
 
 

TalTechi üliõpilasorganisatsioonide loomise avaldus 
 

 

I ORGANISATSIOONI ANDMED 

 

Organisatsiooni nimi Juuliuse Jüngrid 

Organisatsiooni 

aadress 

Männiliiva Tänav 7, Harjumaa, Tallinn 

Telefon 56229025 

E-posti aadress juuliusejyngrid@gmail.com 

Veebiaadress juuliusejyngrid.com 

 

 

Organisatsiooni lühikirjeldus (ülevaade tegevusest sh. seotus teiste organisatsioonidega ja/või 

kuulumine tudengiühendusse ning muu oluline informatsioon) 

Organisatsioon korraldab ülikoolis tudengitele nii spordi- kui ka kultuuriüritusi, toetab aktiivselt 

tehnikaülikooli tublisid sportlasi ja teeb koostööd teiste tudengiorganisatsioonidega, et tuua 

üksteisele lähemale tudengid ja ka ülejäänud ülikoolipere. Organisatsioon plaanib koostöö raames 

aktiivselt aidata tõsta teadlikkust (üliõpilas)spordist ja kaasata fänlusesse võimalikult palju inimesi.  

 

 

Lühikokkuvõte organisatsiooni strateegiast (missioon, visioon, pikaajalised eesmärgid) 

Organisatsiooni visiooniks on olla ülikooli enda aktiivne fännklubi. Meie missioon on tõsta TalTechi 

tudengite teadlikkust (üliõpilas)spordist ja edendada TalTechi fänlust toetamaks meie 

spordivõistkondasid ning käia erinevatel spordimängudel ja -üritustel kohal.  

Esialgsed pikaajalisemad eesmärgid on "käima tõmmata" üritustesarjad, mille järgi ülikoolipere 

Juuliuse Jüngreid tundma hakkaks. Lisaks sellele soovime tekitada suurema fännikogukonna, mis 

elab kaasa TalTechi spordi arengule ja kaasab tudengeid, kes veedavad koos ühiselt aega ning käivad 

võistluseid ja üritusi toetamas. 

 

 



 
 

Plaanitavad ja/või käimasolevad projektid/tegevused* (nimetada projektide nimed ja lisada 

lühikirjeldus) 

Plaanitava projekti/tegevuse 

nimi 

Toimumise ajavahemik Lühikirjeldus 

Jüngrite mälumäng Märts 2022 – juuni 2022 Meelelahutuslik viktoriin 

Rektori Karikas August 2022 – juuni 

2023 

Teaduskondade vahelised võistlused 

 pp.kk.aaaa - pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa - pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa - pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa - pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa - pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa - pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa - pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa - pp.kk.aaaa  

 

*Kui tegevuskava maht ületab kümmet rida, palume lisada tabelile iseseisvalt ridu juurde.  

 

 



 
 

 

 

Millist lisandväärtust pakub organisatsiooni tegevus TalTechi üliõpilaskonnale? 

Organisatsioon pakub üliõpilastele väärtuslikku enesearenguvõimalust. Tudengid saavad ennast 

arendada ennast mitmetes erinevates valdkondades - sotsiaalmeedia haldus, intervjuude 

korraldus, ürituste korraldus, foto- ning videotöötlus, artiklite kirjutamine.  

 

 

II RUUMI TAOTLEMINE 

(täita juhul, kui organisatsioon soovib taotleda TalTechi üliõpilasesinduse halduses 

oleva ruumi kasutamist) 

 

 

Organisatsioonil on oma ruum (joonida alla 

õige variant)  

 

 Jah 

● Ei 

 

Organisatsiooni ruumi tähis/number  

 

 

Ruumi kasutamise eesmärk (milleks ruumi kasutatakse, milline on ruumi kasutamise vajadus/ 

potentsiaalse ruumi omadused) 

 

 

 

 



 
 

Ruumi kasutamise otsene mõju organisatsiooni arengule (milliseid eesmärke aitab täita/ 

tegevused, mis ei saaks ruumi olemasoluta toimuda/kui oma ruumi ei ole, siis millist mõju avaldaks 

ruumi saamine järgmise aasta tegevusele) 

 

 

 

Liikmete ligipääs ruumile (kui palju inimesi ruumi kasutab, kellel on ligipääs ruumile/kui oma ruumi 

ei ole, siis kellele plaanite ligipääsu anda) 

 

 

 

 

III KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID  
 

 

Kohustuslikud lisadokumendid (palume esitada digitaalselt koos vormiga) 

● Organisatsiooni kuuluvate inimeste loend (kirjeldada arvuliselt ja protsentuaalselt, kui 

palju liikmeid on TalTechi tudengid ning kui mitmed neist on aktiivsed, passiivsed, 

vilistlased, välistudengid jne.) 

● Organisatsiooni kehtiv põhikiri  

 

 

IV VORMI KINNITAMINE 
 

 

Kinnitan oma allkirjaga, et: 



 
 

1) kõik vormis esitatud andmed on õiged ja täielikud; 

2) kõik vormiga esitatud dokumendid on kehtivad ja korrektsed. 

 

 

 

Organisatsiooni esindaja nimi: ____________________ 

 

Kuupäev: ________________ 

 

 

/digitaalselt allkirjastatud/                                        


