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EENA 2021 aastakoosoleku ja 03.06.2022 volikogu 

protokoll 

 
Toimumise koht: Lusika turismitalu Viljandimaal, Zoom ülekanne 

Toimumise aeg: 03.06.2022 kell 11.15- 14.15  

Osavõtjad: Osales 116 liiget, neist 57 oli kohal, volitusi 37, Zoomis 22 

 

Aastakoosoleku päevakord 

1. Volikogu ja aastakoosoleku avamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja 

valimine 

2. Volikogu pädevus: Saaremaa klubi vastuvõtmine EENAsse 

3. EENA klubide ja noorte tegevusaruanded 2021 (klubide presidendid), plaanid 2021-

2022 

4. Programmi „Naised ettevõtluses – ROHELINE JA HOOLIV MAAILM“ kokkuvõte   

5. EENA aruanded 2021. aasta kohta 

a. 2021. aasta tegevusaruanne – president Ester Eomois 

b. 2021. aasta finantsaruanne – juhatuse liige Maie Mängel 

c. Revisjonikomisjoni aruanne - Eda Holmberg 

d. 2021. aasta majandusaruande (sisaldab tegevusaruannet ja revisjonikomisjoni 

aruannet) kinnitamine. 

6. Liikmekandidaadi sisseastumistasu muutmine 

7. Presidendi roll, uute juhatuse liikmete lühike enesetutvustus ja uue juhatuse valimine. 

Uute revisjonikomisjoni liikmete tutvustus ja liikmete valimine  

8. Tunnustamine 

9. Ühine lõunasöök Lusika talus ja ringkäik Lusika talu aias 

 

1. Aastakoosoleku avamine  

Erandkorras toimuvad 03.06.2022 volikogu koosolek ja EENA 2021 aastakoosolek ühel 

ajal. 

Koosoleku avab EENA juhatuse liige Maie Mängel. 

Kvoorum aastakoosoleku pidamiseks on koos, kvoorumi kinnitab Maie Mängel. 
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Aastakoosoleku protokolli lisas ehk osalejate nimekirjas on 85 isiku allkirjad, neist 44 on 

füüsiliselt esindatud, 41 isikut on esindatud volikirja alusel, lisaks osaleb Zoom 

otseülekandes 22 isikut. Kokku on aastakoosolekul osalejaid 107. 

 

Protokollijaks kinnitati Algi Sinisalu. 

Koosoleku läbiviijaks kinnitati Maie Mängel. 

Hääli loeb Liina Helstein (loeb vastuhääli). 

 

2. Saaremaa klubi vastuvõtmine EENAsse 

Uue klubi EENAsse vastuvõtmise pädevus on EENA volikogul. Erandkorras toimub 

volikogu aastakoosolekuga samal ajal. 

EENA president sai 11.02.2022 avalduse Saaremaa ettevõtlikelt naistelt sooviga luua 

Saaremaale BPW Estonia klubi.  

Saaremaa klubi asutajaliikmed: Grete Pastak, Triin Sepp, Kaia Sink, Liis Ojasaar, Krista 

Hallik, Anu Auga, Andra Ligi 

Hääletamine:  

• Vastuhääled: ei ole 

• Erapooletuid: ei ole 

• Otsus: Saaremaa klubi on EENA kandidaatklubiks vastu võetud. Saaremaa klubi 

mentorklubiks saab Äriklubi, Signe Ventseli juhtimisel. 

 

 

3. EENA klubide ja noorte tegevusaruanded 2021 (klubide presidendid), plaanid 

2022-2023 

• Tallinna klubi 

o klubi president Siiri Tiivits-Puttonen andis ülevaate klubi tegevustest. 

Muuhulgas: Tallinna klubi kannab aastatel 2020-2022 kahte põhiväärtust: 

▪ Hooliv - me toetame, tunnustame, inspireerime ja hoolime üksteisest 

▪ Roheline - me oleme teadlikud keskkonnast ja integreerime seda 

igapäevaselt oma ellu nii kodus kuid kindlasti oma organisatsioonides 

o Huvitiim, koordinaator Anne Lindma andis ülevaate huvitiimi tegevustest, 

muuhulgas: 

▪ Aastane prooviperiood läbi, tegeletakse hoogsalt edasi 

▪ Tallinna klubi ajaloo korrastamine ja arhiveerimine 

• Äriklubi 

o Klubi president Liina Vettik andis ülevaate klubi tegevustest, muuhulgas:  
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▪ Klubis 4 uut liiget 

▪ Podcastid koostöös Täitsa Pekkis tiimiga (Täitsa Pekkis Saade OÜ) 

• Ettevõtlusklubi:  

o Klubi president Mari Kooskora andis ülevaate klubi tegevustest, muuhulgas: 

▪ Koostöös Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusega (ENUT) toimus töötuba 

„Uued algused, uued suunad“, millest võiks välja kasvada töötubade sari. 

Töötuba baseerus Signe Vesso metoodikal ja grupi coachingul 

▪ 1 uus liige 

▪  Ettevalmistus EENA30 rahvusvaheliseks konverentsiks „Naine kui 

tuleviku looja“, mis toimub novembris koos EENA Aasta naise galaga 

• Rannamõisa klubi 

o klubi president Inge Strahov andis ülevaate klubi tegevustest 2021, muuhulgas 

▪ terve hooaja vältel palju teatrikülastusi 

▪ 1 uus liige 

▪ Kohtumine naisettevõtjatega: Anneli Tammik (ehtekunstnik) ja Mai-Liis 

Kivistik (Maiwistik kaubamärgi looja) 

• Tartu klubi 

o Klubi president Reet Treial andis ülevaate klubi tegevustest 2021, muuhulgas: 

▪ Aasta märksõnad - sotsiaalne vastutus ja enesehoid 

▪ Heategevusüritused Kammeri kooli noortele ja koostöö õpetajatega 

▪ Tartu klubi sai Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt tunnustatud kui 

Tartumaa aasta hariduse sõber 2021 

• Narva klubi: 

o Klubi esindaja Irina Bahramova andis ülevaate klubi tegevustest 2021, 

muuhulgas: 

▪ 3 peamist tegevussuunda: Ettevalmistus EENA juubeliaastaks, osalemine 

projektis „Roheline ja hooliv maailm“, olla nähtav nii Narvas kui ka üle 

Eesti 

▪ Emadepäeva heategevuslik üritus 

▪ Narva aasta naise valimine 

▪ Mitu uue kandidaadi üritust 

• Võru klubi: 

o Klubi president Merle Koop andis ülevaate 2021 tegevused, muuhulgas:  

▪ Aasta Naise gala korraldamine 

▪ 4 uut liiget, 3 huvilist 

▪ „Teeme tavalisi asju suurepäraselt!“ 
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• Pärnu klubi 

o Klubi esindaja Evelin Laanesaar andis ülevaate 2021 tegevustest, muuhulgas: 

▪ Korrapärased igakuised kohtumised 

▪ Hirmude ületamise aasta jätkutegevused 

▪ Ajaloorännak klubi 3 erinevasse ajajärku 

• EENA noortejuht Lisanna Elm andis ülevaate 2021 tegevustest, muuhulgas:  

o Noori on veidi üle 20 

o Aasta noornaisettevõtja valimine, valik uue statuudi alusel 

o Palgalõhe temaatikad, märtsi algusesse plaanitud üritus lükkub sõjaolukorra 

tõttu sügisesse 

 

4. Programmi „Naised ettevõtluses – ROHELINE JA HOOLIV MAAILM“ kokkuvõte 

Programmi „Naised ettevõtluses – ROHELINE JA HOOLIV MAAILM“ eestvedaja Siiri 

Tiivits-Puttonen tegi ülevaate programmi raames tehtud tegevustest, muuhulgas: 

o 20 veebiseminari 

o 5 töötuba üle Eesti 

o 2 häkatoni 

o Maapäeva üritused üle maailma (osales rohkem kui 20 riiki üle maailma), 

sh rahvusvaheline konverents 23.04 Laulasmaal 

o Programmi raames on jõutud ca 31 000 naiseni 

o Rohkem kui 5500 naist osales erinevatel üritustel 

o Rohkem kui 1500 liiget uudiskirjas 

  

5. EENA 2021. aasta aruanded 

• tegevusaruanne – president Ester Eomois tutvustas tegevusaruannet, muuhulgas: 

o ametis 18-liikmeline juhatus, juhatusel igakuised kogunemised veebis 

o 178 liiget, neist noori 21 

o Aasta naise statuudi muutmine 

o EENA30 logo, juubeliaasta 

o Volikogu kogunes 3 korda, topimusid nii hübriid- kui ka füüsilised 

kohtumised 

o Suurimad projektid: 

▪ Roheprogramm „Naised ettevõtluses – ROHELINE JA HOOLIV 

MAAILM“ maailm Coca-Cola Fondi toetusel ja koostöös Estonian 

Business School’i, Ekspress Meedia, Startup Estonia ja Junior 

Achievement Eestiga  
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▪ 2021 tiitlid ja vastav gala - Aasta naine 2021 Katrina Lehis, aasta 

noornaisettevõtja Kadri Tuisk 

▪ Podcastide sari „Naised tipus“ 

▪ Rahvusvaheline töörühm üle BPW „Green and Sustainable World“ 

▪ EENA30 juubeliaasta tähistamine 

• finantsaruanne – juhatuse liige Maie Mängel 

o majandusaasta aruanne on aastaprotokolli lisas  

• Revisjonikomisjoni aruanne – komisjoni liige Eda Holmberg 

o Revisjonikomisjon leidis, et MTÜ aastaaruandes on kõik selge ja tekkinud 

küsimused said kontorolli käigus vastused 

• 2021. aasta majandusaruande (sisaldab tegevusaruannet ja revisjonikomisjoni 

aruannet) kinnitamise hääletamine:  

o Vastuhääled: ei ole 

o Erapooletuid: ei ole 

o Otsus: EENA 2021. aasta majandusaruanne (sisaldab tegevusaruannet ja 

revisjonikomisjoni aruannet) on kinnitatud 

 

6. Liikmekandidaadi sisseastumistasu muutmine – Liina Helstein 

Ettepanek muuta EENA liikmekandidaadi sisseastumistasu ja määrata selle suuruseks 25 

eurot. 

Hääletamine:  

• Vastuhääled: ei ole 

• Erapooletuid: ei ole 

• Otsus: EENA liikmekandidaadi sisseastumistasu on alates 04.06.2022 25 eurot. 

 

  

7. Presidendi roll, uute juhatuse liikmete lühike enesetutvustus ja uue juhatuse 

valimine. Uute revisjonikomisjoni liikmete tutvustus ja liikmete valimine. 

President – Presidendi kandidaati ei ole leitud ja seetõttu pole saanud ka koguneda EENA 

Valimiskogu. Vastavalt EENA põhikirja punktile 6.2: „… Kui president jääb Valimiskogu 

poolt valimata, siis valib uue presidendi peale aastakoosolekut BPW Estonia juhatus endi 

hulgast“.  

Esteri volitused juhatuses lõpevad, kuid ta aitab juhatuse tööd korraldada. 

Seoses EENA 30. aasta juubeliüritustega jätkab Ester presidendi ameti kandmist ilma 

juhatuse liikme rollita 2022. aasta lõpuni, jaanuaris 2023 valib juhatuse uue presidendi 

endi hulgast.   
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Juhatus jätkab 12-liikmelisena: 

• Uued juhatuse liikmed (klubide esindajad) 

1. Tallinna klubi liige Eda Holmberg (45802210350): kinnitatud, vastuhääli 

polnud – uus juhatuse liige 

2. Tallina klubi liige Kaire Luuk (47601272226): kinnitatud, vastuhääli polnud – 

uus juhatuse liige 

3. Saarema klubi liige Grete Pastak (47602250016): kinnitatud, vastuhääli 

polnud – uus juhatuse liige 

4. Pärnu klubi liige Külli Kodasmaa (47708060327): kinnitatud, vastuhääli 

polnud – uus juhatuse liige 

5. Narva klubi liige Tatjana Stepanova (47012060259): kinnitatud, vastuhääli 

polnud – uus juhatuse liige 

6. Rannamõisa klubi liige Carmen Soo (47103112729): kinnitatud, vastuhääli 

polnud – uus juhatuse liige 

7. Võru klubi liige Merle Koop (47603026515): kinnitatud, vastuhääli polnud – 

uus juhatuse liige 

8. EENA presidendist vabanenud kohale toimus hääletus. Oli 2 kandidaati, 

osalejad said valida ühe isiku vakantsele juhatuse liikme kohale. Hääletuse 

tulemused: 

▪ Tartu klubi liige Merle Saviauk: poolt hääli: 54 häält kohalolijatelt + 

Zoomis osalejatelt 14 häält, kokku 68 häält 

▪ Äriklubi liige Katrin Hinrikus-Karu: poolt hääli: 27 häält kohalolijatelt 

+ Zoomis osalejatelt 3 häält, kokku 30 häält 

▪ Otsus: juhatuse liige on  Tartu klubi liige Merle Saviauk 

(46903132732) 

 

Juhatuses jätkavad (volitused kehtivad) 

9. Tartu klubi liige Liina Helstein (47803176518) 

10. Noorte esindaja Lisanna Elm (48712300301) 

11. Äriklubi liige Reet Villing (45408280215) 

12. Ettevõtlusklubi president Külli Meister (46206290213) 
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Uus revisjonikomisjon: 

o Uus komisjoni liige: 

o Tartu klubi liige Katrin Erit (4681118601) - kinnitatud, vastuhääli polnud – 

uus komisjoni liige  

o Tallinna klubi president Siiri Tiivits-Puttonen (47702050301), vastuhääli 

polnud – uus komisjoni liige  

o Komisjonis jätkab: 

o Tallinna klubi liige Külli Veebel 

 

6. Tunnustamine 

EENA, oma presidendi Ester Eomois isikus tänab (ligi 50 naist, sh): 

• Uus juhatus, sh 

o Merle Koop, EENA 30 näo looja 

o Külli Kodasmaa – EENA kommunikatsioonijuht 

• Lahkuv juhatus: 

o Irina Bahramova, kommunikatsiooni juht, koordinaator 

o Virve Poom, ajaloo ja sündmuste eestvedaja, EENA raudvara 

o Katrin Kuntus, teatriürituse korraldaja 

o Inge Vallner 

o Ester Eomois, EENA president, EENA partnerlussuhted, roheprojekti 

kontseptsiooni looja, EENA30 korraldustiimi juht, rahastusprojektide 

eestvedaja 

o Algi Sinisalu, kommunikatsioonitiimi aktiivne tegutseja 

o Maie Mängel, sh finants- ja mentorluse eestvedaja 

o Siiri Tiivits-Puttonen, kommunikatsioonitiimi algataja, roheprojekti idee 

autor, rohetiimi juht 

• Roheprojekti tiim:  

o Erika Pihl – aktiivne rohetiimi liige , mentor ja rohejuhendi autor 

o Marii Väljataga – aktiivne rohetiimi liige, Maa päeva korraldaja 

o Jelena Rumjantseva - aktiivne rohetiimi liige, Maa päeva korraldaja 

o Helen Orav-Kotta - aktiivne rohetiimi liige, sisuprogrammi juht 

o Riina Piigli – edutiimide koordinaator 

o Kadrin Kahu – rohekommunikatsiooni eestvedaja 
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• Klubide rohetiimide juhid 

o Ljubov Fomina, Narva klubi rohetiimi juht  

o Liina Helstein, Tartu klubi rohetiimi juht, mentorlusmaterjali koostamine  

o Merle Koop, Võru klubi rohetiimi juht  

o Katrin Kuntus, Pärnu rohetiimi juht  

o Tiiu Tatjana Reinbuch – Tallinna klubi, aktiivne rohetiimi liige 

konverentsikorraldus ja abistamine 

o Mari Kooskora – Ettevõtlusklubi, aktiivne rohetiimi liige, Maapäeva 

korraldus ja konverentsil abistamine 

• Narva klubi 

o Jelena Pazilina – aktiivne klubiliige, sh Narva aasta naise valimine, rohetoad 

Narvas 

o Sofja Homjakova - aktiivne klubiliige, sh Narva aasta naise valimine, 

rohetoad Narvas 

• Äriklubi 

o Reet Villig - aktiivne juhatuse ürituste korraldaja, sh aastakoosoleku 

organiseerimine 

o Katrin Hinrikus-Karu – aktiivne klubiliige, klubi aasta sündmuse,  

ettevõtlusnädala seminari kui Äriklubi ja Täitsa Pekkis ühine 

ettevõtluslugude ürituse korraldus mais 2022 

o Signe Ventsel - aktiivne klubiliige, klubi aasta sündmuse,  ettevõtlusnädala 

seminari kui Äriklubi ja Täitsa Pekkis ühine ettevõtluslugude ürituse 

korraldus mais 2022 

• Rannamõisa klubi 

o Elina Konsa - aktiivne klubiliige, EENA näo kujundaja, EENA atribuutika 

disaini kujundaja ja tellija 

• Tallinna klubi 

o Kübarapidu ja uue aasta peo korraldamine:  

▪ Kaire Luuk 

▪ Merike Paasalu 

▪ Eda Holmberg 

▪ Christine Savisaar 

▪ Teele Palmre 

o Anne Lindma - huvitiimi juhtimine, klubi ajaloo hoidja ja korrastaja  
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• Pärnu klubi 

o Riina Tomast – aktiivne klubiliige, sh podcasti salvestamine, 

ettevõtlusnädala ürituse korraldamine 

o Külli Kodasmaa -  aktiivne klubiliige, roheprojekti Pärnu ürituste 

korraldamine  

o Kadrin Kahu - aktiivne klubiliige, suurepärane moderaator 

• Tartu klubi 

o Reet Treial - aktiivne klubiliige, klubi president, volikogu korraldaja 

o Angela Korela - aktiivne klubiliige, sh aktiivne rohetiimides kaasalööja, 

volikogu korraldaja 

o Liina Helstein - mentorprogrammi eestvedaja, podcastide ja EENA 30 

korrralduskomisjoni abiesinaine 

o Pille Tsopp-Pagan – aktiivne klubiliige, sh avalikud sõnavõtud ühiskondlikel 

teemadel 

o Ülle Saksniit – aktiivne klubiliige, aastakoosolek toitlustaja 

o Riina Piigli – aktiivne klubiliige, sh avalikud sõnavõtud roheprojekti 

teemadel 

o Merle Saviauk – aktiivne klubiliige, mentorprogrammi koostamine 

• Noored 

o Lisanna Elm –aasta noornaisettevõtja 2021 valimise korraldamine, noorte 

eestvedaja 

o Erika Pihl – aktiivne korraldaja ja noorte innustaja 

• Võru klubi 

o Kati Lõhmus – aktiivne klubiliige, lilleseadete meister 

o Piret Haljend - aktiivne klubiliige, EENA tegemiste kohalikus meedias 

kajastamine, ukrainlaste abistamine, sh teema toomine EENAsse 

o Merle Koop - aktiivne klubiliige, Aasta naine 2021 korraldustiimi liige, sh 

kujundus 

• Ettevõtlusklubi 

o Lee Murrand - klubi rajaja ja hing, sh BPW Malta klubi külastus mais 2022 

o Signe Vesso - koostöös ENUTIga koolitusprogrammi „Uued algused, uued 

suunad“ läbiviimine, sh enda loodud metoodika rakendamine. 

o Eva Ladva – aktiivne klubiliige, sh EENA uudiskirja koostaja 

 

 

 


