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Küsimused-vastused seoses 2021. a märtsis toimuvate JK Tabasalu volinike valimistega 

 

1. Miks on vaja just praegu volinikke valida? 

 

Seni ametis olnud volinikud valiti 11.09.2017. a toimunud klubi liikmete üldkoosolekul ametisse 

kolmeks aastaks ning nad astusid ametisse 01.01.2018. a. Seega lõppes seniste volinike ametiaeg 

31.12.2020. a ja klubi liikmetel tuleb nüüd valida uued volinikud.  

 

2. Kui tihti peab toimuma klubi liikmete üldkoosolek? 

 

Klubi liikmete üldkoosolek peab toimuma vähemalt iga 3 aasta tagant. 

 

3. Miks ei toimunud üldkoosolekut eelmise, so 2020. aasta sügisel? 

 

Klubi juhatus ja senised volinikud jäid 2020. a suve lõpus üldkoosoleku ettevalmistamisega 

lihtsalt hiljaks. Kogu 2020. aasta oli mitmes mõttes erakordne ning klubi juhtkonna fookus oli 

paraku mujal. Veel 2020. a septembris oli klubi juhtkonnal plaanis korraldada üldkoosolek 2020. a 

novembris, kuid kuna klubi põhikirja muudatustega ei saadud õigeaegselt valmis ning oktoobri 

lõpus hakkasid COVID-19 nakatumisnäitajad taas jõudsalt tõusma, siis otsustati üldkoosolekut 

2020. a lõpus enam mitte korraldada. Selle asemel otsustati lisati põhikirja võimalus võtta 

liikmete / üldkoosoleku otsuseid vastu ilma füüsilist koosolekut korraldamata, s.t. e-kirja teel. 

 

4. Miks oli vaja muuta klubi põhikirja? 

 

Klubi põhikirja eelmine redaktsioon sai vastu võetud klubi asutamisel 2012. a ja see oli mõnes 

punktis paratamatult ajale jalgu jäänud. Klubi põhikirja minimaalne täiendamine leidis aset 2019. 

a juunis, mil volikogu täiendas ühte põhikirja punkti, et oleks võimalik klubi kanda nn 

maksuvabastusega MTÜ’de nimekirja. 

 

Klubi senise põhikirja põhjalikum ülevaatamine sai alguse 2019. a kevadel, mil klubi juhtisid veel 

Riho Saksus ja Indrek Anepaio ning volinike esimees oli Andro Kullerkupp. Põhikirja muutmise 

vajadusest ja võimalikest muudatustest oli juttu ka lastevanemate koosolekutel, mis leidsid aset 

2019. a sügisel pärast juhtkonna vahetust. Vahepeal põhikirja muutmise protsess paraku soikus, 

kuna juhtkonna ja volinike tähelepanu nõudsid akuutsemad teemad (esmalt finantsprobleemide 

ületamine 2019. a teises pooles, seejärel läbirääkimised 2019. a sügisest 2020. a kevadeni 

Strantumi ja vallaga taristu kasutamise lepingute ja valla poolse klubi toetamise tingimuste osas 

ning siis juba koroonaga seonduv). 2020. a lõpus viisid seni ametis olnud volinikud põhikirja 

täiendamise protsessi lõpuni.  

 

Põhikirja muutmise peamiseks ajendiks oli juba 2019. a kevadel soov viia sisse muudatused, mis 

välistaksid klubi juhtimises võimu koondumise ühe kitsa ringi inimeste kätte ja toetaksid edaspidi 

liikmete suuremat kaasatust klubi tegevuses. 

 

5. Missugused on olulisemad klubi põhikirja muudatused? 

 

Kõige olulisem muudatus seisneb vast selles, et uue põhikirja järgi on nüüd üldkoosolekul ja ka 

ilma üldkoosolekuta otsustamisel hääleõigus ka noorliikmete vanematel. Seni noorliikmetel ja 
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nende vanematel üldkoosolekul hääleõigust ei olnud. Arvestades, et noorliikmeid on meie klubil 

üle 300 ja täisealisi liikmeid ca 100, siis oli suur osa klubi liikmetest seni klubi olulisemate, so. 

üldkoosoleku pädevuses olevate otsuste langetamisest eemale jäetud. Me loodame, et 

noorliikmete vanematele hääleõiguse andmine suurendab ka nende huvi klubi tegemiste vastu. 

 

Teine oluline muudatus seisneb selles, et volinikuks kandideerimise avaldus tuleb nüüd esitada 

vähemalt kümme (10) päeva enne vastavat üldkoosolekut või ilma koosolekuta 

otsustamisel vähemalt (10) päeva enne hääletamise tähtpäeva. Lisaks on kandideerimiseks vaja 

vähemalt viie (5) liikme toetust. Need muudatused peaksid juhtima liikmete tähelepanu 

volinikuks kandideerimisele ja volinike rollile klubis juba enne üldkoosoleku toimumist ning 

ajendama kandideerijaid aktiivsemalt suhtlema oma võimalike valijatega, so. teiste liikmetega (nii 

klubi senisest käekäigust kui ka tulevikust). See oleks omamoodi „kohtumine valijatega“, annaks 

kandidaatidele suurema mandaadi ning suurendaks ka nende kandidaatide vastutust oma 

tegevuse eest.  

 

Kolmas oluline muudatus seisneb selles, et klubi liikmetel on nüüd võimalus võtta vastu otsuseid 

ilma füüsilist üldkoosolekut korraldamata. Sellise võimaluse lõi seadusandja MTÜ’dele eelmise 

aasta kevadel just tingituna koroona-pandeemia esimesest lainest ning vajadusest võimaldada 

MTÜ’de liikmetel võtta vastu olulisi otsuseid ilma füüsiliselt kokku tulemata (vt 

mittetulundusühingute seaduse § 221 - 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123052020006#para22b1). Selle seadusandja loodud võimaluse 

kasutamine eeldas ka seni kehtinud põhikirja muutmist. 

 

6. Kas klubi volinikel oli/on üldse õigust klubi põhikirja muuta? 

 

Jah, on küll. See õigus tuleneb nii otse seadusest kui ka klubi (senisest ja praegusest) põhikirjast. 

Volinikud ei tohi muuta üksnes Klubi põhikirja selles osas, mis reguleerib 

üldkoosoleku ja volinike koosoleku vahelist pädevuse jaotust. Seda pädevuse jaotust ei ole uue 

põhikirja redaktsiooniga ka muudetud. Üldkoosolekul on alles kõik need pädevused, mis sellel 

olid ka varem ja volinikele ei ole antud mingeid selliseid õigusi, mis varem olid vaid üldkoosolekul.  

 

Küll on nüüd liikmetele hoopis lisandunud võimalus võtta vastu otsuseid ilma füüsilist koosolekut 

korraldamata (kirja / e-kirja teel).  

 

7. Kas klubi liikmete üldkoosolek on uue põhikirjaga ära kaotatud? 

 

Ei ole. 

 

8. Millal toimub järgmine üldkoosolek? 

 

Järgmine üldkoosolek toimub niipea, kui pandeemia taandub ja üldkoosoleku korraldamine on 

taas turvaliselt võimalik. Loodame praegu, et see saab võimalikuks käesoleva aasta juunis. 

 

9. Kes võivad kandideerida volinikuks? 

 

Volinikuks võivad kandideerida kõik klubi täisealised liikmed. Lapsevanem peab volinikuks 

kandideerimiseks esmalt astuma ka ise klubi liikmeks (selleks võib esitada klubi üldisele e-posti 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123052020006#para22b1
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aadressile vabas vormis avalduse, mis tuleks digitaalselt allkirjastada). Avalduse vormi saab soovi 

korral ka klubi juhatuselt - kontakt Elle Eisler, e-post: elle@tabasalujk.ee . 

 

10. Kas volinikuks võivad uuesti kandideerida ka seni ametis olnud volinikud? 

 

Jah.  

 

11. Kes võivad ühe liikme volinikuks saamise kandidatuuri toetada? 

 

Voliniku kandidatuuri võivad toetada kõik liikmed, s.h. noorliikmete eest nende vanemad. Ühe 

noorliikme vanemad saavad toetada vaid ühte kandidaati, s.t. nad peavad omavahel kokku 

leppima, keda nad toetavad. Piisab, kui kandidaadi kandideerimisavaldusele kirjutab noorliikme 

eest alla vaid üks lapsevanem. 

 

12. Kuidas käib kandideerimine? 

 

Valimistel kandideerimiseks täidab kandidaat esmalt ära kandideerimise avalduse, mille vormi 

saadab liikmetele klubi juhatus (seal tuleb lisada kandidaadi ees- ja perekonnanimi ning 

isikukood). Kandideerimise avalduse vormi teeb klubi lähipäevil kättesaadavaks ka klubi 

kodulehel. 

 

Seejärel peab kandidaat täidetud avalduse digitaalselt allkirjastama ning koguma oma avaldusele 

lisaks veel vähemalt viie (5) toetaja allkirjad.  

 

Kui kandidaadil on vajalikud allkirjad olemas, siis tuleb kandidaadil saata allkirjadega 

kandideerimise avaldus e-postiga aadressile valimised@tabasalujk.ee hiljemalt 19.03.2021. a. 

Kandideerimisavalduse saatekirja palume kirja panna kandidaati toetanud liikmete nimed, s.h. 

nende noorliikmete nimed ja treeninggrupid, kelle vanemad on kandidaati toetanud. 

 

Klubi juhatus avaldab kandidaatide nimekirja hiljemalt 22.03.2021. a klubi kodulehel ja saadab 

selle ka e-posti teel kõigile liikmetele. 

 

13. Kuidas käib kandidaadi kandidatuuri toetamine? 

 

Voliniku kandidaadi kandidatuuri toetamiseks tuleb toetajal digitaalselt allkirjastada kandidaadi 

poolt eelnevalt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus.  

 

Kandidaati võivad toetada kõik klubi liikmed. Noorliikmete eest võivad kandidaati toetada 

noorliikmete vanemad, kes ise ei pea olema klubi liikmed (ühe vanema allkirjast piisab). Ühe 

noorliikme vanemad võivad toetada vaid ühte kandidaati korraga.  

 

Noorliikmed on kõik klubiga liitunud ja klubis treenivad lapsed.  

 

14. Kuidas leiab kandidaat endale vajaliku hulga toetajaid? 

 

On mõistetav, et enamik klubi liikmeid ei tunne kõiki teisi klubi liikmeid. Kehtivatest andmekaitse 

nõuetest tulenevalt ei saa me paraku (vähemalt hetkel) avaldada ka kõigi klubi liikmete nimekirja 

(vajame selleks kõigi liikmete nõusolekut). Seetõttu on kõige mõistlikum, kui kandidaadid otsivad 

mailto:elle@tabasalujk.ee
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omale toetajaid eelkõige oma treeninggruppide vanemate hulgast, kellega kontakti saamist 

saavad korraldada treenerid ja gruppide vanemad. Soovitame treeneritel ja/või gruppide 

vanematel korraldada esimesel võimalusel treeninggrupi vanemate virtuaalne koosolek, millel 

saavad lapsevanemad omavahel võimalikke kandidaate leida ja ka toetajaid värvata (kasutades 

Zoomi, Teams’i, Meet’i vms tehnilist lahendust). Sedasi on ka loodetavasti tagatud, et igast 

treeninggrupist valitakse volikokku vähemalt üks esindaja.  

 

15. Kuidas on tagatud valimiste ausus? 

 

Kandideerimine ja hääletamine on kõigi liikmete poolt kontrollitavad. S.t. et kandidaatide 

nimekiri tehakse klubi kõigile liikmetele ja vanematele kättesaadavaks hiljemalt 22.03.2021. a 

ning iga kandidaat saab kontrollida, kas tema nimi on pandud kandidaatide nimekirja või mitte.  

 

Puudustega kandideerimise avaldust saades peab klubi juhatus andma kandidaadile võimaluse 

puuduste kõrvaldamiseks (eeldusel, et puudusi on võimalik kõrvaldada). Kandidaadi nimekirja 

kandmata jätmise kohta tuleb juhatusel teha põhjendatud otsus, millest tuleb kandideerijat 

teavitada ja mida on võimalik kandideerijal kohtus vaidlustada.  

 

Hääletustulemuste kohta koostatakse klubi juhatuse poolt protokoll, kuhu kantakse kõik 

hääletajate nimed ning antud hääled. Hääletusprotokoll tehakse kõigile liikmetele ja vanematele 

teatavaks ja kõigil on võimalik kontrollida, kas tema hääl on loetud õigesti. Kui hääletusprotokoll 

sisaldab vigu, on võimalik esitada selle kohta vaie klubi juhatusele ja taotleda protokolli 

parandamist. Kui klubi juhatus jätab vaide rahuldamata, tuleb klubi juhatusel teha selle kohta 

põhjendatud otsus, mida on omakorda võimalik vaidlustada kohtus. 

=== 

 

Kui teil on volikogu valimiste kohta täiendavaid küsimusi, siis saatke need palun e-kirja teel 

aadressile info@tabasalujk.ee või otse Mihkel Tasale, kes aitab klubil valimisi läbi viia 

(mihkel.tasa@concordia.ee).  
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