
EESTI  VÕIMLEMISLIIDU  ÜLDKOOSOLEKU 
 
PROTOKOLL 
 
Audentese kooli aula, Tallinn                                                                            06. aprill 2017.a.  
          algus kell 11:00    
Juhatas: Maris Jesse                                                                                             lõpp kell  13.45 
Protokollis: Kadi Pärloja       
 

Üldkoosolekul osalesid: 
EEVL liikmesklubid: 

Nr Liikmesklubi Esindaja Volitatav liige 

1 Airi SK   VK Janika 

2 AK Twister Pille Kuldkepp   

3 Akrobaatikaklubi Tirel Toivo Peegel*   

4 Anna Melody IVSK   Prof Sport 

5 Audentese SK  Kristiin Raudsepp*   

6 Biomechanics Group Sigrid Pedoson   

7 Eksperimentaalse LK Heidi Kann   

8 Elegance VK Natalja Ratšejeva   

9 Excite Dance Karolina Lill-Drigin    

10 Flight Club postitantsu stuudio Kadri Ristmägi   

11 Githa Margit Schmidt   

12 Ingel TK   VK Piruett 

13 IVK Fouette   Tip-Top 

14 K.Palusalu SK Elle Kase *   

15 Katrek VTK Lembe Laas*   

16 LP VK Terje Rohtmets   

17 Maribel SK   VK Janika Tallinn 

18 Meetrum VK Urve Tamm   

19 Narva Pärlid Irina Moskaljova SK Trefoil 

20 Prof Sport Natalja Inno   

21 Rondaat SK   SK Trefoil 

22 SK Fööniks   SK Nord 

23 SK Kati   
Biomechanics 
Group 

24 SK Lääne-Virumaa Kalev  

Biomechanics 
Group 

25 SK Nord Tarmo Oras   

26 SK Reval Sport Aldur Partasjuk   

27 SK Traps   
Biomechanics 
Group 

28 T.W.I.S.T CREW   SK Trefoil 

29 Tartu Spordiselts Kalev   VK Janika Tallinn 

30 Tartu Ülikooli ASK   VK Janika Tallinn 

31 Tatiana Ilvese VK   Tip-Top 

32 Tip-Top Klub 
Jelena 
Agafontseva   

33 Trefoil SK Olga Gogoladze   
* Liikmesklubi allkirjaõigusliku isiku poolt volitatud klubi esindaja 

  



Nr Liikmesklubi Esindaja Volitatav liige 

34 We Pole Dance Studio    Vertical Fitness 

35 Vertical Fitness  Merle Treufeldt-Kirtsi   

36 VK Akros   Trefoil 

37 VK Janika  Nevel Mölder   

38 VK Janika Tallinn Margit Saidla*   

39 VK MyGym  Nadžda Lapa   

40 VK Noorus Alla Prõttšikova   

41 VK Olymp Darja Žmatšenko   

42 VK Piruett Nadežda Logvinenko   

43 VK Pärl   
Piruett, Nadežda 
Logvinenko 

44 VK Rüht Kai Esna   

45 VK Rütmika Sirje Eomõis   

46 VK Tallinna Ülikool Natalja Cherneyko   

47 Võimlemis- ja Tantsuklubi Keeris Ene Mets   

48 Eesti Spordiselts Kalev Lembe Laas*   

49 Gümnastica Saaremaa VK   Rüht 

50 Sillamäe SK Kalev   Tip-Top 

51 Elido OÜ/ Elido Pole Studio Enge Vaikla   

52 Tsirkusestuudio Folie   Trefoil SK 
* Liikmesklubi allkirjaõigusliku isiku poolt volitatud klubi esindaja 

 
EEVL üksikliikmed: 
1. Laine Randjärv; 2. Heino Sisask 
 
Teised osalejad: Kadi-Liis Laaspere, Catrin Ott, Lea Kriibi, Maris Jesse, Krõõt Kilvet, Ann Anton, Kadi 
Pärloja, Viktor Saaron, Peeter Tishler. Eesti Võimlemisliidu üldkoosolekust võtsid osa 52 liikmesklubi 
esindajat või liikmesklubide poolt volitatud isikut ja 2 üksikliiget, kes olid teadlikud koosoleku päevakorrast. 
Samuti osales 9 külalist. Liikmetele anti hääletamisteks välja kokku 53 hääletuskaarti. 
 
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjas kehtestatud korrale, 
üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 30. märtsi 2017.a. ja saadetud 
välja kõikidele liikmetele. Üldkoosolekust osavõtjate ja külaliste registreerimine algas kell 10:30.  
 
Üldkoosoleku avas EEVL-i  asepresident Peeter Tishler, tervitades osavõtjaid ja külalisi ning tegi 

ettepaneku alustada üldkoosoleku otsustusvõime kontrolliga. Asepresident tõdes osavõtjate 

registreerimislehe põhjal, et kohal on 52 liidu liikmesklubi esindajat ja 2 üksikliikmete esindajat, kellest 1 

omab hääleõigust (volitatud 6 üksikliikme poolt), mis on kokku rohkem kui ½ ja seega vastavalt 

kehtivale põhikirjale on üldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid. 

Asepresident P. Tishler tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks EEVLI juhatuse liikme Maris Jesse. 
Üldkoosolek oli nõus, et Maris Jesse juhib koosolekut. M. Jesse tänas ja asus koosolekut juhatama. 
 
Juhataja tegi ettepaneku valida koosoleku protokollija ning häältelugemiskomisjoni liikmed. M. Jesse tegi 
ettepaneku valida protokollijaks EEVL büroojuhi Kadi Pärloja. Teisi kandidaate ei esitatud ja M. Jesse 
pani kandidaadi hääletusele. Vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, hääletada mittesoovinuid ei olnud. 
Seega kinnitati üldkoosoleku protokollijaks K.Pärloja. 
 
M. Jesse asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Ta teatas, et päevakorraprojekt oli 
ettenähtud korras liikmetele teatavaks tehtud. M. Jesse küsis, kas on täiendusi päevakorrapunktide 
osas. Täiendusi ei olnud ning M. Jesse tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku päevakord järgnevalt: 
 
1. Avasõnad, häältelugemiskomisjoni ja  kodukorra kinnitamine  
2. Laine Randjärve sõnavõtt 
3. 2016. aasta aruanded:  
3.1. EEVL  2016.a. majandusaasta aruanne: 



3.1.1. Tegevusaruanne 
3.1.2. Toimkondade aruanded 
3.1.3. Raamatupidamise aastaaruanne 
3.2. EEVL-i revisjonikomisjoni arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta 
3.3. Küsimused ja sõnavõtud, aruannete kinnitamine 
4. 2017.a. eelarve kinnitamine 
5. EEVL Presidendi ja juhatuse vabadele kohtadele liikmete valimised:  
5.1. President Laine Randjärve tagasiastumise kinnitamine 
5.2. Presidendi ja juhatuse liikmete valimiste reglemendi kinnitamine 
5.3. EEVL presidendi valimised 
5.4. EEVL juhatuse vabadele kohtadele liikmete valimine 
6. Küsimused ja sõnavõtud 
Hääletamise tulemusel ei olnud vastu ja erapooletuid ning hääletada mittesoovinuid ning sellega kinnitati 
päevakord. 
 
Juhataja tegi ettepaneku asuda päevakorrapunktide käsitlemise juurde. 
1. Avasõnad, häältelugemiskomisjoni ja kodukorra kinnitamine  

M.Jesse tutvustas kodukorda ning valimiste reglementi, mille järgi presidendi ja juhatuse liikmete 
vabadele kohtadele hääletamine toimub salajasel teel, kõikides teistes punktides viiakse hääletamised 
läbi avaliku hääletamisena hääletuskaartidega. Ettepanek on töötada vaheaegadeta ja lõpetada 
koosolek kell 14:00. Täiendusi ega küsimusi kellelgi saalis viibijatest ei olnud. 
M. Jesse tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku kodukord.  
Hääletamise tulemusel vastu ja erapooletuid ning hääletada mittesoovinuid ei olnud,  kinnitas 
üldkoosolek ühehäälselt kodukorra esitatud kujul. 
 
M. Jesse tegi ettepaneku valida vastavalt kodukorrale 2-liikmeline häältelugemiskomisjon ning tegi 
ettepaneku esitada kandidaatideks Tarmo Oras ja Krõõt Kilvet. Teisi ettepanekuid ei esitatud ning 
juhataja pani kandidaadid hääletusele. Ühehäälselt valiti 2-liikmeline häältelugemiskomisjon 
koosseisus: Tarmo Oras, Krõõt Kilvet. 

 

2. Laine Randjärve sõnavõtt 

L. Randjärv ütles , et tema tänane sõnavõtt on  ametlikustamaks soovi astuda tagasi Eesti 

Võimlemisliidu presidendi kohalt. 2016a. sügisel esitas ta  EEVLi juhatuse liikmetele palve 

tagasiastumiseks seoses töökohustuste suurenemisega. Juhatus aktsepteeris  otsust ning 

võimlemisliidu tööd asus juhtima asepresident Peeter Tishler. L. Randjärv tunnustas EEVL head 

toimist  eesotsas Ann Antoniga, kes on teinud oma tööd suure initsiatiivikusega ja avaldas toetust  

Peeter Tishleri kandidatuurile presidendivalimisel. L. Randjärv tänas kõiki EEVLi liikmesklubisid ning 

EEVLi  juhatuse liikmeid. 

3. 2016. aasta aruanded:  

3.1. EEVL  2016.a. majandusaasta aruanne: 

3.1.1. Tegevusaruanne  

Juhataja andis sõna Eesti Võimlemisliidu Peasekretär Ann Antonile, kes tegi lühikese kokkuvõtte 

2016 aasta tegevusaruandest, mis oli eelnevalt ka e-kirja teel saadetud kõikidele EEVLi 

liikmesklubidele. 

M. Jesse tänas A.Antonit ettekannete eest ning küsis, kas koosolekul osalejatel on eelneva 
ettekannete osas küsimusi. 
Küsimusi ei olnud ning M. Jesse tegi ettepaneku kuulata toimkondade esindajate ettekandeid 
eelmise aasta tegevustest. 
3.1.2. Toimkondade aruanded  

Juhataja andis EEVLi Toimkondade esindajatele sõna, et kuulata nende lühikest kokkuvõtet oma 

tegevustest 2016.a. ning plaanidest 2017.aastaks. Toimkondade aruannete esitlused toimusid 

järgnevalt: iluvõimlemise toimkond- Natalja Inno; rühmvõimlemise toimkond – Margit Saidla; 

trampoliinvõimlemise toimkond – Sigrid Pedoson; sportaeroobika toimkond – Ann Anton; 

sportakrobaatika toimkond – Heidi Kann; TeamGym toimkond – Olga Gogoladze; 

harrastusvõimlemise toimkond – Lembe Laas. 

M. Jesse tänas kõikide toimkondade esindajaid ning andis järgnevalt sõna EEVLi juhatuse 

liikmele Krõõt Kilvetile. 



 

3.1.3. Raamatupidamise aastaaruanne  

  Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige Krõõt Kilvet tegi lühikese kokkuvõtte 2016a. raamatupidamise 

aastaaruandest. Aruanne oli eelnevalt saadetud e-kirja teel kõikidele EEVLi liikmesklubidele. 

Bilanss - 2016 aasta oli varade ja kohustuste vaates sarnane 2015 aastale. Hea on tõdeda, et 

juba kolmandat aastat järjest on EEVL majandusaasta lõpetanud peamiselt omatuludest 

tekkinud kasumiga, mis toetab organisatsiooni finantsvabadust.  

Kasumiaruanne - 2016 aastal muudeti spordiala liitudele jagatava raha  aluseid ja see kajastub 

ka meie toetuste summades. 2016 oli ka uue nn. Olümpiatsükli algusaasta, mis meie jaoks 

tähendab treenerite ja kohtunike koolitustsükli algust ja suurenenud tulusid koolitustest. 

3.2. EEVL-i revisjonikomisjoni arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta 

M. Jesse teatas, et revisjonikomisjoni esinanine Aili Palm ei saa tööülesannete täitmise tõttu 
Üldkoosolekul osaleda ning revisjonikomisjoni otsus on EEVLi edastatud kirjalikult. M. Jesse 
andis sõna K. Kilvetile, kes luges ette revisjonikomisjoni arvamuse EEVLi 2016. a 
raamatupidamise aastaaruande kohta: 
Eesti Võimlemisliidu 2016 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud ja esitatud korrektselt 
ning läbipaistvalt ning nõutavas mahus. Revident on arvamusel, et EEVL juhatuse 
tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt 
EEVL-i finantsseisundit seisuga 
31. detsember 2016 a., mille tulemiks on kasum 9 492 eurot ja bilansimahuks 29 903 eurot. 
Raamatupidamise 2016 a. aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 
Revisjonikomisjoni järeldusotsuse allkirjastatult akt on lisa koosoleku protokollile. 
 

3.3. Küsimused ja sõnavõtud, aruannete kinnitamine 

M. Jesse tegi ettepaneku kinnitada Eesti Võimlemisliidu 2016 a. raamatupidamise 

aastaaruanne ja tegevusaruanne. 

Eesti Võimlemisliidu 2016 a. raamatupidamise aastaaruanne kinnitati ühehäälselt.                                             
 

4. 2017.a. eelarve kinnitamine 

M. Jesse andis sõna  Krõõt Kilvet´ile, kes tegi lühikese kokkuvõtte 2017aeelarvest.  

M. Jesse tegi ettepaneku kinnitada Eesti Võimlemisliidu 2017.a. eelarve.  

Eesti Võimlemisliidu 2017.a. eelarve kinnitati ühehäälselt. 
 

5. EEVL Presidendi ja juhatuse vabadele kohtadele liikmete valimised:  

5.1. President Laine Randjärve tagasiastumise kinnitamine 

M. Jesse tegi ettepaneku kinnitada Eesti Võimlemisliidu Presidendi L.Randjärve tagasiastumine.   

Hääletamise tulemusel ei olnud vastu ja erapooletuid ning hääletada mittesoovinuid ning sellega 
kinnitati Eesti Võimlemisliidu Presidendi L.Randjärve tagasiastumine. 

5.2. Presidendi ja juhatuse liikmete valimiste reglemendi kinnitamine 

M. Jesse teatas, et valimiste läbiviimiseks palus EEVL enda poolt 7. märtsil väljasaadetud 

kirjas  EEVL liikmetel saata esildisi presidendi ja juhatuse liikmete kandidaatide kohta. 

Nõuetekohaselt ja väljakuulutatud tähtajaks, so. 27.märtsiks, esitati järgmised kandidaadid: 1 

kandidaat presidendi ja 5 juhatuse liikme kohale.  

M. Jesse tutvustas lühidalt Presidendi ja juhatuse liikmete valimise reglementi, mis sätestab et 

valimised on salajased ning toimuvad valimisbülletäänide täitmise teel. Häälte lugemisel ei 

arvestata bülletääne, mis on märgistamata ja kus on nimi maha tõmmatud. Valituks osutuvad 

isikud, kelle kandidaadi poolt hääletavad üle poole osalenud  ja/või esindatud EEVL liikmetest, 

st. vähemalt 27 liiget/poolthäält. Samuti tegi M. Jesse ettepaneku mõlemale kohale valituks 

osutunud kandidaadid kinnitada 3 aastaks, kuni 2020.a Üldkoguni. 

Hääletamise tulemusega vastu ja erapooletuid ning  hääletada mittesoovinuid ei olnud, kinnitati 
Presidendi ja juhatuse liikmete valimiste reglement. 
 

5.3. EEVL presidendi valimised 



M. Jesse teatas, et 07.03. saatis EEVL välja liikmesklubidele kirja, kus paluti esitada presidendi 

kandidaat. 27.03. oli esitatud 1 kandidaat Peeter Tishler, kes on andnud ka oma nõusoleku 

kandideerimiseks. 

Juhataja andis sõna presidendikandidaadile P. Tishlerile lühikeseks sõnavõtuks, et esitleda enda 
seisukohti ning tegevuskava EEVLi Presidendina. Eelnevalt oli antud ettekanne saadetud ka e-
kirja teel kõigile EEVLi liikmesklubidele.  
M. Jesse tänas P. Tishlerit ning küsis, kas saalis viibijatel on küsimusi presidendikandidaadile? 

Esimesena anti sõna Tarmo Oras´ele (SK Nord) 

T. Oras : Mulle meeldib aastateks 2017- 20 arengukava tegemise  plaan, kuid kas sinna 

kaasatakse ka klubid, või ainult toimkonnad? Kas see periood ei võiks olla pikem ja 

olümpiatsükliga koos? 

P. Tishleri vastus: Jah, seda võib Olümpia tsüklitega siduda. Siin on initsiaatoriks juhatus, kes 

kaasab toimkonnad ning klubid liituvad juba protsessi käigus. 

Teisena esitas oma küsimuse Maris Jesse (EEVLi juhatuse liige) 

M. Jesse: Millised on olnud eelmisele aastale tagasi vaadates kõige positiivsemad asjad ja mida 

pead suurimateks ohumärkideks? 

P. Tishler vastus: Positiivne on EEVLi juhatuse liikmete pädevus, kes tulevad kokku oma 

isiklikust ajast, tehes konstruktiivseid otsuseid ühisel nõul ja koostööl. Ohtusid ei näe väga suuri 

hetkel. 

 

Juhataja tänas P. Tishlerit ning kuulutas välja presidendi valimised. 

M. Jesse andis presidendi valimiste hääletustulemuste teatavaks tegemiseks sõna 

häältelugemiskomisjoni esimehele Tarmo Oras’ele. T.Oras tänas koosoleku juhatajat ning tegi 

teatavaks, et Eesti Võimlemisliidu presidendi valimiste hääletusbülletääne laekus komisjonile 

52, tühje ja kehtetuid  hääletusbülletääne ei olnud.  

Hääletamise tulemusena kinnitas üldkoosolek 52 poolthäälega Eesti Võimlemisliidu uueks 

presidendiks Peeter Tishleri.  

Juhataja tegi ettepaneku alustada juhatuse liikme valimistega.  

 

5.4. EEVL juhatuse vabadele kohtadele liikmete valimine 

M. Jesse tegi ettepaneku kinnitada EEVL juhatuse vabade kohtade arvuks 3, mille täitmise järel 

juhatus oleks 9 liikmeline.   

 

M. Jesse teatas, et 07.03. saatis EEVL välja liikmesklubidele kirja, kus paluti esitada juhatuse 

vabadele kohtadele kandidaate. Tähtajaks, so. 27.märtsiks oli esitatud 5 kandidaati. M. Jesse 

teatas, et juhatuse liikmete baasil koostati  Valimiskogu, kes tegi juhatusele ettepaneku esitada 

juhatuse liikmete vabadele kohtadele kõik 5 esiatud kandidaati. Juhatuse liikmeks kinnitatakse 

kandidaadid, kes saavad üle 50%  hääli ehk üle 27 või enam häält. Kui selliseid kandidaate on 

rohkem kui 3, siis osutuvad valituks 3 enim häält saanud kandidaati. Hääletusbülletäänil saab 

märkida 3 inimest, kellele oma hääl anda. 

 

Juhataja tutvustas viite kandidaati esildiste saabumise järjekorras: Olga Gogoladze, Sigrid 
Pedoson, Kai Esna, Margit Saidla, Ann Anton. Seejärel andis kandidaatidele võimaluse 
lühikeseks sõnavõtuks, et ennast tutvustada.  
M. Jesse tänas juhatuse liikme kandidaate ning kuulutas välja juhatuse vabadele kohtadele 

liikmete valimised. 

Juhataja andis juhatuse vabadele kohtadele liikmete valimiste hääletustulemuste teatavaks 

tegemiseks sõna häältelugemiskomisjoni esimehele Tarmo Oras’ele. T.Oras tänas koosoleku 

juhatajat ning tegi teatavaks, et Eesti Võimlemisliidu juhatuse liikmete valimiste 

hääletusbülletääne laekus komisjonile 53, 2 oli rikutud sedelit, 1 oli tühi sedel, seega oli kokku 

50 hääletussedelit.  

Hääletamise tulemus: Olga Gogoladze – 38 poolthäält; Sigrid Pedoson - 23 poolthäält; Kai Esna 
- 22 poolthäält, Margit Saidla - 13 poolthäält; Ann Anton - 21 poolthäält. 



T. Oras andis teada, et kuna välja on jagatud 53 hääletuskaarti , siis valituks osutuvad need, kellel 
on vähemalt 27 poolthäält, seega valituks osutus 1 inimene: Olga Gogoladze. 
 

M.Jesse tänas kõiki kandideerijaid ning teatas, et kuna 2 juhatuse liikme kohta jäi täitmata, 

jätkab juhatus 7 liikmelisena ning järgmisel Üldkogul võimalus juhatuse vabadele kohtadele 

liikmeid uuesti valida. 

 

6. Küsimused ja sõnavõtud 

M. Jesse küsis, kas saalis viibijatel on veel täiendavaid küsimusi? Küsimusi ega sõnavõtu soove ei 
olnud. 
 

Sellega luges juhataja Maris Jesse koosoleku päevakorra ammendatuks ning kuulutas koosoleku 
lõppenuks, tänades ühtlasi koosolekust osavõtjaid ja selle ettevalmistajaid. 
 

 

 

Koosoleku juhataja:                                                Maris Jesse 
 
 
 
Protokollija:          Kadi Pärloja 
 

 


