Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXVIII Üldkoosoleku protokoll
Andmed
Toimumiskoht: Kadrina Keskkool, Rakvere tee 4, Kadrina, Lääne-Virumaa
Toimumisaeg: 06.-08. aprill 2018
Juhatas: Anett Veske
Protokollis: Elo Kook
Lisa 1: osalejate nimekiri
Lisa 2: ametlike osade audiosalvestised
I ametlik osa (10:15 – 11:27)
Kohaloleku kontroll
Tulemus: kohal 133 delegaati.
Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Ettepanek: kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Aksel Joonas Reedi, Laura Elisabeth Karu,
Arleen Rillo, Ele Laks ja esimees Anna Maria Poell.
Hääletuse tulemus: 131 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu.
Järeldus: häältelugemiskomisjon on ülaltoodud koosseisus vastu võetud.
Ettepanek: kinnitada üldkoosoleku juhatus koosseisus esimees Anett Veske, protokollija Elo Kook
ja sõnavõttude registreerija Lilian Karro.
Hääletuse tulemus: poolt 130, 0 vastu, 1 erapooletu.
Järeldus: üldkoosoleku juhatus on ülaltoodud koosseisus vastu võetud.
1. Päevakorra kinnitamine
Üldkoosoleku juhatuse esimees Anett Veske tutvustab päevakorda.
Ettepanek: kinnitada päevakord järgnevalt:
1) Tegevusaruanne 2017/2018
2) Haridusplatvormi muudatusettepanek
3) Õpetajate õiguste suurendamise seisukoht
4) Õpilaste Eesti 2023 tutvustamine
5) Majandusaasta aruanne
6) Revisjonikomisjoni aruanne
7) Revisjonikomisjoni valimine
8) Juhatuse valimine
Hääletuse tulemus: 132 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Järeldus: Päevakord on vastu võetud
2. Tegevusaruanne 2017/2018
Sõna saavad tegevmeeskonna liikmed.
1) Juhatus
Sõna juhatuse töö tutvustamiseks saab juhatuse esimees Andreanne Kallas.
Küsimusi esitavad delegaadid 4, 154.
2) Rahvusvaheliste suhete valdkond
Sõna valdkonna tööst rääkimiseks saab juhatuse aseesimees ja valdkonna koordinaator Marcus
Ehasoo.
Küsimusi ei esitatud.
3) Liikmete valdkond

Sõna liikmete valdkonna tegevuse tutvustamiseks saab valdkonna juht German Skuja.
Küsimusi esitavad delegaadid 133 ja 170 ning külaline K11. Teist küsimust kommenteerib juhatuse
aseesimees Marcus Ehasoo.
4) Avaliku poliitika valdkond
Sõna saab avaliku poliitika valdkonna töö kommenteerimiseks juhatuse aseesimees ja valdkonna
juht Marcus Ehasoo.
Küsimusi esitasid delegaadid 154 ja 4.
5) Kultuurivaldkond
Sõna kultuurivaldkonna töö tutvustamiseks saab valdkonna juht Anna Martha Seer.
Küsimusi esitasid delegaadid 72 ja 100. Üht küsimust täpsustas juhatuse esimees Andreanne
Kallas.
6) Kommunikatsioonivaldkond
Sõna saab kommunikatsioonivaldkonna tööst rääkimiseks valdkonna juht Joosep Kään.
Küsimusi esitasid delegaadid 4, 172 ja 100.
Anett Veske pakub välja võimaluse esitada muudatusettepanekuid dokumendis "Tegevusaruanne
2017/2018". Muudatusettepaneku esitajaid ei ole.
Ettepanek: kinnitada "Tegevusaruanne 2017/2018".
Hääletuse tulemus: 125 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu.
Järeldus: "Tegevusaruanne 2017/2018" on vastu võetud.
I ametlik osa on lõppenud (11:27)
II ametlik osa (12:00 – 15:38)
Kohaloleku kontroll
Tulemus: kohal 130 delegaati.
Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline.
3. Haridusplatvormi muudatusettepanek
Sõna haridusplatvormi tutvustamiseks saab juhatuse esimees Andreanne Kallas.
Küsimusi esitab delegaat 4.
Anett Veske teeb pakkumise muudatusettepanekute tegemiseks. Muudatusettepaneku esitajaid ei
ole.
Ettepanek: hääletada haridusplatvormi muudatusettepaneku üle.
Hääletuse tulemus: 132 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu.
Järeldus: delegaatide arv ei klapi kohaloleku kontrolli käigus saadud arvuga. Teha uus
kohalolekukontroll.
Kohaloleku kontroll.
Tulemus: kohal 133 delegaati.
Ettepanek: hääletada haridusplatvormi muudatusettepaneku üle.
Hääletuse tulemus: 130 poolt, 0 vastu, 3 erapooletut.
Järeldus: muudatusettepanek on vastu võetud.

4. Õpetajate õiguste suurendamise seisukoht
Sõna seisukoha tutvustamiseks saab juhatuse aseesimees Marcus Ehasoo.
Küsimusi esitavad delegaadid 133, 128 ja 75.
Anett Veske pakub välja võimaluse esitada dokumendis muudatusettepanekuid.
Muudatusettepanek nr 1
Esitaja: delegaat 120
Muudetav osa: "EÕEL ei saa kuidagi toetada eelnõud, mis juba eos näeb ette õpilasele valu
tekkimise/tekitamise ohu võimalust. HTM-i esitatud eelnõu seletuskirjas viidatakse sellele, et valu
ei tohi tahtlikult põhjustada. Füüsilise jõu määr peab vastama õpilase eale, vastupanu intensiivsusele
ja lahendatava olukorra ohtlikkusele." (Õpetajate õiguste suurendamise seisukoht, lk 3)
Muudatuse kirjeldus: Jätta dokumendist välja osa, mis puudutab füüsilist sekkumist (kompamise
osa sisse jätta).
Delegaat kommenteerib enda muudatusettepanekut. Juhatuse aseesimees Marcus Ehasoo
kommenteerib dokumenti ning lisab, et juhatus ei nõustu muudatusettepanekuga.
Muudatusettepanek nr 2
Esitaja: delegaat 154
Muudetav osa: "EÕEL-i arvates tuleb probleemolukorras võtta esmalt võtta ühendust
lapsevanemaga (nt helistades), kes ise käsib lapsel ette näidata vajalikud asjad (nt koti). Kui on
hädakaitseline
olukord, siis rakendub hädakaitse niikuinii ja selleks ei ole vaja eraldi reguleerida PGS-is
midagi." (Õpetajate õiguste suurendamise seisukoht, lk 2)
Muudatuse kirjeldus: lisada antud lause järele näitelause järgnevas sõnastuses: "Kui õpilane kasutab
õpetaja või mõne teise koolitöötaja suhtes vägivalda, on neil juba praegu hädakaitse raames
võimalik proportsionaalseid meetmeid kasutades reageerida."
Delegaat 154 selgitab enda seisukohta ja muudatusettepanekut. Juhatuse aseesimees Marcus
Ehasoo kommenteerib muudatusettepanekut ning lisab, et juhatus toetab.
Küsimuse esitab delegaat 4.
Üldkoosoleku juhatuse esimees teeb ettepaneku panna hääletusele muudatusettepanek nr 1.
Hääletuse tulemus: 0 poolt, 124 vastu ja 8 erapooletut.
Järeldus: muudatusettepanek nr 1 tagasi lükatud.
Üldkoosoleku juhatuse esimees teeb ettepaneku panna hääletusele muudatusettepanek nr 2.
Hääletuse tulemus: 105 poolt, 1 vastu, 15 erapooletut
Järeldus: muudatusettepanek nr 2 vastu võetud.
Üldkoosoleku juhatuse esimees teeb ettepaneku panna hääletusele õpetajate õiguste suurendamise
seisukoht.
Hääletuse tulemus: 128 poolt, 0 vastu, 3 erapoolt.
Järeldus: seisukoht on vastu võetud.
5. Õpilaste Eesti 2023 tutvustamine
Sõna kommenteerimiseks saab aseesimees Marcus Ehasoo.
Küsimusi esitasid delegaadid 127, 4, 100 ja 109.
Üldkoosoleku juhatuse esimees annab võimaluse esitada muudatusettepanekuid.
Muudatusettepanek nr 3
Esitaja: mandaat 100
Muudetav osa: 1.1 Muutma õppekava mahtu ning sisu lõimides seda enam reaalses elus
vajaminevate oskuste ja teadmiste omandamisega, vähendades faktipõhisust ja suurendades

praktilise õppe osakaalu. Samuti tuleb suurendama ainetevahelist integratsiooni.
Muudatuse kirjeldus: Muuta punkti järgnevalt "Muutma õppekava mahtu ning sisu lõimides seda
enam reaalses elus vajaminevate oskuste ja teadmiste omandamisega, vähendades faktipõhisust ja
suurendades praktilise õppe osakaalu, ainetes, mille alus ei põhine faktipõhisel õppel. Samuti tuleb
suurendama ainetevahelist integratsiooni."
Delegaat 100 selgitab enda seisukohta. Marcus Ehasoo lisab endapoolse kommentaari. Mandaat 100
lisab endapoolsed täpsustused. Küsimusi esitavad delegaadid 59, 72.
Ettepanek: panna muudatusettepanek nr 3 hääletusele.
Hääletuse tulemus: 23 poolt, 92 vastu, 16 erapooletut.
Järeldus: muudatusettepanek nr 3 on tagasi lükatud.
Muudatusettepanek nr 4
Esitaja: mandaat 25
Muudetav osa: 1. Koolis õpetatav tuleb enam siduda tegeliku elu ja tuleviku töö oskustega ning
toetada samal ajal õppija individuaalset arengut.
Muudatuse kirjeldus: muuta punkti 1 järgnevalt: "Koolis õpetatav tuleb siduda kas enam faktidega
või enam tuleviku töö oskustega vastavalt õpilase poolt soovitud erialale. Näiteks füüsiku või keemi
on arvutusoskus ja faktiteadmised need, mis saab olema töö peamine sisu."
Delegaat selgitab seisukohta. Marcus Ehasoo kommenteerib muudatusettepanekut. Küsimuse esitab
külaline K8.
Ettepanek: panna muudatusettepanek nr 4 hääletusele
Hääletuse tulemus: 1 poolt, 114 vastu, 15 erapooletut
Järeldus: muudatusettepanek nr 4 tagasi lükatud.
Muudatusettepanek nr 5
Esitaja: delegaat 133
Muudetav osa: lisada uus punkt 1.8.
Muudatuse sisu: lisada uus punkt 1.8 sõnastuses "Kindlustada kõikidele õpilastele kogukonna
praktikas osalemise võimalus, tagades Eesti kodanikuühiskonna järjepidevuse, õpilaste praktilise
töökogemuse ja võimaluse eneseteostuseks kolmandas sektoris."
Mandaat 133 selgitas enda muudatusettepanekut. Marcus Ehasoo lisas enda toetava kommentaari.
Ettepanek: panna muudatusettepanek nr 5 hääletusele
Hääletuse tulemus: 130 poolt, 0 vastu, 2 erapooletut
Järeldus: muudatusettepanek nr 5 on vastu võetud.
Muudatusettepanek nr 6
Esitaja: mandaat 72
Muudetav osa: 2.3 Vähendada klassikoosseisu suurust – optimaalne õpilaste arv ühes kinnitatud
klassikomplektis võiks olla 18-20 inimest.
Muudatuse sisu: muuta punkt ümber "Vähendada klassikoosseisu maksimummäära 22-le õpilasele
vastavalt olemasolevale taristule."
Mandaat 72 selgitas muudatusettepaneku sisu. Marcus Ehasoo lisas juhatusepoolse kommentaari.
Ettepanek: panna muudatusettepanek nr 6 hääletusele.
Hääletuse tulemus: 49 poolt, 60 vastu, 19 erapooletut.
Järeldus: muudatusettepanek nr 6 on tagasi lükatud.
Lõuna 14:45 – 15:15

Kohalolekukontroll
Tulemus: kohal on 133 delegaati.
Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Muudatusettepanek nr 7
Esitaja: mandaat 72
Muudetav osa: 5.2 Koolivõrgu ümberkorraldamisel lähtuda põhimõttest, et alg-ja põhikool peavad
asuma õpilastele võimalikult lähedal. Gümnaasiumite koondamisel maakonnakeskustesse tuleb
tagada hästi toimiv koolitransport.
Muudatuse sisu: jätta välja sõnad "alg- ja".
Mandaat 72 selgitas enda muudatusettepanekut. Marcus Ehasoo teatas, et juhatus on
muudatusettepaneku poolt.
Ettepanek: panna muudatusettepanek nr 7 hääletusele.
Hääletuse tulemus: 129 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu.
Järeldus: muudatusettepanek nr 7 on vastu võetud.
Muudatusettepanek nr 8
Esitaja: mandaat 43
Muudetav osa: Kõigil õpilastel üle Eesti peavad olema hariduse omandamisel samaväärsed
võimalused ning mitte kedagi ei tohi diskrimineerida tulenevalt tema soost, rahvusest, seksuaalsest
orientatsioonist, usulistest tõekspidamistest või sotsiaalsest taustast, füüsilisest ja vaimsest
erivajadusest. (Õpilaste Eesti 2023, 5. punkt)
Muudatuse sisu: lisada loetellu sõna "rass" nii, et uus punkt kõlaks järgnevalt: "Kõigil õpilastel üle
Eesti peavad olema hariduse omandamisel samaväärsed võimalused ning mitte kedagi ei tohi
diskrimineerida tulenevalt tema soost, rahvusest, rassist, seksuaalsest orientatsioonist, usulistest
tõekspidamistest või sotsiaalsest taustast, füüsilisest ja vaimsest erivajadusest".
Delegaat 43 kommenteerib enda muudatusettepanekut. Marcus Ehasoo lisab juhatuspoolse toetava
kommentaari.
Ettepanek: panna muudatusettepanek nr 8 hääletusele.
Hääletuse tulemus: 130 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu.
Järeldus: muudatusettepanek nr 8 on vastu võetud.
Muudatusettepanek nr 9
Esitaja: 43
Muudetav osa: Hariduses peab põhiline fookus olema õppija arengul. Seega on õpilane ja tema
vajadused, huvid, oskused ja võimed iga hariduspoliitilise otsuse keskmeks ning lähtekohaks.
Kõikidele õpilastele tuleb tagada ligipääs haridusele, olenemata nende soost, rahvusest, seksuaalsest
orientatsioonist, usulistest tõekspidamistest või sotsiaalsest taustast, füüsilisest ja vaimsest
erivajadusest. (Õpilaste Eesti 2023, EÕEL-i haridusfilosoofia 1. lõik)
Muudatuse sisu: lisada loetellu sõna "rass" nii, et uus punkt kõlaks järgnevalt: "Hariduses peab
põhiline fookus olema õppija arengul. Seega on õpilane ja tema vajadused, huvid, oskused ja
võimed iga hariduspoliitilise otsuse keskmeks ning lähtekohaks. Kõikidele õpilastele tuleb tagada
ligipääs haridusele, olenemata nende soost, rahvusest, rassist, seksuaalsest orientatsioonist,
usulistest tõekspidamistest või sotsiaalsest taustast, füüsilisest ja vaimsest erivajadusest."
Marcus Ehasoo ütleb, et kuna muudatusettepanek puudutab EÕEL-i haridusfilosoofiat, siis
muudatusettepanekut praegusel üldkoosolekul vastu võtta ei saaks. Teeb ettepaneku lisada
muudatusettepanekusse juurde, et antud punkt muudetakse järgmisel üldkoosolekul, kui
muudetakse EÕEL-i haridusplatvormi. Muudatusettepaneku esitaja delegaat 43 on sellega nõus.
Küsimuse esitab mandaat 72.

Ettepanek: panna hääletusele muudatusettepanek nr 9.
Hääletuse tulemus: 127 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut.
Järeldus: Muudatusettepanek nr 9 on vastu võetud.
Ettepanek: panna dokument "Õpilaste Eesti 2023" koos muudatusettepanekutega vastu
Hääletuse tulemus: 126 poolt, 2 vastu, 2 erapooletut
Järeldus: dokument "Õpilaste Eesti 2023" on vastu võetud.
II ametliku osa lõpp kell 15:38
III ametlik osa (18:23 – 18:36)
Kohaloleku kontroll
Tulemus: kohal 132 delegaati.
Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline.
6. Majandusaasta aruanne
Majandusaasta aruande esitab EÕELi tegevjuht Kairi Kitsing.
Küsimusi esitab külaline K11, delegaadid 154 ja 133.
Ettepanek: kinnitada majandusaasta aruanne.
Hääletuse tulemus: 132 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Järeldus: majandusaasta aruanne on kinnitatud.
III ametliku osa lõpp (18:36)
IV ametlik osa 08.aprill 2018 (10:03- 12:21)
Kohaloleku kontroll
Tulemus: kohal 133 delegaati.
Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline.
7. Revisjonikomisjoni aruanne
Sõna aruande esitamiseks saab revisjonikomisjoni liige Siiri Pajupuu.
Küsimusi ei esitata.
8. Revisjonikomisjoni valimine
Anett Veske selgitab üldkoosolekule revisjonikomisjoni valimise korda.
Kaimo Kukk esitab enda kandidatuuri revisjonikomisjoni. Siiri Pajupuu esitab enda kandidatuuri
revisjonikomisjoni. Sõna saab Andreanne Kallas, et anda teada, et kandidatuuri soovib esitada
Liina Hirv, kes ise üldkoosolekul ei viibi.
Ettepanek: kinnitada Kaimo Kuke kandidatuur
Tulemus: üldkoosolek on lubanud Kaimo Kukel kandideerida (usaldushääletus).
Ettepanek: kinnitada Siiri Pajupuu kandidatuur
Tulemus: üldkoosolek on lubanud Siiri Pajupuul kandideerida (usaldushääletus).
Ettepanek: kinnitada Liina Hirve kandidatuur
Tulemus: üldkoosolek on lubanud Liina Hirvel kandideerida (usaldushääletus).

Kandidaatidel on sõna kõne pidamiseks.
Liina Hirv ei saa sõna võtta, sest kirjutab Tartus magistritööd.
Sõna oma kandidatuuri kaitsmiseks on Kaimo Kukel.
Küsimusi esitavad delegaadid 153 ja 133
Sõna enda kandidatuuri kaitsmiseks on Siiri Pajupuul.
Küsimusi esitavad delegaadid 59 ja 133.
Sõna enda kandidatuuri kaitsmiseks on Laura Raagil.
Küsimusi esitavad delegaadid 72, 133 ja 153.
Delegaat 72 esitab toetuskõne Siiri Pajupuule ja Liina Hirvele.
Sõna saab Andreanne Kallas, kes esitab juhatuse ettepaneku revisjonikomisjoni moodustamiseks
kaheliikmelisena.
Ettepanek: panna hääletusele revisjonikomisjoni valimime kaheliikmelisena.
Hääletuse tulemus: 117 poolt, 11 vastu, 1 erapooletu.
Järeldus: revisjonikomisjon valitakse kaheliikmelisena.
Anett Veske tutvustab revisjonikomisjoni valimise korda. Häältelugemiskomisjoni esimees
Johanna-Maria Poell näitab üldkoosolekule, et hääletuskast on tühi.
Toimub hääletussedelite jagamine.
Üldkoosoleku juhatus peatab hääletussedelite jagamise, sest need on kehtetud (sedelitel oli kirjas
vale üldkoosoleku number).
Prinditakse ja jagatakse uued sedelid ning toimub hääletusprotsess.
Häältelugemiskomisjon läheb hääli kokku lugema.
Üks delegaat tühistas oma sedeli, sest hääletas valesti. Delegaadile väljastati uus sedel.
Sõna on häältelugemiskomisjoni esimehel.
Välja anti 133 sedelit ning tagasi laekus 132. Rikutud sedeleid oli 6. Hääled jagunesid järgmiselt:
Liina Hirv
86
Kaimo Kukk
49
Siiri Pajupuu
81
Laura Raag
34
Järeldus: revisjonikomisjoni osutusid valituks Liina Hirv ja Siiri Pajupuu.
Ettepanek: kinnitada revisjonikomisjon koosseisus Liina Hirv ja Siiri Pajupuu.
Hääletuse tulemus: 121 poolt, 9 vastu, 1 erapooletu.
Järeldus: revisjonikomisjon on kinnitatud.
IV ametliku osa lõpp kell 12:15.
V ametlik osa (12:25 – 13:45)
Kohalolekukontroll
Tulemus: kohal 133 delegaati.
Järeldus: üldkoosolek on otsustusvõimeline.

9. Juhatuse valimine
Anett Veske tutvustab juhatuse valimise korda.
Ettepanek: valida kolmeliikmeline juhatus.
Hääletuse tulemus: 129 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu
Järeldus: juhatus valitakse kolmeliikmelisena.
Anett Veske tutvustab juhatuse kandidaatide kõnede pidamise korda. Kandidaadid lahkuvad saalist.
Sõna saab juhatuse esimehe kandidaat Marcus Ehasoo.
Küsimusi esitavad delegaadid 64, 154, 133 ja külaline K8.
Sõna saab juhatuse aseesimehe kandidaat Joosep Kään.
Küsimusi esitavad delegaadid 4 ja 133.
Sõna saab juhatse aseesimehe kandidaat Ayrton Mägipõld.
Küsimusi esitavad delegaadid 130 ja 167.
Sõna saab juhatuse aseesimehe kandidaat German Skuja.
Küsimusi esitavad delegaadid 133, 130, 12 ja 88.
Anett Veske tutvustab poolt- ja vastukõnede pidamise korda.
Delegaat 100 teeb vastukõne esimehe kandidaat Marcus Ehasoole.
Marcus Ehasoo esitab vastulause.
Delegaat 44 teeb pooltkõne Marcus Ehasoole, Joosep Käänile ja German Skujale.
Delegaat 68 teeb pooltkõne Marcus Ehasoole, Joosep Käänile ja German Skujale.
Delegaat 167 teeb pooltkõne Marcus Ehasoole, Joosep Käänile ja German Skujale.
Kommunikatsioonivaldkonna laiendatud koosseis teeb pooltkõne Joosep Käänile.
1) Esimehe valimine
Häältelugemiskomisjoni esimees näitab üldkoosolekule et hääletuskast on tühi.
Toimub hääletussedelite jagamine, hääletamine ja häälte lugemine.
Sõna saab häältelugemiskoisjoni esimees.
Tulemus: Välja anti 133 sedelit, millest tagasi saadi 133. Rikutud sedeleid oli 16. Marcus Ehasoo
poolt hääletas 117 delegaati.
Järeldus: Marcus Ehasoo on valitud Eesti Õpilasesinduste Liidu esimeheks järgmiseks
tegevusaastaks.
2) Juhatuse aseesimeeste valimine
Anett Veske selgitab hääletamise korda.
Häältelugemiskomisjoni esimees näitab üldkoosolekule, et hääletuskast on tühi.
Toimub sedelite jagamine, hääletamine ja häälte kokku lugemine.
Sõna hääletustulemuste teatamiseks saab häältelugemiskomisjoni esimees.
Tulemus: Väljastati 133 sedelit, neist laekus 133. Rikutud sedeleid oli 0. Hääled jagunesid
järgnevalt:
Joosep Kään
125
Ayrton Mägipõld
10

German Skuja
124
Järeldus: Joosep Kään ja German Skuja on valitud Eesti Õpilasesinduste Liidu aseesimeesteks.
Ettepanek: kinnitada juhatus koosseisus esimees Marcus Ehasoo ja juhatuse liikmed German
Skuja ja Joosep Kään.
Hääletuse tulemus: 131 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Järeldus: valitud on juhatus järgnevaks tegevusaastaks koosseisus esimees Marcus Ehasoo ja
juhatuse liikmed German Skuja ja Joosep Kään.
Juhatuse esimees Marcus Ehasoo peab tänukõne.
V ametliku osa lõpp kell 13:45.
Üldkoosoleku juhatuse esimees Anett Veske loeb ametlikud osad lõppenuks.

Anett Veske
XXVIII üldkoosoleku juhatuse esimees

Elo Kook
XXXVIII üldkoosoleku protokollija

