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EESTI TSÖLIAAKIA SELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2 

 

Tallinnas,                                                                                                        26. oktoober 2019 

 

Algas kell 13.15, lõppes 15.15 

Koosolekut juhatas Aive Antson 

Koosolekut protokollis Merle Maisla 

Koosolekul osales 39 liiget, volitusi oli 16 

 

Eesti Tsöliaakia Seltsi kuulub 13.04.2019 seisuga 205 liiget. Eesti Tsöliaakia Seltsi põhikirja 

punkt 6.4. ütleb, et ETS-i üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/5 

liikmetest. Koosolek oli otsustusvõimeline, kuna sellel osales koos volitatavatega 55 inimest.  

 

PÄEVAKORD: 

1. Seltsist – Seltsi tegemised – Aive Antson 

2. Seltsist – Koolitused – Aive Antson 

3. Seltsi (p)arendamine ja meeskonnakoolitus – Anni Adamson 

4. Jõulupidu – Signe Keerd 

5. 2020 infopäev-mess – Kaja Schumann 

6. Suvelaager 2020 – Aive Antson 

7. Uute liikmete tutvustus ja vastuvõtt 

8. Rahvusvaheline koostöö – Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsiooni üldkoosolek - 

Anni Adamson 

9. Rahvusvaheline koostöö – Euroopa Tsöliaakia Seltside noorte organisatsiooni 

üldkoosolek - Anni Adamson 

10. Rahvusvaheline koostöö – Põhja- ja Baltimaade Tsöliaakia Seltside kohtumine – Katre 

Trofimov 
11. Rühmatöö - liikmete kaasamine aktiivsesse tegevusse – Katre Trofimov 

12. Praktikandi motivatsioonilugu – Riin Kadarik 
 
 

1. Seltsist – Seltsi tegemised 

KUULATI: Aive Antson tänas Merle Gentsi pikaajalise aktiivse tegevuse eest ning tutvustas 

seltsi tegemisi (esitlus lisatud protokollile). 

 

2. Seltsist – Koolitused  
KUULATI: Aive Antson rääkis seltsi koolituste osast (esitlus lisatud protokollile). 

 

3. Seltsi (p)arendamine ja meeskonnakoolitus 

KUULATI: Anni Adamson rääkis seltsi (p)arendamisest ja meeskonnakoolitusest (esitlus 

lisatud protokollile). 
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4. Jõulupidu 

SÕNAVÕTUD: Signe Keerd tutvustas, et jõulupidu toimub Olustvere mõisas 7. detsembril 

12.00 – 17.00. Osalustasu 15 eurot. Jõulupeo transpordi küsitluse kokkkuvõte on järgmine: 

Tartu - Olustvere - Tartu - 3 soovijat, Tallinn - Olustvere - Tallinn- 21 soovijat, Pärnu- 

Olustvere - Pärnu - 7 soovijat. Ettepanek tellida jõulupeole transport marsruudil Tallinn - 

Olustvere - Tallinn ja Pärnu - Olustvere - Pärnu.  

OTSUSTATI: Seltsi liikmed olid nõus. 

Bussi alguspeatused Pärnus Kaubamajakas ja Tallinnas Balti Jaamas. 

 

5. 2020 infopäev-mess 

KUULATI: Kaja Schumann andis teada, et 2020 infopäev-mess toimub 15. veebruaril 

Rakveres Aqua Hotel & SPA konverentsikeskuses. 

 

6. Suvelaager 2020 

SÕNAVÕTUD: Aive Antson tutvustas suvelaagri küsitluse tulemusi. Ettepanek suvelaager 

Hiiumaal korralda. 

OTSUSTATI: Ühehäälselt poolt hääletatud, et suvelaager toimub Hiiumaal. 

 

7. Uute liikmete tutvustus ja vastuvõtt 

KUULATI: Uusi liikmeid ei ole, kuulati viimati liikmeks astunud inimese lugu. 

 

8. Rahvusvaheline koostöö – Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsiooni üldkoosolek 

KUULATI: Anni Adamson rääkis Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsiooni üldkoosolekst 

(esitlus lisatud protokollile) 
 

9. Rahvusvaheline koostöö – Euroopa Tsöliaakia Seltside noorte organisatsiooni 

üldkoosolek 

KUULATI: Anni Adamson Euroopa Tsöliaakia Seltside noorte organisatsiooni 

üldkoosolekust (esitlus lisatud protokollile). 

 

10. Rahvusvaheline koostöö – Põhja- ja Baltimaade Tsöliaakia Seltside Kohtumine 

KUULATI: Katre Trofimov Põhja- ja Baltimaade Tsöliaakia Seltside Kohtumisest (esitlus 

lisatud protokollile). 

 

11. Rühmatöö - liikmete kaasamine aktiivsesse tegevusse 

KUULATI: Katre Trofimov jagas üldkoosolekul olevad liikmed rühmadesse ning korraldas 

ajurünnaku, mille tulemused on lisas 1.  

 

12. Praktikandi motivatsioonilugu 

Kuna Riin Kadarik ei saanud üldkoosolekul osaleda, siis praktikandi motivatsioonilugu 

lükatakse edasi järgmisse koosolekusse.  

 

 

 

 

 

…………………………………..                                    …………………………………. 

               Aive Antson               Merle Maisla 

        (koosoleku juhataja)      (koosoleku protokollija) 
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LISA 1 

 

1. Mida pakub teie meelest ETS, miks inimene soovib seltsiga liituda? 

 Kvaliteetne info ning selle lahti selgitamine  teadlikkuse tõstmine (haiguse info, 

uued tooted, seadusandlus, lektorid üritustel jne) 

 Operatiivne info liikmetele mõeldud meililistis Ühtekuuluvustunne  hakkama 

saamine (murede ja kogemuste jagamine) 

 Ühistegevused  moraalne tugi = sa ei ole üksi! 

 Koos oleme tugevamad! Kollektiivis peitub jõud! 

 Sponsorpakid ja tootetutvustused 

 

2.  Mida pakub teie meelest ETS, et inimene tunneks, et ta soovib olla aktiivselt 

kaasatud seltsi tegevustesse? 

 Võimalus olla seltsi promootor (kanda edasi seltsi sõnumit/ brändi) ja panustada 

ühiskonnas tsöliaakia teadlikkuse tõstmisesse 

 Turvatunnet 

 Ühisüritusi, et koos teiste tsöliaatikutega midagi teha 

 Võimalust vastata küsitlustele ja osaleda hääletustel 

 Konkreetsed pakkumised kindla ülesande täitmiseks, et inimene tunneks ära, kuhu, kui 

palju ja miks ta soovib kaasa lüüa. 

 Uued väljakutsed 

 Vabatahtliku töö tunnustamine ja motiveerimine 

 

3. Kuidas tunnete, et ETS liige saab panustada seltsi tegevusse? 

 Üritustel kohalkäimisega 

 Aktiivne osalemine ja kaasamõtlemine (rühmatööd, küsitlustele vastamine) 

 Kahesuunaline suhtlus/arutelu liikmete ja juhttöörühma vahel (liikmetelt ettepanekud, 

juhttöörühmalt tagasiside) 

 Kogemusnõustamisega (oma kogemuse ja info jagamine) 

 Jagada teadmisi laiemas ühiskonnas läbi oma igapäevaelu 

 Kui kusagil on midagi valesti, annab liige sellest seltsile teada, et selts saaks teemat 

edasi uurida 

 Tasudes liikmemaksu õigeaegselt 

 

 


