
EESTI ORGANISATSIOONIDE LIIT LÄÄNERANNIKUL 
 

K   O   D   U   K   O   R   D 
 
 

I.    ÜLDMÕISTED 

1.    Liidu eestikeelne nimi : Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul (lühendatult EOLL 
või omavahelises kirjavahetuses “Liit”).  Liidu ingliskeelne nimi : The Estonian League 
of the West Coast (lühendatult “The League”).  

2.    Oma eesmärkide teostamiseks Liit, muude ülesannete kõrval, 
 a)   algatab üle-läänerannikulisi eesti rahvuslikke ja rahvuskultuurilisi üritusi, 

b)   propageerib Eesti nime ja iseseisva demokraatliku Eesti Vabariigi küsimusi 
maailma avalikkuses, 

c)   võtab seisukohti Eesti ja eesti rahvuskultuuri edasiarendamise küsimustes, 
d)   teostab Lääneranniku eesti keskuste vahelist informatsiooni jagamist ja  
e)   peab sidet teiste eesti keskorganisatsioonidega. 

 

II.   LIIKMESKOND 

3.   Liidu liikmed jagunevad vastavalt nende soovidele : a) täisõiguslikeks, või b)    
koostöövahekorras olevaiks liikmeiks. 

 
4.   Liidu täisõiguslikel liikmeil on sõna- ja hääleõigus, kuna koostöövahekorras olevatel on    

ainult sõnaõigus. 
 

5.  Liidu liikmemaksu suuruse otsustab Üldkogu, kuid Juhatusel on õigus vabastada 
liikmesorganisatsioone liikmemaksust. 

 
6.  Liidul on 13 asutajaliiget, nendest 2 koostöövahekorras olevat.  Vastavalt Liidu 

originaalsele põhikirjale, allakirjutamise järjekorras, osutuvad Liidu asutajateks 
liikmeteks : 
1. San Francisco Eesti Selts – täisõiguslik liige, 
2. Portlandi Eesti Selts – täisõiguslik liige, 
3. Portlandi Eesti Vabadusvõitlejate Koondis – täisõiguslik liige, 
4. EELK Portlandi Kogudus – Liiduga koostöövahekorras, 
5. Los Angelese Eesti Selts – täisõiguslik liige, 
6. EELK Los Angelese Kogudus – täisõiguslik liige, 
7. Los Angelese Eesti Võitlejate Ühing – täisõiguslik liige, 
8. EELK San Francisco Kogudus – Liiduga koostöövahekorras, 
9. Fresno Eestlaste Koondis – täisõiguslik liige, 
10. San Francisco Eesti Võitljejate Ühing – täisõiguslik liige, 
11. Seattle Eesti Selts – täisõiguslik liige, 
12. Los Angelese Eesti Ap.-Õigeusu Kogudus – täisõiguslik liige, 
13. Eesti Üliõpilaskond Põhja-Kalifornias – täisõiguslik liige. 

 
Uute liikmete vastuvõtmiseks on vajalik vastava organisatsiooni kirjalik sooviavaldus 
koos ärakirjaga põhikirjast.  Organisatsioon loetakse Liidu liikmeks momendist, kui 
Üldkogu on seda 2/3 häälte enamusega otsustanud. 
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1) Liige loetakse Liidust lahkunuks sooviavalduse alusel Liidu juhatusele juhatuse 
vastava otsusega, 

2) Üldkogul on õigus eemaldada liikmeid Liidust 2/3 häälte enamusega, kui nende 
tegevus või põhimõtted on muutunud kahjulikuks Liidule.  Enne Liidust välja- 
heitmise lõpliku otsuse tegemist tuleb anda võimalus süüdistatavale oma seisukoha 
selgitamiseks ja kaitseks. 

3) Üldkogul on õigus liikmeskonnast kustutada liikmesorganisatsioone, milliste 
liikmete arv on langenud alla Põhkirjas (lõik 1, para. 2) ettenähtud arvu ja kui 
nende tegevus Üldkogu arvates on muutunud minimaalseks. 

 
 

III. ÜLDKOGU 

9. 1) Iga liikmesorganisatsioon volitab Üldkogusse ühe esindaja.   
2) Igal täisõigusliku liikmesorganisatsiooni esindajal on üks hääl. 
3) Esindajateks Üldkogus on vastavate liikmesorganisatsioonide esimehed või 

esimehe allkirjaga volitatud sama või mõne teise liikmesorganisatsiooni liige. 
4) Vanematekogu liikmetel on Üldkogus sõna- ja hääleõigus. 

 
10. 1) Üldkogu koosolekust mitteosavõtvad liikmed võivad hääletada kirjalikult; samuti 

võib Üldkogu teha otsuseid kirjaliku hääletamise teel. 
2) Üldkogu on otsusevõimeline, kui on koos 2/3 hääleõiguslikke esindajaid; samuti 

on kirja teel läbiviidud hääletamine maksev, kui sellest võtab osa 2/3 
hääleõiguslikke esindajaid. 

3) Üldkogu otsused tehakse lihthäälteenamusega, välja arvatud Põhikirjas ja 
Kodukorras ettenähtud erijuhud. 

4) Kui Üldkogu koosolekul ei ole kvoorumit, siis arutatakse päevakord läbi ja 
otsuseid saadetakse liikmesorganisatsioonidele kirjalikuks hääletamiseks. 

 
11. Üldkogu koosoleku avab Liidu esimees, mille järele Uldkogu valib koosoleku juhataja, 

sekretäri ja kaks protokolli kinnitajat. 
12. 1)  Korraline Üldkogu koosolek tuleb kokku Liidu Juhatuse kirjalike kutsete alusel Liidu 

tegevuse arutlemiseks ja suunamiseks ning Põhikirjas ettenähtud organite ja ametite 
valimiseks ja nende asukohtade määramiseks. 

2) Üldkogul on õigus kokku tulla erakorraliselt 1/3 liikmesorganisatsioonide 
soovil,  ükskõik millise liikmesorganisatsiooni algatusel. 

 
 

IV. JUHATUS 

13. 1)  Põhikirja alusel valitud Liidu esimees peab moodustama Liidu juhatuse 
vähemalt 30 päeva jooksul oma volituste saamisest. 

2) Liidu esimees teatab liikmesorganisatsionidele võimalikult kahe nädala jooksul 
uue juhatuse koosseisust. 

14. Juhatus koosneb vähemalt : esimehest, I ja II abiesimehest, sekretärist ja laekurist, 
milliste vasted inglise keeles on President, I and II Vice President, Secretary and 
Treasurer. 
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15. Kui Liidu esimees on ajutiselt takistatud oma ametikohustuste täitmises, siis täidab 
esiimehe ülesandeid üks Juhatuse liikmetest, Juhatuse koosseisu järjekorras, lõik IV, 
para. 4-as. 

16. Kui esimehe koht on jäänud alaliselt vakantseks, või kui esimees ei ole oma 
ametikohustusi täitnud vähemalt kuus kuud, siis esimehe ametikohustusi täitev isik, 
nagu ette nähtud lõik IV, para. 15, kutsub kokku Üldkogu uue Liidu esimehe valimiseks 
vähemalt kolme kuu jooksul. 

17. 1)  Liidu juhatus teostab Üldkogu otsuseid, korraldab jooksvat asjaajamist, hooldab 
Liidu arhiivi ning valitseb Liidu kassat.  Juhatus peab kirjavahetust Liidu nimel, esindab 
Liitu, on vajaduse korral vahendajaks liikmesorganisatsioonide vahel, abistab 
liikmesorganisatsioone nende poolt korraldatavate keskustevaheliste ürituste puhul, 
korraldab üle-läänerannikulisi üritusi, konsulteerib liikmesorganisatsioone Liitu 
puudutavates põhimõttelistes küsimustes. 

2) Liidu juhatus konsulteerib liikmesorganisatsioone enne otsuste tegemist, kui 
need otsused on liikmesorganisatsioonidele siduvad, ega pole määritletud 
põhikijras ega Uldkogu otsustes ja kui ei leidu pretsedente Liidu varemas 
tegevuses. 

18. Juhatusel on õigus määrata esindajaid teistesse keskustesse Läänerannikul ja 
moodustada erikomiteesid Liidu tegevuse läbiviimiseks. 

19. 1) Juhatus kutsub kokku vastavalt lõik II, par. 12-1) ettenähtud Üldkogu korrapäraseid 
koosolekud, teatades liikmesorganisatsioonidele aja ja koha vähemalt 30 päeva enne. 

2) Juhatus võib kokku kutsuda erakorralisi Üldkogu koosolekuid, teatades sellest 
liikmesorganisatsioonidele 15 päeva ette. 

3) Üldkogu koosoleku kutsed peavad sisaldama koosoleku aja, koha ja päevakorra. 
 

20. Juhatus kannab ette oma tegevusaruande korralisel Üldkogu koosolekkul ja koostab 
rahalise aruande hiljemalt kolme kuu jooksul peale korralise Üldkogu koosolekut ning 
saadab selle ametisolevale Revisjonikomisjonile viivitamatult. 

21. Juhatuse tegevus kestab vastavalt Üldkogu poolt otsustatud ajani ja uuele Juhatusele 
asjaajamise üleandmiseni, mis peab toimuma vähemalt kolme kuu jooksul arvates uue 
Liidu esimehe valimisest. 

 
 
V. VANEMATEKOGU 

22. Vanematekogu tegevust juhib ja selle kirjavahetust peab Vanematekogu esimees. 
23. Vanematekogu võib võtta seisukohti Liitu puudutavates küsimustes ja esitada 

need esimehe kaudu Liidu juhatusele. 
24. Vanematekogu hooldab ka EOLL-i Rahvusliku Sihtkapitali (ingliskeelse nimeaga 

“The Estonian League of the West Coast Heritage Foundation”) tegevust 
ettenähtud ülesannete täitmiseks. 
1)  EOLL-i Rahvusliku Sihtkapitali eesmärk ja ülesanne: 

a/  Toetusfondi loomine Eesti ja eesti rahvuskultuuri tutvustamise, 
edendamise ja säilitamise toetamiseks Ameerika ja Kanada 
Läänerannikul; 

            b/  Eestit puudutavatele küsimustele tähelepanu osutamine; 
c/  Intressivaba laenu ja toetuse andmine EOLL-i juhatusele Lääneranniku 

Eesti Päevade läbiviimiseks ja võimaliku puudujäägi katmiseks. 
2) Sihtkapitali hooldamine ja kasutamine: 
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a/  Sihtkapitali haldamiseks valib Üldkogu kolmeliikmelise juhatuse, 
millise esimeheks on Sihtkapitali asukoha linnas elunev Vanematekogu 
liige; 
b/  Juhatusele nõuandjaks  valib Üldkogu ühe isiku igast viiest suuremast 
Lääneranniku keskusest, mille esindus moodustab Sihtkapitali nõukogu; 
c/  Juhatuse ja nõukogu  volitused kestavad neli aastat; 
d/  Sihtkapitali kasutamine toimub selle juhatuse äranägemisel par.24.1 
ettenähtud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks.  Sihtkapitali juhatus 
laenab intressivabalt järgmiste Eesti Päevade korraldajatele kokkulepitud 
summa tegevuskapitaliks. 
e/  Sihtkapitali juhatus konsulteerib nõukoguga põhimõttelistes 
küsimustes.  Kui juhatus ja nõukogu ei leia ühist meelt, esitakse küsimus 
järgmisel Üldkogu koosolekul otsutamiseks. 

3) Kapitali hankimine Sihtkapitali: 
a/  EOLL-i Sihtkapital võtab vastu toetusi, pärandusi, kinke ja annetusi 
oma ülesannete soovikohaseks täitmiseks; 
b/  Sihtkapitali  põhivarad on kogunenud Lääneranniku Eesti Päevade 
ülejääkidest ja kogutud intressidest; 
c/   Lääneranniku Eesti Päevade rahalisest ülejäägist on EOLL-i Juhatus 
kohustatud määrama allpool nimetatud osa Sihtkapitali: 
$ 0         -$  5,000  ülejäägi puhul 0% 
$ 5,000  -$ 10,000 ülejäägi puhul 60% summast mis on üle $ 5,000. 
$10,000 -$ 20,000 ülejäägi puhul $3,000+70% summast mis on üle $10t 
Üle  $ 20,000         ülejäägi puhul $10,000+80% summast mis on üle $20t 

 
25. Vanematekogu liikmetel on õigus osa võtta Liidu Juhatuse koosolekutest sõna- kuid 

mitte hääleõigusega. 
26. Vanematekogu liikmetel on Liidu Üldkogu koosolekutel sõna- ja hääleõigus. 
27. Asudes Liidu esimehe kohale langeb liige selle ametiaja kestvuseks ajutiselt 

Vanematekogust välja. 
 
VI.   REVISJONIKOMISJON 
 

28. Põhikirja alusel valitud Revisjonikomisjoni esimees peab moodustama Liidu 
Revisjonikomisjoni vähemalt 30 päeva jooksul peale oma volituste saamist.  Revisjoni- 
komisjoni esimees teatab uuele Liidu esimehele, Vanematekogu esimehele ja 
Rahvusliku Sihtkapitali esimehele vähemalt kahe nädala jooksul, pärast 
Revisjonikomisijoni moodustamist, selle koosseisu. 

29. Revisjonikomisjon koosneb vähemalt : esiehest, abiesimehest ja sekretärist. 
30. 1)  Revisjonikomisjon on Liidu järelvalve orga ning kontrollib Liidu juhatuse tegevust. 

2) Revisjonikomisjonil on õigus, kas oma äranägemise järele, või vähemalt 1/3 
liikmesorganisatsioonide nõudmisel ette võtta kontrolli. 

3) Regulaarselt toimetab Revisjonikomisjon lahkuvalt Juhatuselt temale saadetud 
rahalise aruande ja dokumentide läbivaatamist, andes need edasi uuele 
Juhatusele kas kinnitatult, või mittekinnitamise puhul motiveeritult. 

4) Samuti toimetab Revisjonikomisjon EOLL Vanematekogu hooldusel oleva EOLL 
Rahvusliku Sihtkapitalil rahalise aruande ja dokumentide revideerimist. 

 



EOLL KODUKORD 

Lehekülg Nr. 5. 

 
 
 

31. Revisjonikomisjoni volitused kestavad kuni eelmise Liidu Juhatuse tegevusaruande 
kontrollimise lõpetamiseni. 

32. Revisjonikomisjoni poolt tagasilükatud aruanded ja Revisjonikomisjoni poolt tehtud 
märkused Liidu asjaajamise kohta jäävad järgmise Üldkogu koosoleku lahendada. 

 
 
 
 
VII    MAJANDUS  JA VARAD 
 

33. Liidul on õigus hankida sissetulekuid liikmemaksude, toetuste, päranduste, kingituste ja 
ürituste ülejääkide näol. 

34.      1)  Lääneranniku Eesti Päevade rahalisest ülejäägist kuulub tegevusperioodi lõppedes     
EOLL Juhatuse jagada: 

$ 0         -$  5,000  ülejäägi puhul 100% 
$ 5,000  -$ 10,000 ülejäägi puhul $5,000+40% summast mis on üle $ 5,000 
$10,000 -$ 20,000 ülejäägi puhul $7,000+30% summast mis on üle $10,000 
Üle  $ 20,000         ülejäägi puhul $10,000+20% summast mis on üle $20,000 

2) EOLL Juhatusele jäänud ülejäägi jagamine peab toimuma jäägitult.  
Juhtnööridena on soovitatud rahaliste toetuste suunamine järgmisteks 
otstarveteks: 
20% - 50% Lääneranniku eesti keskuste huviringidele ja koolidele. 
20% - 50% Eesti kesksetele organisatsioonidele. 
20% - 50% LEP-i korraldava keskuse organisatsioonidele. 

35. Läänerannikuk Eesti Päevade rahalise puudujäägi korral toimub selle katmine järgmisel 
kujul: 

 
1)  Puudujääk kaetakse esmajoones Liidu tegevuskapitali summadest. 
2)  Kui ülaltoodu ei osutu küllaldaseks, kasutatakse selleks EOLL Sihtkapitalis olevaid 
summasid viimase nõukogu korraldusel. 
3)  Kui nimetatud summad pole siiski küllaldased puudujäägi katmiseks, pöördub Liidu 
Juhatus lisasummade hankimiseks Liidu liikmesorganisatsioonide poole laenu 
saamiseks proportsionaalselt nende liikmete arvule. 
4)  Liikmesorganisatsioonidelt saadud summad arvestatakse laenuna, milliste tagasi 
maksmine toimuks esimeses järjekorras järgmiste LEP-de ülejääkidest. 
 

36. Liidul on õigus omada varasid.  Nende hooldamine lasub Liidu Juhatusel või viimase 
poolt delegeeritud isikul. 

 
VIII.    PÕHIKIRJA  JA  KODUKORRA  MUUTMINE 

 
37. Põhikirja ja Kodukorra muutmine toimub: 

1) Liidu Juhatuse algatusel, või 
2) Vähemalt 1/3 liikmesorganisatsioonide algatusel. 

 
38. Kui vähemalt 1/3 liikmesorganisatsioone on saatnud ühiselt omapoolsed Põhikirja või 

Kodukorra muutmise- või parandusettepanekukd Liidu Juhatusele, millised 
ettepanekud on ühiselt alla kirjutatud vastavate liikmesorganisatsioonide esimeeste 
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poolt, siis Liidu Juhatus on kohustatud, kas kokku kutsuma Üldkogu Põhikirja ja 
Kodukorra muutmise või parandamise otsustamiseks, või esitama Liidu 
liikmesorganisatsioonidele vastavad ettepanekud kirjateel hääletamisesks. 

39. Põhikirja ja Kodukorra muutmise ja parandamise ettepanekud loetaks vastuvõetuks, 
kui vastavate ettepanekute poolt on hääletanud vähemalt 2/3 liikmesorganisatsioonide 
hääleõiguslikke esindajaid. 

40. Põhikirja ja Kodukorra muutmiseks või parandamiseks on nõutav lahtine hääletus. 
 
 
 
 
 
 
KODUKORRA TÄIENDUSED VÕI MUUDATUSED: 

 
EOLL Üldkogu koosolek 5. juunil 1987 Vancouveris ja kirjalik hääletamine. 
 

Lõik V  ,  Par. 24 (Vanematekogu) täiendatud EOLL Rahvusliku Sihtkapitali, selle 
     eesmärkide ja hooldamise sätete lisamisega; 

 
Lõik VI,  Par. 30 (Rev. kom.) EOLL Rahvusliku Sihtkapitali revideerimise 
     sätted lisatud. 
 
Lõik VIII,  Par. 33, 34, 35, 36           EOLL rahalise ülejäägi jaotamise, puudujäägi  
         (Majandus ja varad)                 katmise ja sissetuleku hankimise juhtnöörid ja 

varanduse omamise õigus lisatud. 
 
EOLL Üldkogu koosolek 3. septembril 2017.a. Los Angeleses  

 
Lõik III, para. 9. 1,  kustutada enam kui 100 liikmelise organisatsiooni 

lisahääle sätte. 
Lõik V, para. 24. 1b,  muuta Eestit puudutavate küsimuste sõnastus. 
Lõik V, para. 24.1c,    Laenud Liidule on intressivabad 
Lõik V, para. 24.2a, Sihtkapitali juhatus valitakse Üldkogu poolt, mitte 

Vanematekogu poolt; samas kustub nõue, et 
Sihtkapitali juhatuse liige peab kuuluma 
Vanematekogusse 

Lõik V, para. 24.2b,  Sihtkapitali nõukogu valitakse Üldkogu poolt, ning 
nõukogu on eraldi organ juhatusest 

Lõik V, para. 24.2c,    kustutada nõue Üldkogu kinnitamise asjus 
Lõik V, para. 24.2d,  juhatus, mitte nõukogu otsustab Sihtkapitali poolt 

tehtud laene 
Lõik V, para. 24.2e,  selgitada mis toimub, kui juhatus ja nõukogu pole ühel 

nõul. 
Lõik V, para. 24.3b,  asendada algkapitali sõnastus kogunenud ülejääkide ja 

intressidega. 
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Lõik V, para. 24.3c,  kohendada sõnastus LEP-e rahalise ülejäägi jaotamise 
asjus. 

 
 
 

 
 


