
 

EESTI TSÖLIAAKIA SELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

Peetud virtuaalselt Zoom keskkonnas 2. aprill 2022 

Osalejaid: Anni Adamson, Riina Allikas, Kaido Allikas, Markus Allikas, Kätlin Talumaa, Mai 

Kõiv, Katre Trofimov, Tiiu Vaher, Sirje Sepnik, Kätlin Hõrrak, Kaivo Vaher, Karin Sindonen, 

Merle Gents, Martin Orumets, Merle Maisla, Signe Keerd, Margus Keerd, Evi Roht, Eleri 

Romantšuk, Aive Treiman, Aive Antson, Ädu Igris Schumann, Evelin Malleus (Tiiu Oppi liitus 

hiljem) 

Volitusi: 3  

Kokku hääli: 26 

Vastavalt seltsi põhikirjale on koosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.  

Päevakord:  

1) Koosoleku protokollija ja juhi kinnitamine (hääletuspunkt) 

2) Koosoleku päevakorra kinnitamine (hääletuspunkt) 

3) Põhikirja muutmise kinnitamine (hääletuspunkt) 

 

4) 2021 majandusaasta aruande kinnitamine (hääletuspunkt) 

5) 2021 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine (hääletuspunkt) 

6) 2022 eelarve ja tegevuskavade tutvustus (infopunkt) 

7) Revisjonikomisjoni valimine (hääletuspunkt) 

 

8) Juhtimissüsteemi edendamine (infopunkt) 

9) Vabatahtlike süsteemi arendamine (infopunkt) 

10) AOECSi uuendused (infopunkt) 
11) Kaubamärgi uuendused (infopunkt) 

 

12) Suvelaager ülevaade (infopunkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokolli sisu: 

 

1) Koosoleku protokollija ja juhi kinnitamine  

 

Jah - 24 

Ei - 0 

Erapooletu - 0 

 

OTSUSTATI: Kinnitada koosoleku juhiks Aive Antson ja protokollijaks Ädu Igris 

Schumann. 

 
 

2) Koosoleku päevakorra kinnitamine  

 

Jah - 25 

Ei - 0 

Erapooletu - 0 

 

OTSUSTATI: Kinnitada üldkoosoleku päevakord. 

 
 

 

 



3) Põhikirja muutmise kinnitamine 

 

Ettepanek muuta põhikirja punkti 7.4 - vajadusel valitakse juhatuse esimees juhatuse 

liikmete poolt. 

 

Jah - 17 

Ei - 8 

Erapooletu - 2 

 

OTSUSTATI: Kinnitada põhikirja muutmine.  

 
4) 2021 majandusaasta aruande kinnitamine  

 

Majandusaasta aruanne oli eelnevalt saadetud liikmetele tutvumiseks.  

 

Jah - 20 

Ei - 0 

Erapooletu - 0 

 

OTSUSTATI:  kinnitada majandusaasta aruanne 2021 ning tegevusaruanne 2021 ja 

volitada juhatusele ja raamatupidajale dokumentide käesoleval kujul äriregistri 

ettevõtjaportaali esitamine. 

 

 

 



5) 2021 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine  

 

Merle Gents kannab ette revisjonikomisjoni aruande (vt lisa 1). 

 

Jah - 24 

Ei - 0 

Erapooletu - 0 

 

OTSUSTATI: Kinnitada revisjonikomisjoni aruanne. 

 

 
 

6) 2022 eelarve ja tegevuskavade tutvustus  

 

Aive tutvustab 2022 eelarvet ja tegevusplaani. Tegevused on jaotatud juhatuse liikmete 

vahel vastutusvaldkondadeks (8 põhivaldkonda) ja lisaks vabatahtlike ning juhatuse 

liikmete vahel jaotatud tugivaldkonnad (kommunikatsioon- ja turundus, personal, 

finants). Seltsi eelarve koosneb projektirahadest (KÜSK Arenguhüppe eelprojekt 2022, 

Eesti Keele Instituudi projekt), litsentsitasudest, liikmemaksudest, annetustest ja 

omatulust (koolitused, raamatute müük, reklaam-turundus jne). Uus süsteem -  

tegevuskavad koos eelarvetega planeeritakse kvartalite kaupa.  

 

○ EPIF 12461€ 

○ Liikmemaksud 1518€ 

○ EPIF jääk (2020 ja 2021) 3055€ 

○ KÜSK Arenguhüppe eelprojekt 2022 - 4000€ 

○ Eesti Keele Instituut - 1800€ 

 

Valdkonna juhtide lühike ülevaade: 

 

Aive: Loengud kõrgkoolides, kutsehariduskeskustes, seltsi koolituste väljamüük 

(sotsiaaltöötajatele ja teistele sihtrühmadele), kohvikute koolitus, kodunduse õpetajatele 

esmakordne koolitus jne. Kaubanduse valdkonnas plaan igas kvartalis kohtuda kaubanduse 

valdkonna esindajatega jm. 

 

Katre: HoReCa söögikohtade kaardistamine: kus ja milliseid söögikohti on, mis pakuvad 

gluteenivaba toitu, üleskutse seltsi liikmetele olla tähelepanelikud ja jagada oma kogemust-



kokkupuudet (Ettepanek: lisada ka nimekirja küpsetajad, torditegijad jm). Välissuhted: mess 

Soomes, AOECS üldkoosolek sügisel Portugalis, Põhja- ja Baltimaade kohtumise plaan. 

Tootmise valdkonnas idee kaasata keegi, et suhelda tootjatega ning pakkuda gluteenivaba 

märgise väärtust. AOECSil tuleb see aasta uus uuendatud kaubamärgi standard ja 

turundusmaterjalid.  

 

Signe: Plaan 2022 ümarlaud erinevate arstide esindajatega (toitumisnõustajate esindaja), kes 

puutuvad kokku tsöliaakiahaigetega.  

 

Lastelaager planeerimisel. 

 

EPIF fookusteemad - tsöliaakiahaigete esmadiagnooside teadasaamine, ettepanekud 

haigekassale toitumisnõustamise süsteemi arendamiseks, ettepanekud tsöliaatikute 

toetussüsteemiks Eestis 

 

OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks. 

 

 

7)  Revisjonikomisjoni valimine  

 

Ettepanek kinnitada Merle Gents revisjonikomisjoni. 

 

Jah - 23 

Ei - 0 

Erapooletu - 0 

 

OTSUSTATI:  Kinnitada revisjonikomisjon.  

 

 

 
 

 

8)  Juhtimissüsteemi edendamine  

 

Katre tutvustab juhtimissüsteemi edasiminekuid ja ideid. Asutused näevad meid 

tugevate partneritena, kui raamistik on selge. Juhtimissüsteemi lõplik kirjeldamine, et 

määrata tegevused ja vastutused organisatsiooni läbipaistvaks ja kaasavaks juhtimiseks.  



• Juhatuse tegevuse ja valdkondade juhtimise eraldi vaatamine 

• Vabatahtlike rollide  lahti kirjutamine intervjuude kaudu - vastutus 

• Põhi- ja tugiteenuste koos töötamine 

• Seotud dokumentide loetelu (erinevad korrad, juhised jne) 

• Analüüsid ja mõõdikud efektiivsuse tagamiseks 

Mida laiem on liikmeskond ja aktiivsem juhatus ning vabatahtlikud, seda 

edukamad oleme huvikaitses! 

Anni: Kirjeldame ära maksimaalselt, efektiivsel ja selgel moel asjad, mis on 

seltsi jaoks olulised. Väärtused, mis igaüks meist loob jääksid püsima. 

       OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks. 

 

 

 

9) Vabatahtlike süsteemi arendamine  

 

Aive tutvustab vabatahtlike süsteemi arendamist. 

 

- KÜSKI arenguhüppe eelhüppe projekt  

- Eelarve 4000 eurot 

- Periood 01.04.2022 - 31.07.2022 

 

Tegevused:  
● ETS vabatahtlike süsteemi terviklik kaardistamine  
● Vabatahtlike kaasamise juhendi koostamine 
● Vabatahtlike rahulolu küsitluse väljatöötamine 
● Vabatahtlike koordinaatori rolli ja tegevuste juhendi koostamine 
● Vabatahtlike kaasamise süsteemi väljatöötamise tegevuskava kaheks aastaks 

 
Uus ametikoht: vabatahtlike koordinaator (personalitöö), kes haldaks süsteemi, 
tähtpäevi, oleks kursis, keda ja kuhu kaasata.  

 
 

              OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks. 
 

10)  AOECSi uuendused  

 

Katre: Üldkoosolek plaanitud 2022 sügisel Portugalis. AOECS kogub toetusi, et 

Ukraina tsöliaakiahaigeid toetada, Poola seltsi abiga viiakse Ukrainasse gluteenivabu 

tooteid.  

 

OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks. 

 

11) Kaubamärgi uuendused 

 

Katre: AOECSil tuleb see aasta uus uuendatud kaubamärgi standard ja 

turundusmaterjalid. Paremad juhised seltsile, tootjatele, auditi läbiviijale. 

 



OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks. 

 

 

12)  Suvelaager ülevaade  

 

Riina: Rõsna Puhkekeskuses 8.-10-07.2022. 56 inimest võimalik majutada. Tegevuste 

plaan veel koostamisel. Juuni alguses plaanitud saata kutse ja registreerimisvorm. Buss 

umbes 50 inimesele. Eelarve 3000 eurot, selts panustab 1000 euroga, ülejäänud 

osalustasust.  

 

OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Aive Antson Ädu Igris Schumann 

koosoleku juht koosoleku protokollija  

  

  


