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KANDIDEERIMISAVALDUS

Mina, Anna Matilda Andersdotter Hedman, soovin kandideerida Nõmme Õpilasesinduste Liidu
aseesimehe kohale järgnevaks 2017/2018 tegevusaastaks.
Avalduse juurde kuulub ka motivatsioonikiri.

Lugupidamisega
Anna Matilda Andersdotter Hedman

Motivatsioonikiri
Mina, Anna Matilda Andersdotter Hedman, soovin kandideerida Nõmme Õpilasesinduste Liidu
juhatusse aseesimehe kohale 2018/2019 tegevusaastaks.
Olen enda kooli õpilasesinduses olnud tegev 3 aastat ja kui esimest korda seal NÕELast räägiti, ei
teadnud ma sellest midagi. Kui olin juba natuke aega tegelenud õpilasesinduses oli mul ka esimene
kokkupuude NÕELaga. Nimelt oli see üritusel ”Noored tähed” ja peale seda, kui ma nägin kõiki
neid ülimalt entüsiastlikke noori, kes NÕELas tegutsesid, teadsin, et tahan olla üks nendest.
Esimene kord, kui mul oli võimalus NÕELa astuda, jäi mul julgusest väheseks ja ei liitunud, aga
siiski kahetsesin seda otsust iga kord, kui käisin mõnel NÕELa poolt korraldatud üritusel. Lõpuks
selle õppeaasta algusel teadsin, et nüüd on aeg - ma pean ühinema kõikide nende toredate
inimestega ja ma tõsiselt tahan olla osa sellest perekonnast, mis on NÕEL. Ma ei ole kahetsenud
sekunditki oma valikut ning ma tean, et see on see, millega ma tahan tegeleda.
Ma teadsin juba aasta alguses, et kevadel valitakse uus juhatus ning juba siis hakkasin ma kaaluma
otsust kandideerida. Ma algul kahtlesin, et kas saaksin sellega toime, kuid nüüd olen selles täiesti
kindel. Kõik minu ümber arvavad, et see on minu jaoks õige koht. Mulle meeldib väga inimestega
suhelda ja koostööd teha. Mulle meeldib olla juhirollis ning olen väga kohusetundlik asjadega, mida
pean tegema või korraldama. Lisaks meeldib mulle ka enda arvamust väljendada, kui arvan, et
midagi saab teisiti või paremini teha. Olen enda koolis, Tallinna Nõmme Põhikoolis varasemalt
korraldanud mitmeid üritusi ja aidanud teisi. Olen ka enda klassi klassivanem ning õpilaseinduse
asepresident. Ma ei karda suhelda teistega ega ka neile meelde tuletada nende kohustusi ja
ülesandeid.
Ma arvan, et suudaksin NÕELa juhatuses oma võimeid proovile panna ning olla kohusetundlik
aseesimees. Luban, et NÕEL ei pea minus pettuma.
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