
 
 

EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU 15. ÜLDKOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

Aeg: 21. november 2009 

Koht: Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, Lossi tn 3, Tartu 

Osalejad: 38 liikmesorganisatsiooni volitatud esindajad (vt lisa 1, liikmete volitatud esindajate 
nimekiri)  

Liikmesorganisatsioone seisuga 21.11.2009: 49 
Juhatajad: Liina Männiste, Marina Vilop 

Protokollija: Kairi Püss 

 
1. Koosoleku juhatajate, päevakorra, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja 

redaktsioonikomisjoni kinnitamine 

 
Juhatuse ettepanek üldkoosoleku tööorganite osas on järgmine: 

Koosoleku juhatajad: Liina Männiste, Marina Vilop 
Protokollija: Kairi Püss 

Redaktsioonikomisjon: Pille-Riin Raudsepp (ENL), Magnus Leivalt (Mug.ee) 

Häältelugemiskomisjon: Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing), Sirly Raavel (AEGEE-Tallinn), Mihkel Mets 
(EPSÜ)  

 
Ettepaneku poolt olid kõik liikmesorganisatsioonide volitatud esindajad.  

 

OTSUS: Üldkoosolek kinnitas tööorganite koosseisu vastavalt juhatuse ettepanekule. 
 

ENLi juhatuse aseesimees Liina Männiste teeb ettepaneku kinnitada järgnev päevakord: 
 

1. Koosoleku juhatajate, päevakorra, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni 
kinnitamine 

2. ENLi tegevusaruande ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine 

3. ENLi 2010/2011 aasta prioriteetsete suundade kinnitamine 
4. ENLi 2010. tegevuskava ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine 

5. ENLi noortepoliitika platvormi uute peatükkide tutvustamine 
6. ENLi kodukorra ja põhikirja muutmine 

7. Noortepoliitika platvormi uute peatükkide kinnitamine 

8. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja kinnitamine 
9. ENLi arengukava täiendamine  

10. NPNi liikmete valimine perioodiks 2010-2012 
11. ENLi revisjoniliikmete valimine perioodiks 2010-2012 

12. Valimistulemuste kinnitamine 
 

Ettepaneku poolt oli 32, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat. 

 
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas päevakorra vastavalt esitatud ettepanekule. 

 
 

 



2. ENLi tegevusaruande ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine 

 

Üldkoosoleku juhataja Liina Männiste andis ülevaate tegevuskava aruandest.  
Küsimusi ei olnud. 

 
Ettepaneku poolt kinnitada juhatuse tegevusaruanne oli 32, vastu 0 ja erapooletuid 0 

liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat. 

 
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas juhatuse tegevuskava aruande vastavalt ettepanekule.  

 
ENLi juhatuse liige ja finantsjuht Ulrika Hurt tutvustas eelarve täituvust.  

Küsimusi ei olnud.  
 

Ettepaneku poolt kinnitada eelarve täituvuse aruanne oli 32, vastu 0 ja erapooletuid 0 

liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat. 
 

OTSUS: Üldkoosolek kinnitas eelarve täituvuse aruande vastavalt ettepanekule. 
 

 

3. ENLi 2010/2011 aasta prioriteetsete suundade kinnitamine 
 

Üldkoosoleku juhataja Marina Vilop tutvustas ENLi 2010/2011 aasta prioriteetseid suundi ja vastas 
eelnevalt saabunud üleriigiliste noorteühenduste koja poolt kirjalikult saadetud ettepanekutele ja 

küsimustele: 
Ettepanek 1: „Koda teeb ettepaneku esitada edaspidi selgeid prioriteetseid suundi, mitte ainult 

märksõnu, mis võimaldavad vastakaid tõlgendusi.“ 

Marina Vilop andis juhatuse poolse vastuse, et ettepanek on tervitatav ja järgmisel aastal juhatus teeb 
seda.  

Küsimus 1: „Koda soovib teada, mida tähistab ENLi juhatus 2010/2011 aasta prioriteetsete suundade 
märksõnadega.“ 

Marina Vilop andis juhatuse poolse vastuse, et märksõnadega tähistamine on seotud juhatuse liikmete 

positsioonidega. 
Küsimus 2: „Koda soovib teada, kas antud nimekiri on prioriteetsuse järjekorras. Kui jah, siis teeb 

koda ettepaneku tõsta liikmed kõige prioriteetsemaks.“ 
Marina Vilop andis juhatuse poolse vastuse, et prioriteetsete suundade nimekiri ei ole prioriteetsuse 

järjekorras ja tähelepanu pööratakse kõikidele valdkondadele samaväärselt.  

 
Ettepaneku poolt kinnitada eelarve täituvuse aruanne oli 32, vastu 0 ja erapooletuid 0 

liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat. 
 

OTSUS: Üldkoosolek kinnitas ENLi 2010/2011 aasta prioriteetsed suunad vastavalt 
ettepanekule.  

 

4. ENLi 2010. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine 
 

Üldkoosoleku juhataja Liina Männiste tutvustas ENLi 2010. aasta tegevuskava ja vastas koos 
koosoleku kaasjuhataja Marina Vilopi ja ENLi tegevjuht Anni Kulleriga liikmesorganisatsioonide 

esindajate küsimustele. Marina Vilop vastas ka eelnevalt saabunud üleriigiliste noorteühenduste koja 

poolt kirjalikult saadetud ettepanekutele ja küsimustele.  
 

2010. aasta eelarve tutvustus finantsjuht Ulrika Hurt’i poolt, millele järgnesid küsimused ja 
ettepanekud liikmesorganisatsioonide esindajate poolt.  

 
Ettepanek (Siivi Liivik, ELO): Lisada eelarve ülevaate juurde, kuhu on projektitaotlused esitatud ja 

kuhu planeeritakse esitada.“ 

Finantsjuht Ulrika Hurt lubas ENLi juhatuse poolt ettepanekut järgmine kord arvesse võtta.  
 



Üldkoosoleku juhataja Marina Vilop, Ulrika Hurt ja Anni Kuller vastasid ka eelnevalt saabunud 

üleriigiliste noorteühenduste koja poolt kirjalikult saadetud ettepanekutele ja küsimustele. 

 
Ettepanek: Kinnitada ENLi juhatuse 2010. aasta tegevuskava ja eelarve projekt.  

 
Ettepaneku poolt kinnitada eelarve täituvuse aruanne oli 36, vastu 2 ja erapooletuid 0 

liikmesorganisatsioonide volitatud esindajat. 

 
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas ENLi 2010. aasta tegevuskava ja eelarve projekti.  

 
 

5. ENLi noortepoliitika platvormi uute peatükkide tutvustamine 
 

Üldkoosoleku juhataja Liina Männiste tutvustas ENLi noortepoliitika platvormi ja vastas 

liikmesorganisatsioonide esindajate kohapealsetele ja üleriigiliste noorteühenduste koja eelnevalt 
kirjalikult saadetud küsimustele.  

 
Üldkoosoleku juhataja Marina Vilop juhtis tähelepanu, et noortepoliitika platvormi kahe uue peatüki 

osas ettepanekute tegemiseks on ettepanekute lehed laual. Tegevjuht Anni Kuller lisas, et kõigil 

liikmesorganisatsioonide esindajatel, kes ei ole veel tutvunud uute peatükkidega on veel aega seda 
enne lõunapausi teha.  

 
 

6. ENLi kodukorra ja põhikirja muutmine   
 

6.1. ENLi kodukorra lisa „Noortepoliitika Nõukogu liikmete valimise kord ja 

ülesanded“ muutmine 
 

Üldkoosoleku juhataja Liina Männiste tutvustas ENLi kodukorra lisa „Noortepoliitika Nõukogu liikmete 
valimise kord ja ülesanded“ muutmise ettepanekut: 

„Kuuest ENLi esindajast kolm valib ENLi üldkoosolek avaliku kandideerimise alusel ENLi 

liikmesorganisatsioonide esindajate seast, ülejäänud kolm liiget nimetab ENLi juhatus lähtudes 
põhimõttest, et vähemalt üks esindaja peab olema ENLi juhatuse liige.“ 

Liina Männiste selgitas seisukohta ja vastas koos tegevjuht Anni Kulleriga küsimusetele.  
 

Tegevjuht Anni Kuller selgitab NPNi liikmete valimise arvu ettepaneku formaalsust.  

Ettepanek Üleriigiliste koja poolt:  
1. Valida üldkoosolekul NPNi viis liiget.  

Alo Lõoke (IRL Noored) teeb konkureeriva ettepaneku:  
1. ENLi poolt NPNi liikmeteks esimees ja valdkonnajuht ning ülejäänud liikmed valitakse valitakse 

üldkoosoleku poolt.  
 

Toimub hääletusprotseduuri selgitamine ja hääletamine.  

Esimese ettepaneku poolt on 1 liikmesorganisatsiooni volitatud esindaja.  
Teise ettepaneku poolt 35 liikmesorganisatsiooni volitatud esindajat.  

 
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas NPNi liikmeteks ametikohast tulenevalt ENLi juhatuse 

esimehe ja noortepoliitika juhi ning ülejäänud liikmed valitakse üldkoosoleku poolt.  

 
Ettepanek (Siivi Liivik, ELO): panna hääletusele  

1. Lisada NPNi liikmete valimise kord ja ülesanded ENLi kodukorda eraldi peatükina 
 

Tegevjuht Anni Kuller selgitab hääletamisprotseduuri ja vastab koos üldkoosoleku juhataja Marina 
Vilopiga täpsustavatele küsimustele.  

 

Hääletamise tulemusena on 25 liikmesorganisatsiooni volitatud esindajat poolt, vastu 6 ja 4 
erapooletud. 

 



OTSUS: Kinnitada Noortepoliitika Nõukogu liikmete valimise kord ja ülesanded ENLi 

kodukorra lisana. 

 
6.2. ENLi kodukorra uus redaktsioon 

 
Üldkoosoleku juhataja Liina Männiste selgitas ENLi kodukorra muutmist ja esitamist uues 

redaktsioonis, andis ülevaate kodukorras tehtud muudatuste osas ning vastas küsimustele. 

Liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatele anti aeg teha kodukorra muutmise ettepanekuid ja 
esitada need vastaval vormil.  

 
Üldkoosoleku juhataja Liina Männiste vastas liikmesorganisatsioonide küsimustele, sh üleriigiliste koja 

saadetud küsimustele. Juhatuse poolne ettepanek seoses ENLi kodukorra punkt 5.1 sõnastusega:  
1. ENLi võib suhetes kolmandate isikutega (v.a. õigustoimingutes) esindada: (järgneb loetelu) 

Ettepanek pannakse hääletusele. Ettepaneku poolt on 37 liikmesorganisatsiooni volitatud esindajat.  

 
OTSUS: Üldkoosolek kinnitab ENLi kodukorra punkt 5.1 uue sõnastuse „ENLi võib suhetes 

kolmandate isikutega (v.a. õigustoimingutes) esindada: “ 
 

Üldkoosoleku redaktsioonikomisjoni liige Pille-Riin Raudsepp teeb ülevaate liikmesorganisatsioonide 

volitatud esindajate poolt kohapeal esitatud ettepanekutest.  
 

Ettepanek kodukorra punkt 3.2.2: 
1.  Asendada punkti tekst järgmiselt: juhatuse koosolekud on avalikud kui eesti seadusandlus ei 

nõua teisiti.  
Pille-Riin Raudsepp selgitab juhatuse poolset seisukohta ja teeb ettepaneku sõnastuse samaks jätta. 

Redaktsiooni esindaja soovib sõnastusse lisada „ põhjendatud juhul“. Ettepanek:  

1. juhatuse koosolekud on avalikud. Põhjendatud juhul võib juhatus kuulutada koosoleku 
kinniseks 

 
Toimub hääletamine. Ettepaneku poolt on 36, vastu 2, Erapooletu 0 liikmesorganisatsioonide volitatud 

esindajat. 

 
OTSUS: Üldkoosolek otsustas ENLi kodukorra muuta punkti 3.2.2 sõnastuseks: Juhatuse 

koosolekud on avalikud. Põhjendatud juhul võib juhatus kuulutada koosoleku kinniseks 
 

Pille-Riin Raudsepp jätkas redaktsioonikomisjonile esitatud ettepanekute esitlemist: ettepanek lisada 

ENLi kodukorda järgmine punkt: „üldkoosolekul on õigus võtta arutlusele peale tähtaega esitatud 
kandidatuure“ Pille-Riin Raudsepp selgitab juhatuse poolset seisukohta vastava ettepanekuga seoses.  

 
Ettepanek läheb hääletusele. Ettepaneku poolt on 2, vastu 35 ja erapooletu 1 liikmesorganisatsiooni 

volitatud esindaja.  
 

OTSUS: Üldkoosolek ei kinnitanud kodukorda tehtud ettepanekut võtta arutlusele peale 

tähtaega esitatud kandidatuure.  
 

Üldkoosoleku juhataja Liina Männiste paneb hääletusele ENLi kodukorra uus redaktsioon.  
Ettepaneku poolt on kõik liikmesorganisatsioonide volitatud esindajad.  

 

OTSUS: Üldkoosolek kinnitab ENLi kodukorra uues redaktsioonis (lisatud). 
 

6.3 ENLi põhikirja muutmine 
 

Üldkoosoleku juhataja Marina Vilop tutvustab ENLi põhikirja muutmist ja vastab 
liikmesorganisatsioonide küsimustele.  

 

Pille-Riin Raudsepp esitleb redaktsioonikomisjonile laekunud ettepanekuid: 
Ettepanek 1: punkt 1.1 Lisada lühend „ENL“ kõigi väljatoodud organisatsiooni nimede taha, sh 

venekeelse nime taha 



 

Ettepanek läheb hääletusele. Poolt on 37 liikmesorganisatsiooni volitatud esindajat, vastu 0 ja 

erapooletu 1. 
 

OTSUS: Üldkoosolek kinnitab lühendi „ENL“ kasutamist põhikirja punkt 1.1 kõigis 
väljatoodud keeltes 

 

Ettepanek 2: punkt 2.2 – ettepanek põhikirjaliste eesmärkide muutmiseks 
 

Juhatuse selgitus, et põhikirjaliste eesmärkide muutmiseks on vaja 9/10 liikmesorganisatsioonide 
üldkoosolekust osavõttu, mida aga sel korral ei ole. Seetõttu läheb ettepanek päevakorrast maha.  

 
Ettepanek 3: punkt 1.2 - lisada sõna „vabaühendused“ juurde lisada ka „ja seltsingud“ 

 

Pille-Riin Raudsepp selgitab juhatuse poolset seisukohta ja ettepaneku autor võtab ettepaneku tagasi.  
 

Üldkoosoleku juhataja Marina Vilop selgitab põhikirja muudatust seoses üldkoosoleku kokkukutsumise 
tähtajaga (punkt 5.3) ja tutvustab eelnevalt üleriigiliste koja poolt esitanud täiendusettepanekut:  

„Kõik materjalid saadetakse ENLi liikmesorganisatsioonide kontaktisikutele ja volitatud esindajatele 

vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Liikmesorganisatsioonid saavad esitada 
parandusettepanekuid kuni 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.“  

 
Täiendusettepanek läks hääletusele: vastu oli 1, erapooletu 0 ja poolt 37 liikmesorganisatsioonide 

volitatud esindajat.   
 

OTSUS: ENLi põhikirja punkt 5.3 täiendatakse vastavalt üldkoosolekul esitatud 

ettepanekule. 
 

Rohkem ettepanekuid ei olnud. Üldkoosolek hääletas muudatustega ENLi põhikirja üle. Poolt olid kõik 
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajad.  

 

OTSUS: Üldkoosolek kinnitas muudetud ENLi põhikirja (lisatud).  
 

 
7. Noortepoliitika platvormi uute peatükkide kinnitamine 

 

Üldkoosoleku juhataja Liina Männiste tutvustas Noortepoliitika platvormi ja laekunud üht ettepanekut. 
Ettepanek 1:  Muuta platvormi XIX peatüki pealkiri „erivajadustega noored“ uue pealkirja „puuetega ja 

erivajadustega noored“ vastu.  
Ettepanek läks hääletusele, poolt oli 4, vastu 32 ja erapooletu 1 liikmesorganisatsiooni volitatud 

esindaja.  
 

OTSUS: Üldkoosoleku otsuse kohaselt ei muudeta Noortepoliitika platvormi XIX peatüki 

pealkirja.  
 

Rohkem küsimusi või ettepanekuid seoses Noortepoliitika platvormi uute peatükkidega ei olnud ja 
üldkoosolek hääletas kahe uue peatüki lisandumise üle. Poolt olid kõik liikmesorganisatsioonide 

volitatud esindajad.   

 
OTSUS: Üldkoosolek võttis vastu otsuse lisada Noortepoliitika platvormi kaks uut 

peatükki - „Erivajadustega noored“ ja „Muukeelsete noorte lõimumine“. 
 

 
8. ENLi arengukava täienduste kinnitamine 

 

Vabatahtlik Jaan Urb andis ülevaate strateegia ja arengukava peamistest erinevustest, mida on kavas 
teha ja vastas küsimustele, esitas keelelised parandused. Liikmesorganisatsioonide esindajate 



küsimustele seoses uute liikmete värbamisega vastas liikmevaldkonnajuht Marina Vilop ja seoses 

noortekogude tegutsemisega noortekogude projektijuht Kristo Notton.  

 
Arengukava täienduste hääletamine. Kõik liikmesorganisatsioonide volitatud esindajad olid poolt.  

 
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas ENLi täiendatud arengukava. 

 

 
Henri Kiivit (TÜÜL) teeb ettepaneku mandaatide kontrolliks. Ülelugemise tulemusena kokku 36 

mandaati. 
 

 
9. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja kinnitamine 

 

Tegevjuht Anni Kuller tutvustab aruannet ja esitab juhatuse volitusel vastuse revisjonikomisjoni aktile. 
Finantsjuht Ulrika Hurt täiendab vastust finantsküsimuste koha pealt. Üldine hinnang ENLi juhatuse 

tegevusele ajavahemikul 07.05.2009 – 17.11.2009 on positiivne. Revisjonikomisjon peab oluliseks 
märkida, et ENL on saanud varasemast oluliselt rohkem meediakajastust ning ENL on muutunud 

ühiskonnas organisatsiooniks, mida teatakse ja millega arvestatakse.  

 
Üldkoosoleku juhataja Liina Männiste tegi ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni aruanne. 

 
Ettepaneku poolt olid kõik liikmesorganisatsioonide volitatud esindajad. 

 
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas revisjonikomisjoni aruande vastavalt ettepanekule. 

 

 
10. Noortepoliitika Nõukogu liikmete valimine perioodiks 2010-2012 

 
Liina Männiste tutvustas valimisprotseduuri ja vastas valimisprotseduuri kohta tekkinud küsimustele. 

Kristjan Jansen, Rahvaliidu Noortest taandas kandidatuuri NPNi liikme koha peale.  

 
Avalduse NPN-i liikme kohale on esitanud Ene Roos. 

Ene Roos, Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit. 
Ene Roos tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele. 

 

Avalduse NPN-i liikme kohale on esitanud Küllike Altenberg. 
Küllike Altenberg, Eesti 4H 

Küllike Altenberg tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele. 
 

Avalduse NPN-i liikme kohale on esitanud Siivi Liivik. 
Siivi Liivik, ELO 

Siivi Liivik tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele. 

 
Avalduse NPN-i liikme kohale on esitanud Henri Kiivit. 

Henri Kiivit, TÜÜL 
Henri Kiivit tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele. 

 

Avalduse NPN-i liikme kohale on esitanud Maris Sild. 
Maris Sild, Noored Sotsiaaldemokraadid 

Maris Sild tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele. 
 

Avalduse NPN-i liikme kohale on esitanud Alo Lõoke. 
Alo Lõoke, Isamaa ja Res Publica Liidu Noorteühendus 

Alo Lõoke tutvustas ennast, kaitses oma kanditatuuri ning vastas esitatud küsimustele. 

 
Avalduse NPN-i liikme kohale on esitanud Linda Randoja. 

Linda Randoja, B.G. Forseliuse Selts 



Anni Kuller tutvustas Linda Randoja kandidatuuri 

 

Avalduse NPN-i liikme kohale on esitanud Kristjan Pomm. 
Kristjan Pomm, Eesti Skautide Ühing 

Anni Kuller tutvustas Kristjan Pommi kandidatuuri 
 

 

11. ENLi revisjoniliikmete valimine perioodiks 2010-2012 
 

Avalduse ENLi revisjonikomisjoniliikme kohale on esitanud Tiina-Katrina Kaber. 
Tiina-Katrina Kaber, Vabadus: Noorte Liikumine 

Anni Kuller tutvustas Tiina-Katrina Kaberi kandidatuuri 
 

 

12. Valimistulemuste kinnitamine 
 

Üldkoosoleku poolt kinnitatud häältelugemiskomisjon koosseisus Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing), 
Sirly Raavel (AEGEE-Tallinn), Mihkel Mets (EPSÜ) kandsid ette järgmised tulemused: 

 

Kandidaat NPN-i liikmeks – ENE ROOS (Eesti NNKÜ-de ja NMKÜ-de Liit) 
Sedeleid väljastatud:  

Poolthääli: 14 
 

Kandidaat NPN-i liikmeks – KÜLLIKE ALTENBERG (EESTI 4H) 
Sedeleid väljastatud:  

Poolthääli: 17 

 
Kandidaat NPN-i liikmeks – SIIVI LIIVIK (ELO) 

Sedeleid väljastatud:  
Poolthääli: 29 

 

Kandidaat NPN-i liikmeks – HENRI KIIVIT (TÜÜL) 
Sedeleid väljastatud:  

Poolthääli: 7 
 

Kandidaat NPN-i liikmeks – MARIS SILD (NOORED SOTSIAALDEMOKRAADID) 

Sedeleid väljastatud:  
Poolthääli: 11  

 
Kandidaat NPN-i liikmeks – ALO LÕOKE (Isamaa ja Res Publica Liidu Noorteühendus) 

Sedeleid väljastatud:  
Poolthääli: 28 

 

Kandidaat NPN-i liikmeks – LINDA RANDOJA (B.G. FORSELIUSE SELTS) 
Sedeleid väljastatud:  

Poolthääli: 8 
 

Kandidaat NPN-i liikmeks – KRISTJAN POMM (EESTI SKAUTIDE ÜHING) 

Sedeleid väljastatud:  
Poolthääli: 24 

 
Kandidaat ENLi revisjonikomisjoni – TIINA-KATRINA KABER (VABADUS: NOORTE LIIKUMINE) 

Sedeleid väljastatud:  
Poolthääli: 33 

Vastuhääli: 2 

Erapooletuid: 0 
Rikutud sedeleid: 0 

 

http://www.enl.ee/4896


OTSUS: Vastavalt valimistulemustele kinnitati Noortepoliitika Nõukogu liikmeteks Alo 

Lõoke, Siivi Liivik, Kristjan Pomm ja Küllike Altenberg ning ENLi revisjonikomisjoni 

liikmeks Tiina-Katrina Kaber.  

 

 

 

 

 

 

Liina Männiste    Marina Vilop    Kairi Püss 

koosoleku juhataja   koosoleku juhataja   protokollija 


