 suuruses plakati. (Paberi saab 

huvijuhi kabinetist.) 

Anastasija Minitš teeb Facebooki evendi ja on edaspidi meie Infobeib   

Martin Saal tekitab 23. novembriks kujuduse FB evendile.  

Heidi Hein teeb Jõuluballi reklaamplakati 23. novembriks. 

Anette-Heleri Lind ja Ann Kaarde teevad 1. detsembriks jõuluballile promovideo. 10. 

detsembriks teevad nad flaikud, senise nime kirja panemise asemel antakse nüüd eelmüügist 

faiku. 

Henri Künnap ja Jane Cathlyn Meigas teevad 1. detsembriks heliklipid kooliraadiosse. 

Laura-Liis Moritz räägib Kaarel Runduga seoses heliklippide ja teemakohase muusika (enne 

Jõuluballi lasta tavalise kella asemel Grease muusikat) laskmisega. 

Anastasija teeb Jõuluballil pilte ja paneb need hiljem evendile üles. 

Maris Kortel teeb ballisaali kujunduse. 

Heidi Hein tegeleb playlistiga - 1. dets on vähemalt pool valmis. (Sisaldab muusikali laule ja 

50. aastate muusikat, mis on kas 3 või 4 taktimõõduga) 

Marjonella Uudeküll ja Daniela Privis mõtlevad välja tegevuskava balliõhtuks. Tähtaeg: 1. 

dets.  

Johanna Kahem, Laura-Maria, Heidi Hein, Martina Eerme tegelevad toiduga. Ettekujutus 

menüüst valmis 1.dets. 



Külalisesinejad: Henri Künnap räägib Madis Millinguga ja Johanna Kahem Hendrik 

Normanniga. 

2. Filmiõhtu Grease:   

Et promoda jõulupalli võiks teha teemakohase filmiõhtu eelnevalt. Tasuta söök? Kui teeme 

siis korralikult reklaamida. 

3. VeniVidiVici Õpilasvahetus:   

Üle-eestiline õpilasvahetus, mis kestab nädala ( http://vvvopilasvahetus.ee/ ).  Kõigile idee 

ühineda projektiga meeldis. Laura-Liis Moritz räägib kooli juhtkonnaga. 

3. 19. ja 20. detsember:  

19 või 20 detsember toimub Laura-Liisi juures mingi Fun-värk. Lisaks otsitakse ka mingi 

koolitaja (teema nt: Kuidas teha mõjusat reklaami?) 

3. ÕE ruum: 

Tahaks ilma hiirteta ruumi. Pakutav ruum kola täis ja tuleb rääkida kooli juhtkonnaga. ÕE 

juhtkond tegeleb sellega edasi. Põhjused, miks meil oma ruumi vaja on: Huvijuhi kabinet on 

täis ÕE kola, mida läheb üritustel vaja. Failid ja asjad võiksid olla kõik ühes kohas. 

Koosolekute pidamiseks on iga kord vaja otsida klass ja seda ümber tõstma hakata. Klassides 

pole ÕE faile. Huvijuhi ruum on koosoleku pidamiseks väike ning vahetundides ei saa 

rahulikult koosolekut pidada, sest huvijuht on populaarne isik  Oma ruum annaks ÕE 

liikmetele võimaluse vajalikku tööd rahus teha. Ühtlasi tõstaks kindel ruum teadlikkust ÕE 

seoses. 

3. Muu: 

9. detsembril aitavad ÕE liikmed 1. vahetunni ajal Jõululaata valmis seada. 

KOHUSTULSIK!!! 

Märkidega ÕE liikmetele tegeleb Britta Kaukver. 

 

 

 

 

Laura-Liis Moritz, Kristel Küünarpuu         Johanna Kahem  

juhataja                                   protokollija  

http://vvvopilasvahetus.ee/

