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EESTI TSÖLIAAKIA SELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 2 
 
Peetud virtuaalsel teel Zoom keskkonnas                                             6. november 2021 
 
Algus kell 10.00, lõpp kell 12:30 
Koosoleku juhataja Katre Trofimov 
Koosoleku protokollija Aive Antson 
 
 
Osalesid: Maris Leemets, Katre Trofimov, Aive Antson, Signe Keerd, Kaja Schumann, Merle Maisla, 
Martin Orumets, Imbi Voitka, Tiiu Aasa, Evi Roht, Sirje Sepnik, Kaidi Sööt, Mai Kõiv, Anni Adamson, 
Heilika Kütt, Karin Sindonen, Kätlin Hõrrak, Anne Muldme, Evelin Malleus, Endla Vainola, Riina Allikas, 
Eleri Romantšuk, Marget Merman, Sigrit Keerd, Tiiu Vaher, Elina Poll-Riives, Kätlin Talumaa, Elisabeth 
Rooväli, Kaire Koch, Imre Lauri, Getlyn Anis, Kaido Allikas, Kaivo Vaher, Markus Allikas, Tiiu Oppi, Andre 
Anis.  
 
Volitajad ja volitatavad: Birgit Soans (Katre Trofimov), Merle Gents (Aive Antson), Aive Treiman (Aive 
Antson), Viktoria Vaisma (Aive Antson), Villu Antson (Aive Antson), Riin Jõgi (Aive Antson), Aivo Jõgi 
(Aive Antson), Margus Keerd (Signe Keerd), Kaido Allikas (Riina Allikas), Aimi Kamsol (Aive Antson), Ädu 
Igris Schumann (Kaja Schumann), Jaan Trofimov (Katre Trofimov).  
 
Kokku koos volitustega 48 osalejat. Vastavalt seltsi põhikirjale on koosolek otsustusvõimeline 
sõltumata osalejate arvust.  
 
Protokolli sisu: 
 

1) Üldkoosolekul osalejate arvu kinnitamine 
48 poolthäält.  
OTSUSTATI: kinnitada osalejate arvuks 48 inimest (koos volitustega).   
 

2) Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

 
43 poolthäält.  
OTSUSTATI: koosoleku juhatajaks kinnitati Katre Trofimov ja protokollijaks Aive Antson.  
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3) Päevakorra kinnitamine 

 
45 poolthäält.  
OTSUSTATI: kinnitada päevakord.  
 
 

4) Arengukava 2021-2023 tutvustus ja kinnitamine 
Katre tutvustab eelnevalt listi saadetud arengukava 2021 – 2023 (Lisa 01). 

 
46 poolthäält.  
OTSUSTATI: kinnitada 2021 – 2023 arengukava.  
 

5) 2021 Tegevuskava ja eelarve hetkeseis 
Katre tutvustab 2021 tegevuskava ja eelarve hetkeseisu.  

 
46 poolthäält 
OTSUSTATI: võtta 2021 tegevuskava ja eelarve hetkeseis teadmiseks.  
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6) 2022 Tegevuskava ja eelarve planeerimine 
Millele peaks rõhku panema, kui uue aasta tegevuskava planeerime? 
Iga  valdkonna juht tutvustab enda valdkonna plaane: 
 

• Katre: oluline on, et EPIFondi projektist saaksid rahastatud meie tugiprotsessid ilma 
milleta seltsi tegevus oleks häiritud. 2022 eelarvesse planeerida kinglasti sisse 
järgmised kulud: 

o Raamatupidamisteenuse sisseostmine  
o Seltsi kabineti ja koosolekute ruumide rendid 
o AOECSi liikmemaks 
o Info- ja kommunikatsioonivahendid 

§ kodulehe haldamine ja hooldusleping Kating OÜ-ga 
§ kodulehe server ja meiliplatvorm Zone keskkonnas 
§ kujundusprogramm Canva 
§ kodulehe arendustööd Kating OÜ kaudu 

Lisaks tuleb seltsi eelarvesse planeerida meie põhilised üritused: 
o Tsöliaakiapäeva tähistamine 
o Infopäevad-üldkoosolekud (kevad ja sügis) 
o Suvelaager 
o Jõulupidu 

Oluline on eraldada ka eelarve seltsi juhtimise arendamiseks, et tagada jätkusuutlik 
organisatsioon ja inimeste motivatsioon vabatahtlikuna tegutseda. 
  

• Aive: juhtimissüsteemi valmides on hea edasi liikuda nõustamissüsteemiga. Pooleli on 
toitumisterapeutide kaasamine seltsi töösse. 
Ettepanek: toitumisterapeutide testimisel võiks olla seltsi liikmete seast keegi testija.  

• Signe: uue pere- ja lastearstide infomaterjali valmides küsin arstide käest, et kes uut 
materjali endale soovib. Edastan jätkuvalt Karin Kullile küsimusi vastamiseks. Uurin 
ka mõtteid uute infomaterjalide kohta. Planeerime uuel aastal kohtumisi arstide 
erialaseltsidega. 

• Aive: jätkame koostööga kutse- ja kõrgkoolidega, samuti koolitustega 
sotsiaaltöötajatele, haiglatele ja kodundusõpetajatele.  

• Sigrit: kokanduskoolitusi teeme niipalju, kui piirangud lubavad. 
• Aive ja Katre: meie uute sortimendi koordinaatorite abiga loodame seltsi 

andmebaasidesse kanda kõik gluteenivabu tooteid müüvad kaubandusettevõtted. 
Püüame saada nendega kontakti, et nad edastavad meile sortimendi nimekirjad ning 
info uudistoodete ja soodusmüükide kohta. Suur töö on käimas, et kodulehtedel info 
gluteenivabade toodete kohta saaks korrektseteks.  

• Katre: HoReCa valdkonnas liigume edasi restoranide kaardistamise ja nendele info 
jagamise suunal. Koolitused liiguvad koolituste valdkonna alla. Info jagamine on 
põhitöö. Igas maakonnas kaardistame ära kohad, kust saab gluteenivaba süüa.  
Üleskutse: kui soovite jagada oma maakonnas restoranidele mõeldud infovoldikuid 
tsöliaakia ja gluteenivaba toidu kohta, siis saate seltsist küsida infovoldikuid.  

• Kaja: koostöö lasteasutustega ja KOV-ga. Ootamas toitlustamise visuaali, et saaks 
panna kokku paketi koolitused + visuaali jagamine. Kavas on Koolitoidu Liiduga 
kohtumine, et saada häid nippe, et minna välja koolituspakettidega üle Eesti.  

• Kaja: Lastelaager 2022 toimub augustis, koht on olemas, läbirääkimised käivad. 
Ootame sinna kuni 17-aastasi lapsi. Seltsi lapsed on eelistatud. Laager on ööbimisega. 
Laps peab julgema ööbida. Elisabeth Reinsaluga saab rääkida kasvatajaks olemise 
teemadel.  
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• Katre: Välissuhete alane töö jätkub, järgmisel nädalal on AOECSi koosolek, samuti 
osaleme Põhja- ja Baltimaade kohtumistel.  

• Sigrit: Messidel seltsi messilauaga osalemine jätkub, sest see on oluline koht, kus 
näidata enda olemasolu ja luua kontakte arstide ja pereõdedega. Saame arstidele 
jagada infot ja tagasiside olukorrast ka nende kogemuse läbi. 

• Katre: jätkub töö gluteenivaba kaubamärgi müügiga.  
 
Mai Kõiv: selts võiks olla kaasatud „Peakokad koolis“ projektiga:  6-8 klass kokkavad koos 
peakokkadega. Nende retseptid võiksid arvestada ka erinevate toitumisvajadustega laste 
huvisid.   
Sigrit: turunduse eesmärgiks on saada juurde partnerid. 
 
Tiiu Aasa: kas saab selts teha gluteenianalüüse.  
Katre: jah, saab. Saata ettepanekud katre@tsoliaakia.ee , millistele toodetele teha gluteeni 
analüüsid.  
 
Mai Kõiv: panna kodulehele info, kust leida kontakte gluteenianalüüside ja vihjete tegemise 
kohta Põllumajandus – ja Toiduametile.  
 

 
46 poolthäält.  
OTSUSTATI: Kinnitada ETS 2022 tegevuskava ja eelarve ettepanekud, et juhatus saaks nende 
alusel planeerida 2022 projektitaotluseid ja eelarvet ning tegevuskava. 
 

7) Juhatuse liikme tagasiastumise kinnitamine 
Katre räägib enda juhatuse tagasiastumise põhjusest (võimalik huvide konflikt 
Sotsiaalministeeriumis töötades). Katre jätkab vabatahtlikuna. Tagasiastumisevaldus on 
protokolli Lisa 02. 

 
43 poolthäält. 
2 erapooletut häält.  
OTSUSTATI: Kinnitada juhatuse liikme Katre Trofimovi tagasiastumise avaldus.  
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8) Juhatuse liikme valimine 
Vastavalt seltsi põhikirja punktile 6.4 otsus jõustub, kui selle poolt  hääletab 51% 
kohalolijatest.  
Seltsi juhatusse kandideerimiseks laekus üks avaldus (Lisa 03). 
 

 
44 vastust , millest 28 poolthäält (63,6%) ja 16 vastu häält (36,4%). 
OTSUSTATI: hääletada juhatusse Anni Adamson.  
 
 
 
 
 
 
 

Koosoleku juhataja                            Koosoleku protokollija 
Katre Trofimov                                           Aive Antson 

 
/Allkirjastatud digitaalselt/                          /Allkirjastatud digitaalselt/                 

                   
 
 
 

 


