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KOOSOLEKU KÄIK: 

1. Juhatuse liikmete määramine 

JKS juhatuse esimees A.Alunurm andis teada, et juhatusest soovib lahkuda Anu Sarap (avaldus 

24.11.2016) ja Pille Sõrmus (avaldus 15.08.2016). Selgitab: JKS üldkoosolek oli kavandatud Johannes 

Käisi Seltsi konverentsi (27.10.2016) päevale, aga kuna osalejate vähesuse tõttu seda ei toimunud, siis 

jäi ära ka üldkoosolek. Selle järgselt algatas juhatus elektroonilise hääletamise. Täname kõiki liikmeid, 

kes oma poolthääle andsid, kuid mittetulundusühingute seadus näeb ette elektroonilise hääletamise 

korral 100% osalust, mida me ei saanud. 

Volikirjad: 

Liikme täisnimi ja isikukood Esindaja 

Pille Sõrmus 48011056514 Aina Alunurm 

Anu Sarap 47203096529 Aina Alunurm 

Kai Võlli 44712300250 Aina Alunurm 

Reet Kikkas 44901282770 Aina Alunurm 

Anu Pärnpuu 45004212722 Aina Alunurm 

 

OTSUS: 

 JKS juhatuse koosseisust välja arvata A.Sarap ja P.Sõrmus (hääletustulemus: kõik poolt). 

 Kinnitada JKS juhatus 5-liikmelisena (hääletustulemus: kõik poolt). 

 

2. JKS liikmeskond 

JKS juhatuse esimees A.Alunurm selgitab, et seltsi põhikiri näeb ette, et „seltsi liikmeks võib olla iga 

teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt osalema seltsi põhikirjas nimetatud 

eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid“. Seltsi liikmel on mitmeid kohustusi, sh 

liikmemaksu tasumine. Kahjuks on JKSis liikmeid, kes ei ole aastaid osalenud seltsi tegevuses ega 

maksnud liikmemaksu. Liikmeskonna aktiivsus on oluline ka üldkoosolekul osalemisel, sest teatavate 

ostuste tegemisel on määravaks enamuse liikmete hääled. Üldkoosoleku eel saadeti listi kaudu 

liikmetele JKS liikmeskonna nimekiri, et selgusele jõuda, kes on meie seast lahkunud või muul 



põhjusel ei peaks selles nimekirjas olema. Esitati üks avaldus seltsist välja astumise kohta ning kolm 

teavitust meie seast lahkunud inimestest († Viive Leht, Anni Rinna ja August Solo). 

JKS põhikirja kohaselt on (p 2.6) seltsi liikmel kohustus tasuda seltsi liikmemaksu. Liikmeskonna 

hulgas on 38 liiget, kes pole kunagi liikmemaksu maksnud. Kas arvata nad välja? Põhikirja p 2.7 

kohaselt võidakse juhatuse otsusega seltsist liige välja arvata, kui ei tasu kindlaksmääratud 

ajaks ettenähtud liikmemaksu, kuid põhikirja p 2.8 kohaselt on vaja väljaarvamise otsusest 

liiget teavitada.  
 

OTSUS: 

 Uuendada liikmeskonna kontakte 

 Arvata seltsist välja liikmed, kes ei ole tasunud kunagi liikmemaksu. 

 

3. Seltsi tegevused, sh majandusaasta aruanne  

A.Alunurm annab ülevaate JKS ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelisest koostöö lepingust, 

samuti tegevustest sellel aasta.  

Igal aastal koostatakse majandusaasta aruanne, mis on kättesaadav „Äriregistri ettevõtjaportaalis“. Iga-

aastased tegevusaruanded on kättesaadavad JKS koduleheküljel.  

A.Alunurm tuletab meelde, et eelmisel aastal viidi liikmete hulgas läbi elektrooniline küsitlus seltsi 

eesmärkide täitmisest, soovidest jm seltsi tegevustest. Heameel on tõdeda, et liikmed on väga rahul 

suvekooliga.  

Soovitakse piirkondlikke seminare, millega alustas juhatus sellel aastal (konverentsi asemel) ning 

toimunud on: Pärnu-Jaagupis loeng teemal „Johannes Käisi pedagoogika praktiline väljund lasteaias“ 

(A.Alunurm), Luunjas töötuba teemal „Johannes Käisi pedagoogika praktiline väljund lasteaias ehk 

Joh Käisi pedagoogika lõiming alushariduse riikliku õppekavaga” (A.Alunurm), Tallinnas töötuba 

draamaõpetusest (M.Punak) ning toimumas on veel Elvas töötuba kunstiõpetuse teemal. 

Projektipõhiselt alustati töötubadega 2014.a, mil toimusid piirkondlikud (Tallinn, Parksepa, Pärnu, 

Rakvere) töötoad Innove projekti raames ja teemadeks üldõpetuslik tööviis, rahvakultuur ja 

looduskasvatus ning seda lähtuvalt Käisi põhimõtetest (lektoriteks: Anu Sarap, Anne Koppel, Kaja 

Lepik, Pille Liblik, Aina Alunurm). 2017.a toimusid piirkondlikud (Elva, Valguta, Pärnu, Tallinn) 

töötoad Innove projekti raames ja teemal „Uuenenud õpikäsitus käisilikul moel (lektoriteks: K.Lepik, 

A.Koppel, A.Sarap, M.Punak ja A.Alunurm). 

Uuringust selgus ka, et ollakse huvitatud digiteeritud materjalidest. Heameel on teada anda, et 2016.a 

Innove toel ja Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi poolt digiteeriti 18 Käisi teost (kokku 874 lk), mis 

on kättesaadavad: arhmus.tlu.ee. 

Uuringust selgus, et kindlasti peaks jätkama meedias Käisi põhimõtete ja JKS tegevuse 

tutvustamisega. Õpetajate Lehes on ilmunud teemalehed 2015.a „Johannes Käis 130“, 2016.a „Võru 

Õpetajate seminar 95“ ja 2017.a ilmub teemaleht Käisi pedagoogilisest pärandist lõimituna tänase 

muutunud õpikäsitusega. 

A.Alunurm teavitab liikmeid, et käimas on suurprojekt Johannes Käisi teose „Õpetuse alused ja teed“ 

välja andmiseks.  

 

OTSUS: 

 Kiita heaks juhatuse liikmete poolt erinevate tegevuste kavandamine, ellu viimine ja 

lepinguline töö projektipõhiselt.  

 Kinnitada seltsi majandusaasta aruanne. 

 Kiita heaks seltsi tegevusaruanne. 

 

 

Üldkoosoleku juhataja      Üldkoosoleku protokollija 

Aina Alunurm       Kaja Lepik 


