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MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liit 

 

LIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Aeg: 27.05.2015.a. 
Koht: Diakooniahaigla, Hiiu 42 Tallinn 

 

Koosoleku juhataja: Heili Piilberg 

Protokollija: Kaire Kasema 

Kohal: 17 hääleõigusega liiget (neist 3 Skype vahendusel) + 12 volikirja ja 0 hääleõiguseta 
liiget. Üldkoosolekul osalejate nimekiri kuulub lisana protokolli juurde. 

Vastavalt Eesti Tegevusterapeutide Liidu põhikirja punkt 5.6.-le on üldkoosolek 
otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole hääleõiguslikest liikmetest. 13.mai 2015.a. 
üldkoosolekul oli kohal 25 hääleõiguslikku liiget ehk alla poole hääleõiguslikest liikmetest 
(13.05.2015.a. seisuga on liidus 60 hääleõiguslikku liiget). Vastavalt liidu põhikirjale otsustas 
koosoleku juhataja Heili Piilberg üldkoosoleku ära jätta ja vastavalt liidu põhikirja punkt 5.8 
kutsuda kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Vastavalt liidu põhikirja punkt 5.8 on teisel 
kutsel sama päevakorraga kokku tulnud üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata kohal-
viibivate hääleõiguslike liikmete arvust. 
 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Uue juhtkonna valimine 
2. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine  
3. Muud jooksvad küsimused 

 

OTSUSTATI: 

1. Uue juhtkonna valimine 

2009.a. üldkoosoleku otsuse alusel koosneb tegevusterapeutide liidu juhatus 5 liikmest. Liidu 
juhatuse otsusega toimub uue juhtkonna valimine kirjaliku hääletuse teel, valimissedelile 
kirjutab iga liige 5 nime, keda ta soovib juhatusse valida (vähem kui 5 nimega ja rohkem kui 
5 nimega sedelid loetakse kehtetuks). Skype kaudu osalejad saadavad protokollija Kaire 
Kasemale oma valiku maili teel 27.mai lõunaks, kes prindib need välja ja võtab 
üldkoosolekule kaasa. Viis enam hääli saanud kandidaati osutuvad valituks. 
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Juhatusse kandideerib 6 inimest: Kristiina Didrik, Sandre Elland, Piret Laur, Heili Piilberg, 
Mariliis Põld ja Ingrid Saarmets.  

Toimus hääletamine. Kehtetuid sedeleid ei olnud. Üldkoosoleku valimistulemustest lähtudes 
valiti juhatusse: 

1) Heili Piilberg (29 häält) 
2) Didrik, Kristiina (29 häält) 
3) Põld, Mariliis (28 häält) 
4) Saarmets, Ingrid (28 häält) 
5) Laur, Piret (17 häält). 

Sandre Elland sai 14 häälega kuuenda tulemuse ja jäi juhatusest välja. 

Hääletussedelid kuuluvad lisana üldkoosoleku protokolli juurde. 

2. 2014.a.majandusaasta aruande kinnitamine 

Heili Piilberg tutvustas 2014.majandusaasta tulemusi. Liit lõpetas aasta 564 eurose kasumiga. 
Liidu tulud olid 1817 eurot (liikmemaksud 1186 eurot, kutseeksami tasud 572 eurot, liidu 
logoga T-särkide/pastakate müük 59 eurot) ja kulud 1253 eurot (kutseeksamiga seotud kulud 
505 eurot, COTEC ja WFOT liikmemaksud 102 eurot, liidu logoga kruusid meeneteks 364 
eurot ja majandus- ja kantseleikulud 282 eurot). 

2014.a.majandusaasta aruanne võeti ühehäälselt vastu. 

 

3. Kristiina Didrik tegi ettepaneku hakata läbi viima kogemusseminare. Leiti, et need 
võiksid toimuda sagedusega 1 kord kvartalis ja tegevusterapeutide töökohtades. Heili 
Piilberg ja Ingrid Saarmets pakkusid välja, et esimese kogemusseminari võib läbi viia 
Põhja-Eesti Taastusravikeskuse ruumides. Täpsem kuupäev ja kogemusseminari sisu 
otsustatakse hiljem. 
 

4. Mariliis Põld lubas II liidu suvepäevad korraldada Tartus, toimumisaeg võiks olla 
augusti I nädalavahetus (Esimesed liidu suvepäevad Haapsalus toimusid augusti I 
nädalavahetusel, see aeg võiks jääda igal aastal samaks -> looks traditsiooni). Mariliis 
lubas kuupäevade valiku  kohta saata listi Doodle küsitluse. 

 

 

Koosoleku juhataja: ………………………………………………………….. 

 

Protokollija: ………………………………………………………………….. 


