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1. IT-klubi funktsionäärid 

14.oktoobril IT-klubi ürituse raames toimunud IT-klubi üldkoosolekul otsustati järgmist: 

 

OTSUS: IT-klubi revidendi ametit jätkab Anti Puusepp 

OTSUS: IT-klubi laekuri ametit jätkab Jaan Metsa 

OTSUS: IT-klubi 2008/2009 aasta president on Marko Tiirik 

OTSUS: IT-klubi 2008/2009 aasta meister on Ergo Tars 

 

IT-klubi president ja Meister soovivad täita ka krooniku funktsiooni.  Järgmisel üritus 

oodatakse kanditaate või soovitusi. Nende puudumisel teeb IT-klubi president ise ettepanekud 

ja need lähevad hääletusele. 

Kroonikult oodatakse eelkõige toimunud ürituste kohta lühitutvustuste või kokkuvõtete 

kirjutamist ning sobivate piltide lisamist IT-klubi veebilehele. Pilte võivad teha ka teised 

liikmed. Eesmärk, et klubi tegevus kajastuks ja jäädvustuks IT-klubi veebilehel. 

Krooniku ülesandeks on ka IT-klubi veebilehe täiendamine üldise informatsiooniga, mida IT-

klubi on seadnud eesmärgiks või avaldab. 

 

2. Eelmise presidendi ja meistriga kohtumise kokkuvõte 

Kohtumine toimus 21. Oktoober 2008.a. Mack BBQ restoranis.  

Osalesid Marko Tiirik, Ergo Tars, Andrus Kross ja Zahhar Kirillov. 

Andrus ja Zahhar rääkisid ürituste korraldamise seisust, IT-klubi veebist, listist, probleemidest 

ja nende haldamisest. Tutvustati üleantud kausta materjale. 

Zahhar andis Ergole üle klubi meened ehk kruusid.  

Andrus teeb kirjaliku kokkuvõte nende poolt tehtud kavatsuste protokollist lähtudes. 

 



3. Klubi liikmemaks ja vabastused 

14.oktoobril IT-klubi ürituse raames toimunud IT-klubi üldkoosolekul otsustati järgmist: 

 

OTSUS: kinnitada IT-klubi liikmemaksuks perioodil 2009 500.- EEK  

OTSUS: nimetada IT-klubi kauaaegne laekur, Jaan Metsa, auliikmeks ja vabastada 

liikmemaksust alates aastast 2009 

OTSUS: nimetada IT-klubi 2008 aasta president, Andrus Kross, auliikmeks ja vabastada 

liikmemaksust alates aastast 2009. 

OTSUS: IT-klubi 2008 aasta meister Zahhar Kirillov vabastada liikmemaksust aastal 2009. 

 

 

4. Ürituste korraldamine 

Ürituste korraldamiste jätkamine vastavalt väljakujunenud tavale. Ürituse korraldamise 

põhimõtted: 

 Korraldada üritus iga kuu teisel teisipäeval. Põhjendatud vajadusel võib muuta tavaks 

saanud ürituse päeva ja kellaaega.  

 Ürituste kohad leppida üldiselt kokku vähemalt 2-3 kuud ette ja informeerida klubi 

liikmeid. 

 Pakkuda võimalust ürituste korraldamist IT-klubi liikmete ettevõtete poolt. 

 Ürituse täpse toimumise info edastada 1 nädal varem IT-klubi listi. 

 

Plaanitud üritused: 

 November – Saku 

 Detsember – IT-klubi kokkusaamine kuskil pubis, teemade arutelu, vaba vestlus. 

 

Kohad ja ideed, mille külastuse ajad on lahtised ja tuleb täpsemalt kokku leppida: 

 Eesti  Raudtee, GoGroup  

 EMT  

 Levira, Teletorn (suvel) 

 Eesti Loto 

 Tark maja, Ülemiste City 

 Ilmajaam 

 Küberkaitsekeskus 

 Microsoft 

 

5. IT-klubi veebileht 

IT-klubi president ja meister püüavad arendada koostöös liikmetega IT-klubi veebilehte:  

 Põhi probleemiks on ebamugav kasutajaliides. Püütakse leida koostöös veebi majutuse 

pakkujaga lahendus. Eesmärgiks lihtsa, informatsiooni kajastamine. 

 Arutada IT-klubi foorumi avamist, leida lahendused ja eesmärk.  

Visioon: foorumis toimub IT-klubi sisene arutele IT jt teemadel. Lubada foorumisse 

registreeritud mitte klubi liikmetel esitada küsimusi ja kommentaare.  Foorum 

võimaldab IT-klubi liikmete jt. vahel paremat kogemuste jagamist ja probleemidele 

lahenduste leidmist. Üritustel jääb tihti selleks aega väheseks ja spetsiaalselt omavahel 

arutelu üritusi on aastas ainult üks-kaks. Foorumites kirjutamine on vabatahtlik. 

Foorumis ei ole lubatud firmadel reklaami teha.  

 Liikmete kohta parem info – pildid, lingid CV-dele või veebis asuvatele profiilidele 

(LinkedIn vms). Töökohaga positsioneerimine võib anda võimaluse tööandjal IT klubi 

liikmemaksu (osalise või täieliku) tasumisel. Pilt aitab klubiliste enda informatiivsust 

tõsta.  



 

6. IT-klubi tegevused 

Edastada klubi liikmete vahel erinevat informatsiooni. Võimaldada klubi liikmetele läbi 

suhtluskanalite erinevaid võimalusi enda arendamiseks (seminarid, näitused, koolitused, 

infomaterjalid jms) ja vahendada liikmete vahel erinevate ettevõtete projektides või töödes 

osalemist (näiteke AM jt).  

 

Eesmärk, mitte avaldada pressis infot,  mis võib tekitada massilise IT-klubi liitujate soovi. 

Probleemiks saavad klubi erinevad külastused ja kokkusaamised. Planeeritav IT-klubi liikmete 

kasv võiks aastal 2009 olla viis liiget. 

 

Soodustada IT-klubi liikmete aktviisust oma mõtete avaldamisel klubi tegevuses või ürituste 

korraldamisel! 

 


