
Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXIX Üldkoosoleku protokoll 
 
Andmed 
Toimumiskoht: Tamsalu Gümnaasium, Kesk 11, Tamsalu, Lääne-Virumaa 
Toimumisaeg: 19.10-21.10.2018 
Juhatas: Laura Maria Kull 
Protokollis: Jane Cathlyn Meigas 
Sõnavõttude registreerija: Britt-Heleen Kandimaa 
Lisa 1: Osalejate nimekiri  
Lisa 2: Ametlike osade audiosalvestised 
 
I ametlik osa 20.oktoober 2018 (10:30-11:30) 
Kohaloleku kontroll  
Tulemus: kohal 121 delegaati. 
Otsus: üldkoosolek on otsustusvõimeline. 
 
Ettepanek: kinnitada üldkoosoleku juhatus koosseisus esimees Laura Maria Kull, protokollija          
Jane Cathlyn Meigas ja sõnavõttude registreerija Britt-Heleen Kandimaa. 
Hääletuse tulemus: 121 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: üldkoosoleku juhatus on ülaltoodud koosseisus vastu võetud. 
 
Ettepanek: kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus esimehega Richard Veelaid, Kati        
Saulin, Anita Algus, Janette-Johanna Lambot. 
Hääletuse tulemus: 121 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: häältelugemiskomisjon on ülaltoodud koosseisus vastu võetud. 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
Üldkoosoleku juhatuse esimees Laura Maria Kull tutvustab päevakorda. 
Ettepanek: kinnitada päevakord järgnevalt: 

1.) Tegevuskava 2018 aruanne 
2.) Tegevuskava 2019 tutvustamine ja kinnitamine 
3.) Eelarve 2019 
4.) Haridusplatvormi täiendamine 
5.) Arengukava 2019-2021 tutvustamine ja kinnitamine 
6.) Autasude statuudi kinnitamine 

Hääletuse tulemus: 120 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: päevakord on vastu võetud. 
 
2.Tegevuskava 2018 aruanne 
Sõna saavad tegevmeeskonna liikmed. 
 
1) Juhatus 
Sõna juhatuse töö tutvustamiseks saab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimusi ei esitatud. 
 
2) Liikmete valdkond 



Sõna liikmete valdkonna tegevuse tutvustamiseks saab valdkonna juht Kristin Pintson. 
Küsimusi ei esitatud. 
 
3) Avaliku poliitika valdkond 
Sõna avaliku poliitika valdkonna töö tutvustamiseks saab valdkonna juht Lennart Mathias           
Männik. 
Küsimusi ei esitatud. 
 
4) Kultuurivaldkond 
Sõna kultuurivaldkonna töö tutvustamiseks saab valdkonna juht Dan Taidla. 
Küsimusi ei esitatud. 
 
5) Kommunikatsioonivaldkond 
Sõna saab kommunikatsioonivaldkonna tööst rääkimiseks juhatuse aseesimees ja        
valdkonna koordinaator Joosep Kään. 
Küsimusi ei esitatud. 
 
Tegevuskava 2018 aruande kinnitamine 
Küsimus delegaadilt 113. Vastuse annab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimus delegaadilt 14. Vastuse annab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimus delegaadilt 42. Vastuse annab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimus delegaadilt 172. Vastuse annab liikmete valdkonna juht Kristin Pintson. 
Küsimus delegaadilt 45. Vastuse annab liikmete valdkonna juht Kristin Pintson.          
Küsimusele annab lisa kommentaari juhatuse aseesimees German Skuja. 
Küsimus delegaadilt 136. Vastuse annab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
 
Ettepanek: kinnitada “Tegevuskava 2018” aruanne. 
Hääletuse tulemus: 121 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: “Tegevuskava 2018” aruanne on vastu võetud.  
 
I ametlik osa on lõppenud (11:30) 
 
 
 
II ametlik osa (12:05-13:20) 
Kohaloleku kontroll 
Tulemus: kohal 121 delegaati. 
Otsus: üldkoosolek on otsustusvõimeline. 
 
3.Tegevuskava 2019 tutvustamine ja kinnitamine 
Sõna saavad tegevmeeskonna liikmed. 
 
1) Avaliku poliitika valdkond 
Sõna saab valdkonna eesmärkidest rääkimiseks valdkonna juht Lennart Mathias Männik. 
Küsimusi ei esitatud. 
 



2) Liikmete valdkond 
Sõna saab valdkonna eesmärkidest rääkimiseks valdkonna juht Kristin Pintson.  
Küsimuse esitab delegaat 9. Kommentaari annab juhatuse aseesimees Joosep Kään. 
Küsimus delegaadilt 117. Kommentaari annab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimus delegaadilt 172. Kommentaari annab valdkonna juht Kristin Pintson. 
Küsimus delegaadilt 57. Kommentaari annab valdkonna juht Kristin Pintson. 
Küsimus delegaadilt 133. Kommentaari annab valdkonna juht Kristin Pintson. 
Küsimus delegaadilt 17. Kommentaari annab valdkonna juht Kristin Pintson. 
Küsimus delegaadilt 97. Kommentaari annab juhatuse aseesimees German Skuja. 
 
3) Kultuurivaldkond 
Sõna saab valdkonna eesmärkidest rääkimiseks valdkonna juht Dan Taidla. 
Küsimus delegaadilt 17. Kommentaari annab valdkonna juht Dan Taidla. Lisakommentaari          
annab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimus delegaadilt 172. Kommentaari annab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimus delegaadilt 42. Kommentaari annab valdkonna juht Dan Taidla. 
Küsimus delegaadilt 48. Kommentaari annab juhatuse aseesimees Joosep Kään. 
Küsimus delegaadilt 14. Kommentaari annab valdkonna juht Dan Taidla. 
 
4) Kommunikatsioonivaldkond 
Sõna saab valdkonna eesmärkidest rääkimiseks juhatuse esimees ja valdkonna         
koordinaator Joosep Kään. 
Küsimusi ei esitatud. 
 
5) Juhatus 
Sõna juhatuse töö tutvustamiseks ning Liidu eesmärkidest rääkimiseks tuleval aastal saab           
sõna juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimused delegaatidelt 9, 17, 71, 117, 172, 42, 17, 113, 97, 43, 42. Kommentaari              
küsimustele annab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
 
Laura Maria Kull teeb ettepaneku muudatusettepanekute tegemiseks. 
Muudatusettepaneku esitajaid ei ole. 
 
Ettepanek: kinnitada “Tegevuskava 2019”. 
Hääletuse tulemus: 121 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: “Tegevuskava 2019” on vastu võetud. 
 
II ametlik osa on lõppenud (13:20) 
 
 
 
III ametlik osa (16:30-17:30) 
Kohaloleku kontroll  
Tulemus: kohal 119 delegaati. 
Otsus: üldkoosolek on otsustusvõimeline. 
 



4. Eelarve 2019 
Sõna 2019 aasta eelarve tutvustamiseks saab Õpilasliidu tegevjuht Kairi Kitsing. 
Küsimus delegaadilt 117, 43. Küsimusele vastab tegevjuht Kairi Kitsing. 
 
Laura Maria Kull teeb ettepaneku muudatusettepanekute tegemiseks. 
Muudatusettepaneku esitajaid ei ole. 
 
Ettepanek: kinnitada “Eelarve 2019”. 
Hääletuse tulemused: 119 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: 2019. aasta eelarve on vastu võetud. 
 
5. Haridusplatvormi täiendamine 
Sõna haridusplatvormi tutvustamiseks saab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimus delegaadilt 117. Küsimusele vastab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
 
Laura Maria Kull teeb ettepaneku muudatusettepanekute tegemiseks. 
Muudatusettepaneku esitajaid ei ole. 
 
Ettepanek: kinnitada täiendatud dokument “Haridusplatvorm”. 
Hääletuse tulemused: 119 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: dokument “Haridusplatvorm” on vastu võetud. 
 
Päevakorra muudatusettepanek: 
Muudatusettepanek nr.1  
Esitaja: Õpilasliidu juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Muudetav osa: muuta päevakorra järjekorda ning tõsta “Autasude statuudi” dokument          
“Arengukava 2019-2021” dokumendist ettepoole.  
 
Ettepanek: päevakorras “Autasude statuudi” dokumendi ühe võrra ettepoole tõstmine. 
Hääletuse tulemus: 119 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: päevakorra muutmine on vastu võetud. 
 
6. Autasude statuudi kinnitamine 
Autasude statuudi tutvustamiseks saab sõna juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimus delegaadilt 135, 48. Küsimusele vastab juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
 
Laura Maria Kull teeb ettepaneku muudatusettepanekute tegemiseks. 
 
Muudatusettepanek nr. 2 
Esitaja: delegaat  94 
Muudetav osa: “2.1. EÕEL-i teenetemärk on EÕEL-i kõrgeim autasu, mis antakse Eesti            
õpilasesinduste hüvanguks tulemusliku ja aktiivse tööga silma paistnud isikule, kellel on           
õpilasesinduste ja/või EÕEL-i ees väljapaistvaid teeneid.” 
Muudatuse kirjeldus: lisada antud lausele lisaks sõna “õpilaste”. Muudatus: “2.1. EÕEL-i           
teenetemärk on EÕEL-i kõrgeim autasu, mis antakse Eesti õpilasesinduste hüvanguks          



tulemusliku ja aktiivse tööga silma paistnud isikule, kellel on õpilaste, õpilasesinduste ja/või            
EÕEL-i ees väljapaistvaid teeneid.” 
Delegaat 94 selgitab enda seisukohta.  
 
Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr. 2 
Hääletuse tulemus: 118 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: antud muudatusettepanek nr. 2 on vastu võetud. 
 
Ettepanek: kinnitada dokument “Autasude statuut” 
Hääletuse tulemused: 118 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: dokument “Autasude statuut” on vastu võetud. 
 
III ametlik osa on lõppenud (17:30) 
 
 
 
IV ametlik osa 21.oktoober 2018 (11:05-12:15) 
Kohaloleku kontroll  
Tulemus: kohal 116 delegaati. 
Otsus: üldkoosolek on otsustusvõimeline. 
 
Ettepanek: kinnitada üldkoosoleku juhatus muudetud koosseisus esimees Laura Maria Kull,          
protokollija Jane Cathlyn Meigas ja sõnavõttude registreerija Demi Vaarask. 
Hääletuse tulemus: 116 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. 
Otsus: üldkoosoleku muudetud juhatus on ülaltoodud koosseisus vastu võetud. 
 
7. Arengukava 2019-2021  
Arengukavade tutvustamiseks saab sõna juhatuse esimees Marcus Ehasoo. 
Küsimus delegaadilt 113, 97, 81, 133, 42, 104, 78 120. Küsimustele annab vastuse juhatuse              
esimees Marcus Ehasoo. 
 
Laura Maria Kull teeb ettepaneku muudatusettepanekute tegemiseks. 
 
Muudatusettepanek nr. 3 
Esitaja: delegaat 26 
Muudetav osa: dokument “Arengukava 2019-2021”. Hetkeolukord ja arengusuunad 
EÕEL-is on ca 179 liiget ning 38 aktivisti. 
Muudatuse kirjeldus: asendada sõna liiget, sõnaga liikmeskool. Muudetud kujul: “EÕEL-is on           
ca 179 liikmeskooli ning 38 aktivisti.” 
Delegaat 26 selgitab enda seisukohta. Juhatuse esimees Marcus Ehasoo annab          
endapoolse kommentaari. Delegaadilt 106 esitatakse küsimus. 
 
Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr. 3 
Hääletuse tulemus: 4 poolt, 111 vastu, 1 erapooletu. 
Otsus: antud muudatusettepanek nr. 3 on tagasi lükatud. 
 



Muudatusettepanek nr. 4 
Esitaja: delegaat 62 
Muudetav osa: Pikaajalised eesmärgid ja meetmed. 2. Suurendada liikmeskoolide, partnerite          
ja avalikkuse teadlikkust EÕEL-st ja selle peamistest seisukohtadest. 
Sotsiaalmeedia ja meililist on toiminud väga edukalt. Facebooki postituste keskmine          
vaadatavus on 5000, Instagrammis on 830 jälgijat, Snapchatis 400 jälgijat ja meililistiga on             
liitnud 500 aadressaati, kõikide meillistide kombineerimisel on võimalik edastada sõnumeid          
2000-le inimesele.  
Muudatuse kirjeldus: muuta punkti järgnevalt “Sotsiaalmeedia ja meililist on toiminud väga           
edukalt. Facebooki postituste keskmine vaadatavus on 5000, Instagrammis on üle 1000           
jälgija ja meililistiga on liitnud 500 aadressaati, kõikide meillistide kombineerimisel on           
võimalik edastada sõnumeid 2000-le inimesele.” 
Delegaat 62 selgitab enda seisukohta. Kommentaari annab juhatuse esimees Marcus          
Ehasoo. Küsimuse esitab delegaat 106. 
 
Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanek nr. 4 
Hääletuse tulemus: 22 poolt, 84 vastu, 10 erapooletu. 
Otsus: antud muudatusettepanek nr. 4 on tagasi lükatud. 
 
Ettepanek: kinnitada dokument “Arengukava 2019-2021”. 
Uus kohaloleku kontroll 
Tulemus: kohal 117 delegaati 
Hääletuse tulemused: 113 poolt, 2 vastu, 2 erapooletu. 
Otsus: dokument “Arengukava 2019-2021” on vastu võetud. 
 
IV ametlik osa on lõppenud (12:15) 
 
Üldkoosoleku juhatuse esimees Laura Maria Kull kuulutab üldkoosoleku lõppenuks. 
 
 
Laura Maria Kull                                                             Jane Cathlyn Meigas 
XXXIX üldkoosoleku juhatuse esimees                          XXXIX üldkoosoleku protokollija 
 
 
 
 
 
 
 


