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VILISTLASTE ESINDAJATE KOOSOLEK

13. aprill 2012.a

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Riipina

Algus kell 15.00, l6pp kell 16.50
Koosoleku jtfuXaja: Rein Raadla
Protokollij a: Katrin Sakson
Osa vdtsid: 16 inimest (nimekiri lisatud)

Piievakord:

1 yTV Riipina UG Vilistlaskogu uue juhatuse valimine
? yTU Rripina uc vitisttasko[u reviionikomisjoni valimine
3. Liikmemaksu kehtestamine
4 . IJ lev aad,e vili stlasko gu moo dustami sest j a j uhatuse te gevusest
5. Kokkuvdte dpilaste ktisitluse tulemustest

l.KUULATI

L2.1. Uno Kaldmiie
1.2.2. Meelis Miilbers
1.2.3. Ulla preeden
L2.4. Kaido Salomon
1.2.5. Rein Raadla

R' Raadla - tegi ettepaneku kinnitada piievakord. Piievakord kinnitati l6 poolthiitilega,erapooletuid ei olnud, vastu ei olnud.
R' Raadla - tegi ettepaneku valida juhatus viieliikmelisena ning juhatuse liikmekandidaatideksesitada praegune juhut)t i.u tildkogu poolt esitatavad kandiJaadid. p6hik irja jingijuhatusvalitakse kaheks aastaks ja on vaf,emalt kolmeliikmeline.
otsustati juhatus valida viieliikmelisena : poolt hiiiiletas 16 hadlt,vastu - ei olnud,erapooletuid - ei olnud.
R' Raadla - tegi ettepaneku juhatuse liikmekandidaatideks esitada praegune juhatus, lisakstildkogu poolt esitatavad kandidaadid. Hiitiletamine otsustati teha avalik, poolt- 16, vastu - eiolnud, erapooletuid - ei olnud.

Liikmekandidaatideks esitati ning haaletuse tulemusena said hiirili :o Uno Kaldmiie _ 15 poolt
o Meelis Mrilberg _ 15 poolt
o Ulla preeden _ 15 poolt
o Kaido Salomon _ 10 poolt
o Uno Nagelmaa _ 9 poolt.

I. OTSUSTATI

i'1' valida Mittetulundlstihlleu Riipina uhisgtimnaasiumi v_ilistlaskogu juhatusse 5 liiget.t ''',,,#1iffir," Mittetulundusiihiigu napir" uhiil;;""rmi vilistlaskogu juhatuse



2.KUULATI

R' Raadla - Tegi ettepaneku valida kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kuhu v6ivad kuuluda
kdik vilistlaskogu liikmed. Hiiiiletamine otsustati teha avaik : poolt - 16, vastu ei olnud,
erapooletuid - ei olnud. Revisjonikomisjoni kandidaatideks esiiati ning h6iiletamise tulemusena
said hririli :

o Eve Sibul - 16 haalt
o Hele Oidermaa- 16 haAlt
o Maie Oper- 16 haalt

2. OTSUSTATI

2.I.Miiilrata Mittetulundustihingu Riipina Uhisgiimnaasiumi Vilistlaskogu
revisj onikomisj oni liikmeteks :

2.1.1 Eve Sibul

2.I.2. Hele Oidemaa

2.1.3. Maie Oper

3.KUULATI

R' Raadla - tegi ettepaneku kehtestada iga-aastase liikmemaksu suuruseks 10 eurot,
pensiontiridel 5 eurot ning kehtestada liikmemaksu tasumiseks jiirgmine kord:

o liikmemaks tasutakse vilistlaskogu arvele nr 221054598350 Swedbank jooksva aasta
1' juuniks, maksekorraldusele teha mtirkus, millise aasta eest liikmemaks tasutakse;

o vilistlaskogust lahkumisel tuleb lahkujal v6lad likvideerida;
o vilistlaskogust lahkumisel vdi vtiljaarvamisel ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.

M. Palusalu - aga kuidas on liikmemaksuga riridpilastele?

H' Oidermaa - tegi ettepaneku lisada liikmemaksu summa ette lause : mitte viihem kui niiiteks
seitse eurot. See annab v6imaluse anda kdigil oma panus, neil kellele summa liiga vriike ja
neile, kelle jaoks 10 eurot on palju.

M. Kasedrv- aga alati v6ib suuremaid summasid annetada.

U' Kaldmiie - v6iks lisada juurde, et pensioniiridele, dpilastele ja iilidpilastele on liikmemaks
suurusega 5 eurot.

3.OTSUSTATI

3t]' Kghtestadaiga-aastase liikmemaksu suuruseks 10 eurot, pensioniiridele, dpilastele ja
iilidpilastele 5 eurot.

3.2. Kehtestada liikmemaksu tasumiseks jiirgmine kord:
3'2'I' liikmemaks tasutakse MTU Riipina Uhisgtimnaasiumi Vilistlaskogu arvele nr
221054598350 Swedbank jooksvaaasta 1. juuniks, maksekorraldusele tJha miirkus,
millise aasta eest liikmemaks tasutakse;



3 .2.2. vilistlaskogust lahkumisel

3 .2.3 . vilistlaskogust lahkumisel
tasastata.

tuleb lahkuj al v6lad likvideerida;

vdi viilj aarvamisel ettemakstud liikmemaksu ei

otsuse poolt: 16- hiiah, vastu- ei olnud, erapooletuid- ei olnud.

4. KUULATI

R' Raadla - andis tilevaate vilistlaskogu moodustamisest, tegevustest ja eesmiirkidesttulevikus' Juhatustegi ka ettepaneku jrirgmisel lastevanernate iildkoosolekul esitada kooliiiheks hoolekogu kandidaadiks vilistiasfogu esindala. ruigi praegu on hoolekogu aseesimeesTarmo Riimson ka RUG vilistlaskogu liige. 
J --'o r^*-D"

E' Tigas - kas vilistlaskogu juhatus teeb ka tegevuskava'/ Kas ettepanekuid saab esitadaelektrooniliselt?

R' Raadla - Juhatus kogub ettepanekud. Tegevuskava praegu ei ole, kuid tehakse ning sellekinnitab i.ildkogu.

E. Tigas - Kas jiirgmine iildkogu toimub vilistlaste kokkutulek u aial?
R. Raadla - selline vdimalus on olemas.

H' oidermaa - vilistlaskogu tegemistest voiks kirjutada artikli ning panna iiles p6lvamaa
portaali koos viidetega Riipina uhisgtimnaasiumi kodulehele;u rumiti kooli aastapiievaliihenedes v6iks maakonnaportaalis olla vilkuv reklaam rirituse toimumise kohta, mis samutiviiks edasi kooli kodulehele.

R. Raadla - see on hea m6te.

5. KUULATI

R' Raadla - andis tilevaate piirkonna koolide 8.- 9. klassides kibiviidud uuringu tulemustest.
L' M' Tooding - noortele vdiksid siinkandis elavad ja edukalt karjziriri teinud inimesedtutvustamas kiiia siin elamise ja tdcitamise vdimalusi. Noorte seas on levinud eelarvamus, etsiinkandis ei ole vdimalik elada jatcjcjtada.

f''-M' Tooding - uuringust niihtub ka, et tiihtsamad asjad dpilaste jaoks on mitte niiv6rd koolikoht riigieksamitulemuste pingereas, kuivdrd rr"ua oppirnistingimused.
E' Tigas - vilistlaste abi saab ju kooli maine kujundamisel kasutada. v6iks ktisitleda siitkoolist lahkunud 6pilasi, et miks nad, arulaksid ja kuidas neil liiheb.

re
Koosoleku juhataja

Rein Raadla
K/o soleku protokollij a



MTU RIiPINA UTTTSCUNNNAASIUMI VIISTLASKOGU
ULDKOGU

Osalejate nimekiri
13.04.2012
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aJ ur.r-lYral r 0ootng 1962 \ ( /// ,\/ r2<o -.? a ->A Urmas Klaas 1989
5 KAtlin Neimann 1999
6 Enno Ootsing
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7 lnge Hirmo 1972
B Katerina Ulianova 2007
9 vrarla ralusalu 2008 lt Wlur''t,(t t

10 Tiina Tallinn 1966
Riho Kinks l99s

I Anna ralusalu 2009
I D||e r tgas 198 -_ \.:.:.-----=I Uno Nagelmaa l98 I u4, t44

Kr5tjqn Ifirmo 1994
Annika Sturmov 2000

I Jlgne Lleberg 1973
1B Kairi Nagelmaa 2007
I9 Tiina Paasik 196
20 Mare Lugna 1962
21 Kadi Eltermaa 2009
22 raavo l(almre 1982
a1LJ Anne-Liis Riimson 1993 cKea'"-'d^-aA Hele Oidermaa 1967 /// te.-L25 Aapo Ilves I 989
26 Kaido Salomon 2007 MJD/\^6A12l Kristin Kasesalu 2007
28 Mare-Liis Klimberg 2006
29 Eve Sibul 1984
30 Jane Raud r996 ''/'/tftia(,a1JI Tarmo Riimson r993
JZ Andres Kukk 2003 h'-.)-.2-;:--
JJ Miia Kasearu r977 ,,',,: ,1_ , 
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J4 Maie Oper t982 u@t"r--
35 Marika Ivandi l 986 1t4
36 Ulla Preeden l99B
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anJI Jaanika Oper 2005
3B Kairi Kasearu 1998
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