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Eessõna

Eesti  Puhkpillimuusika  Ühing  asutati  aastal  2003  ja  on  Eesti  Lauljate  Liidu  puhkpillimuusika

sektsiooni,  ENSV  Kooriühingu  ja  Eesti  Kooriühingu  puhkpillisektsiooni  õigusjärglane,  olles

tänaseks juhtiv valdkonna alane alaliit Eesti Vabariigis ühendades ligikaudu 85 puhkpilliorkestrit.

Käesolev  arengukava  on  ellu  kutsutud  Eesti  Puhkpillimuusika  Ühingu  missiooni,  visiooni  ja

väärtuste teadvustamiseks ning esitab ühingu arengusuunad aastateks 2021 kuni 2030. 

Missioon
 Rahvusliku puhkpillimuusika traditsioonide hoidmine ja edendamine. Puhkpilliorkestrite ja 

puhkpillimuusika kui meie rahvakultuuri osa arendamine ja kaitsmine. 

Visioon

 Suurendada  Eesti  Puhkpillimuusika  Ühingu  liikmeskonda  ja  puhkpillimuusika  osa

kultuuriruumis ning aidata kaasa puhkpillimuusika viljelejate arvu kasvule riigis.

Väärtused

 Professionaalsus –  ühingu  poolt  korraldatud  kontserdid,  festivalid,  konkursid  ja  kõik

ettevõtmised on heal tasemel;

 Sõbralikkus  –  ühing suhtleb  organisatsiooni  liikmete  ja  koostööpartneritega  lugupidavalt

ning korraldab kõiki tegevusi läbipaistvalt;

 Koostöö  –  ühing  teeb  koostööd  kõigi  organisatsioonidega,  mille  tegevus  aitab  kaasa

puhkpillimuusika edendamisele. 

Kinnitanud Eesti Puhkpillimuusika Ühingu volikogul 13. juunil 2021.
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Hetkeolukorra kirjeldus

Eesti  Puhkpillimuusika  Ühing  on  Eesti  puhkpilliorkestreid  ja  puhkpilliansambleid  hõlmav  ja

ühendav katusorganisatsioon,  mida juhib 6-liikmeline juhatus ning mille tegevuse eesmärgiks on

ühendada  puhkpillimängijaid,  puhpilliorkestrite  ja  puhkpilliansamblite  esindajaid,

orkestrivanemaid, dirigente ja puhkpilliorkestreid.

Eesti  Puhkpillimuusika  Ühing  tegutseb  puhkpillimuusika  edendamiseks,  puhkpillimuusika

valdkonna  huvide  kaitsmiseks  ja  laiendamiseks  Eesti  Vabariigis  ning  rahvusvaheliste  suhete

arendamiseks kogu maailmas.

Eesti  Puhkpillimuusika  Ühingu juures  töötavad valdkonnale  olulised  toimkonnad ja  komisjonid

ning vajadusel moodustatakse neid juurde: 

 Muusikatoimkond

 Repertuaaritoimkond

 Ajalootoimkond

 Kirikumuusikatoimkond

 Nooditasemete eksperttoimkond

 Noorte arendustoimkond

 Rivitrummarite toimkond

 Toimkond Seenioride Mõttekoda

 Kutsekomisjon

 Hindamiskomisjon

 Revisjonikomisjon

Eesti  Puhkpillimuusika Ühing peab valdkonna andmebaase,  vahendab informatsiooni,  korraldab

puhkpillimuusikapäevi, kontserte, koolitusi, festivale, konkursse jm. valdkonna üritusi. Annab välja

valdkonnale olulist õppekirjandust, kunstilist repertuaari ja arendab ühingu juures puhkpillimuusika

noodikogu.

SWOT-analüüs

Tugevused:

 Puhkpilliorkestrite regionaalne esindatus;

 Puhkpilliorkestrijuhtide ja orkestrite aktiivne tegevus;

 Puhkpilliorkestrijuhtide ja orkestrite aktiivne koostöö;
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 Puhkpillimuusika traditsioonid;

 Eesti Puhkpillimuusika Ühingu büroo Eesti Kooriühingus;

 Pikaajaliste traditsioonidega festivalid ja konkursid;

 Noodikogu, fonoteek, andmebaas;

 Finantseerimisvõimaluste mitmekesisus;

 Eesti Puhkpillimuusika Ühingu tugev organisatsiooniline ülesehitus;

 Riigitoetuse olemasolu;

 Hea koostöö Eesti Kooriühinguga;

 Puhkpillimuusika mentorite olemasolu ja nende tegevus;

 Puhkpilliorkestrite aktiivne osalemine laulupeoprotsessis;

 Eesti Puhkpillimuusika Ühing korraldab nootide ja trükiste väljaandmist;

 Eesti Puhkpillimuusika Ühing annab välja igakuist infolehte;

 Eesti Puhkpillimuusika Ühingu tegevust kajastav koduleht;

 Tunnustussüsteemi olemasolu – tänukirjad, preemiad, auliikmed ja teenetemärgid;

 Eesti Puhkpillimuusika Ühingu üleriiklike esinduskollektiivide olemasolu;

 Kutsetunnistuste väljaandmine ja hea koostöö Kutsekojaga;

 Nootide kirjastamine (näit. Eesti tseremooniamuusika)

Nõrkused:

 Puhkpilliorkestrijuhtide vähene juurdekasv;

 Kutsetunnistuseta orkestrijuhtide suur arv;

 Kõigi  puhkpilliorkestrite  dirigente pole  suudetud kaasata  Eesti  Puhkpillimuusika  Ühingu

tegevustesse;

 Vähene koostöö teiste Eesti Kooriühingu alaliitudega ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo 

Sihtasutusega, muusikakoolidega, Eesti Muusika – ja Teatriakadeemiaga, G. Otsa nimelise 

Muusikakooli, H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooliga.

Võimalused:

 Koostöö teiste loominguliste liitude ja organisatsioonidega;

 Puhkpillimuusika väärtustamine ja populariseerimine ühiskonnas;

 Riiklik koolitustellimus katab vajaduse puhkpilliorkestrite dirigentide järele;
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 Puhkpilliorkestri  dirigeerimise  eriala  on  võimalik  õppida  Eesti  Vabariigi  kesk-  ja

kõrgemaastme muusikaõppeasutustes.

Väliskeskkonna ohud:

 Puhkpilliõpetusele  ja  puhkpilliorkestritele  liiga  vähene  tähelepanu  riigi  kultuuri-  ja

haridussüsteemis;

 Muud  erialad  tunduvad  inimestele  atraktiivsemad  või  sissetuleku  pärast  valitakse  teine

eriala.

TEGEVUSKAVA
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EESMÄRK  Tegevus Aeg Vastutaja Partnerid

Orkestrijuhtide oskuste 
arendamine ja uute inimeste 
innustamine erialaga liituma. 

1) koolitused
2) info liikumine
3)  koostöö  kutsetunnistuste  välja
andmiseks
4) tunnustamine

2021-2030 toimub 
igal aastal Balti 
Puhkpillikool, 
Dirigentide 
Suveakadeemia, mis 
on üle-eestilised 
koolitused.

Juhatus, 
vastutav 
sekretär

EMTA, Kultuurkapital, 
haridusasutused 
Kutsekoda

Riiklik koolitustellimus katab 
vajaduse puhkpilliorkestri 
dirigentide järele

1) kaardistada praegu 
puhkpilliorkestri dirigente 
koolitavad haridusasutused
2) välja selgitada riiklik 
koolitustellimus ja selle 
perspektiivikus 
3) analüüsida riiklik 
koolitustellimus jätkusuutlikuse 
perspektiivist
4) vajadusel teha ettepanekud EV 
Teadus- j Haridusministeeriumile

2030 juhatus Kesk- ja kõrgemaastme 
muusikaõppeasutused, 
EV Teadus- ja 
Haridusministeerium

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 
tugev organisatsiooniline 
ülesehitus

1) aktiivselt tegutsevad toimkonnad
2) puhkpilliorkestreid luuakse 
Eestis juurde 
3) kasvab nii organisatsiooni 
liikmete arv kui ka orkestrite 
omavaheline koostöö. 

2021-2030 Juhatus, 
toimkonnad

Dirigendid, 
Puhkpilliorkestrid

Koostöö teiste organisatsioonide
ja loominguliste liitudega

Teha ühistel teemadel koostööd 
korraldades puhkpillialaseid 
konkursse ning puhk- ja 
löökpillialaseid koolitusi.

Pidev juhatus erialaliidud, 
haridusasutused
Eesti Kooriühing, KÜ 
alaliidud, Eesti Laulu- ja 
Tantsupeo SA, 
muusikakoolid

Puhkpillimuusika mentorite 
olemasolu ja nende tegevus

mentorid viivad koolitusi läbi 2021-2030 juhatus, 
mentorid

Eesti Kooriühing, KOV, 
kohapealsed koolituste 
korraldajad

Puhkpilliorkestrite aktiivne 
osalemine laulupeoprotsessis

Koosolekud ja nõupidamised 
seoses laulupeol juhatavate 
dirigentide valimisega ning 
laulupeol mängitava 
puhkpilliorkestrite repertuaari 
valimisega.

Laulupeo protsessi 
vältel

juhatus, 
EPÜ 
liikmed, 
laulupeo 
dirigendid

Laulu- ja tantsupeo 
kunstiline juht, Laulu- ja 
Tantsupeo Sihtasutus, 
dirigendid

Puhkpilliorkestri dirigentide 
kaasamine ühingu tegevusse

Ühingusse kuuluvatel 
orkestridirigentidel on võimalus 
teha ettepanekuid, osaleda 
toimkondade töös ja aktiivselt olla 
kaasatud erinevatesse projektidesse.

Pidev Juhatus, 
vastutav 
sekretär

Erinevate projektide 
koostööpartnerid

Puhkpillimuusika väärtustamine 
ja populariseerimine ühiskonnas

Väljaantakse
1) igakuist infolehte
2) puhkpillimuusika alaseid noote 
ja trükiseid 
3) on olemas ühingu tegevust 
kajastav koduleht www.puhkpy.ee
4) korraldatakse puhkpillisündmusi 
– festivale ja kontserte 
www.puhkpy.ee/sündmustekalender
5) puhkpillimuusikaalaste artiklite 
väljaandmine ajakirjanduses

Infoleht 1x kuus, 
noodid 1x aastas, 
artiklid 2-3 korda 
aastas

vastutav 
sekretär,
repertuaarito
imkond,
juhatus

Orkestridirigendid, 
kirjastused, IT alased 
koostööpartnerid
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EESMÄRK  Tegevus Aeg Vastutaja Partnerid
Eesti Puhkpillimuusika Ühing 
on suurima liikmeskonnaga 
puhkpillimuusika 
organisatsioon Eestis, mis 
osaleb aktiivselt haridus – ja 
kultuuripoliitika kujundamisel

Liikmeskonna 
kasvatamine toetades 
orkestrite loomist ja 
dirigentide koolitamist.
Aktiivne koostöö 
Kultuuriministeeriumi 
ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga.

Pidev juhatus Kultuuriministeerium, Haridus-
ja Teadusministeerium, Eesti 
Kooriühing 

Tegevuskava olemasolu Aasta tegevuskava 
koostamine ja perioodi 
möödumisel selle 
analüüs

Igal aastal Juhatus Dirigendid, orkestrid, koostöö 
partnerid

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 
tegevuste elluviimiseks on 
stabiilne toetus riigieelarvest 
ning arendustegevuseks 
kasutatakse liikmemakse, fonde
ja sponsorite toetust;

Läbirääkimised 
organisatsioonidega.

Pidev Juhatus
Vastutav sekretär

Koostööpartnerid

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 
juhtstruktuurides on tagatud 
demokraatia ja rotatsioon ning 
regionaalne esindatus

Põhikirja, demokraatia 
põhimõtete ja 
regionaalse esindatuse 
järgimine

Pidev Juhatus Liikmeskond

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 
arendustegevusse ja ürituste 
korraldamisse on kaasatud 
õppeasutused.

Läbirääkimised 
vastavate osapooltega 
ja koostöö tegemine, 
ühised projektid

Pidev Juhatus
Vastutav sekretär

Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia
Tartu H. Elleri nim 
Muusikakool
Tallinna G.Otsa nim 
Muusikakool

Eesti Puhkpillimuusika Ühingul
on oluline ja kaasorganiseeriv 
roll puhkpilliorkestrite 
esinemistel laulupidudel, 
laulupidude rongkäikudes ja 
laulupidudele eelnevas 
protsessis 

Läbirääkimised 
laulupeo kunstiliste 
juhtidega, Eesti Laulu- 
ja Tantsupeo 
Sihtasutusega ning 
laulupidude 
dirigentidega

Laulupidude protsessist
lähtuvalt

Juhatus Eesti Laulu- ja Tantsupeo 
Sihtasutus, Laulupidude 
kunstilised juhid, dirigendid, 
Eesti Kooriühingu 
muusikanõukogu.

Eesti Puhkpillimuusika 
Ühingu korraldatud kursused, 
õpitoad, täiendkoolitused, 
kontsertreisid, konkursid, 
kontserdid, festivalid ja 
puhkpillimuusikapäevad on 
kõrgel kunstilisel tasemel, 
Eestis hinnatud ja 
rahvusvaheliselt tuntud

Kursuste, õpitubade, 
täiendkoolituste, 
kontsertreiside, 
konkursside, 
kontsertide, 
festivalide, 
puhkpillimuusikapäev
ade jne. korraldamine.
Toimib hästi 
väljakujunenud 
täiendõppesüsteem, 
tegutsevad mentorid;

Vastavalt sündmuste 
kalendrile

Juhatus
Vastutav sekretär

Koostööpartnerid

Eesti Puhkpillimuusika Ühing 
on silmapaistev ja publik on 
hästi teavitatud sündmustest, 

Ühingu tegevuse 
kajastamine meedias, 
informatsioon on 

Pidev Vastutav sekretär
Juhatus

Meediaväljaanded
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puhkpilliorkestritest ja 
repertuaarist

kättesaadav nii Eestis 
kui ka välismaal.

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 
poolt pakutavad teenused on 
kvaliteetsed ja vastavad 
liikmete ootustele

Ühing väljastab 
sihtrühmadele olulist 
infot õigeaegselt ja 
täpselt. Ühingu 
korraldatud tegevus on 
heal tasemel.

Pidev Vastutav sekretär
Juhatus

Liikmeskond
Koostööpartnerid

Eesti Puhkpillimuusika Ühingul
on olemas motivatsiooni- ja 
tunnustamissüsteem oma 
liikmete tegevuste 
tunnustamiseks

Vastava statuutide 
väljatöötamine

2021-202 Vastutav sekretär
Juhatus

Liikmeskond

Puhkpilliorkestrite dirigendid 
omavad kutsetunnistust

Puhkpillialaste 
kutsetunnistuste 
väljaandmine

2 korda aastas Kutsekomisjon, 
Hindamiskomisjon
Vastutav sekretär
Juhatus

Kutsekoda

Eesmärgid 
repertuaariga

 Tegevus Aeg Vastutaja Partnerid

Puhkpillialaste nootide ja 
õppematerjalide välja töötamine
ja kirjastamine

Koostada 
puhkpillialaseid 
õppematerjale ja tellida,
kirjastada noote

Järjepidevalt ja 
vähemalt üks kord 
aastas annab Eesti 
Puhkpillimuusika 
Ühingu välja uusi 
trükiseid ja noote.

Repertuaari toimkond
Vastutav sekretär
Juhatus

Kirjastused
Trükikojad
Heliloojad
Arranžeerijad
Pedagoogid
Dirigendid

Puhkpilliorkestritel on valdavalt
Eesti autoritelt, mitmekülgne ja 
erineva raskusastmega 
repertuaarivalik

Tellida ja kirjastada 
Eesti muusikat ja Eesti 
muusika seadeid 
koostööpartnerite 
abiga. EPÜ annab välja 
uusi trükiseid ja noote

Pidev Repertuaari toimkond
Vastutav sekretär
Juhatus

Eesti Kultuurkapital, laulupeod,
Haridus- ja 
Teadusministeerium, 
Kultuuriministeerium, erinevad 
alafondid, kirjastused

Seaded ja uudislooming on 
meie orkestritele, (sh 
õpilaspuhkpilliorkestritele) 
jõukohane ja sobiv

Jõukohase repertuaari, 
ka ansamblitüüpi 
partituuride 
kirjastamine.

2021-2030 Repertuaari toimkond
Juhatus
Vastutav sekretär

Eesti Kultuurkapital, laulupeod,
Haridus- ja 
Teadusministeerium, 
Kultuuriministeerium, erinevad 
alafondid, kirjastused

Heliloojate ja seadjate 
autoriõigused on kaitstud

Festivalide, 
konkursside kontsertite 
repertuaariaruannete 
esitamine EAÜ´le.

Vastavalt vajadusele Vastutav sekretär EAÜ

Täieneb Eesti Puhkpillimuusika
Ühingu noodikogu 

Välja antud nootide ja 
õppematerjalide 
säilitamine  ühingu 
noodikogus

Pidev Vastutav sekretär
Repertuaaritoimkond
Juhatus

Kirjastused,
Autorid

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu 
noodikogus olevate teoste 
kasutamiseks ja ostmiseks on 
olemas noodikogu kodukord

Noodikogu kodukorra 
loomine

2022 Repertuaari toimkond
Juhatus
Vastutav sekretär

Vajadusel koostööpartnerid

Eesmärgid dirigentidele
Kõikidel puhkpilliorkestritel 
on olemas dirigendid ja 
kõikidel dirigentidel orkestrid;

Info vahendamine 
orkestrite ja 
dirigentide vahel. 
Dirigentidele 
koolituste läbiviimine.

Pidev Vastutav sekretär
Mentorid

Orkestrid
Dirigendid
Mentorid

Dirigentidele seadete tegemise
ja partituuri analüüsi oskuste 
parandamine. 

Koolituste 
korraldamine

Pidev Vastutav sekretär, 
vajadusel moodustada
toimkond

Heliloojad, arranžeerijad,
 muusikaõppeasutused
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Eesti dirigentidel on olemas 
tasustamiseks sotsiaalsete 
garantiide rakendamise kord,
riiklikult tunnustatud palga- ja 
ametijuhend ning 
kutsekvalifikatsioonile vastav 
palk

Orkestrijuhtide 
palgasüsteemi ja 
ametijuhendi 
väljatöötamine.

2023 Juhatus
Töögrupp

Eesti Kooriühing
Haridus- ja Teadusministeerium
Kultuuriministeerium
Eesti Koorijuhtide Liit

Eesti Puhkpillimuusika Ühing 
on kaasatud hariduspoliitika 
kujundamisse.

Läbirääkimised 
vastavate osapooltega

Pidev Juhatus
Hariduspoliitikaga 
tegelev töörühm

Haridus- ja Teadusministeerium
Kultuuriministeerium
Eesti Vabariigi kesk- ja 
kõrgemaastme 
muusikaõppeasutused

Eesmärgid 
puhkpilliorkestritega
Suureneb puhkpillimuusika 
tähtsus piirkonna maine ja 
omanäolisuse kujundamisel 
ning säilitamisel

Puhkpilliorkestrid 
osalevad paikkondlike 
sündmuste tähistamisel

Vastavalt sündmuste 
kalendrile

EPÜ liikmeskond Dirigendid
Orkestrid
KOV

Eesmärgid laste ja 
noortega
Noored on kaasatud ja tahavad 
puhkpille mängida

Puhkpillimuusika ja 
puhkpillide 
propageerimine 
koolikontsertidega, 
koolitustega noorte seas

Pidev EPÜ liikmeskond Muusikakoolid
Üldhariduskoolid
Muusikaõpetajad

Puhk- ja löökpillimängijate arv 
suureneb

Puhk- ja löökpillide 
õpetamise osa 
suurendamine 
haridusruumis

Pidev EPÜ liikmeskond Haridus ja kultuuri asutused

Üldhariduskoolis on
puhkpilliinstrumentide õppel  
riiklikus õppekavas võrdne 
positsioon teiste õppeainetega

Üldhariduskoolides 
luuakse võimalus 
puhkpillimängu 
õpetamiseks ja 
harrastamiseks

2030 Juhatus
Vastutav sekretär

Haridus- ja Teadusministeerium
Puhkpilliorkestrite dirigendid
Üldhariduskoolid

Üldhariduskoolides on loodud 
riiklik võimalus 
puhkpilliorkestri dirigendi 
ametikoha loomiseks ja 
tasustamiseks, millega 
kaasnevad vajalikud 
tänapäevased töötingimused.

Läbirääkimised 
üldhariduskoolide 
juhtidega

Pidev Juhatus
Vastutav sekretär
Dirigendid

Üldhariduskoolid, KOV

Muusikakoolides on loodud 
võimalus puhkpilliorkestri 
tegevuseks või tehakse 
koostööd lähikonnas asuva 
puhkpilliorkestriga, kui 
muusikakoolil endal ei ole 
puhkpilliorkestrit.

Läbirääkimised 
muusikakoolide 
juhtidega.
Puhkpilliorkestrite 
tegevuses osalemine on
muusikakoolides 
toimuva õppeprotsessi 
osa.

Pidev EPÜ liikmeskond KOV
Muusikakoolid
Dirigendid

Parimad noored puhk- ja 
löökpillimängijad osalevad 
kõrgetasemelistes vabariiklikes 
noortekollektiivides.

Osalemine 
vabariiklikes noorte 
kollektiivides.

Pidev Juhatus
Noorte kollektiivide 
juhid

Noored puhk- ja 
löökpillimängijad ning nende 
juhendajad
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Arengukava töörühm

Arengukava koostamise eesmärgil  moodustas  Eesti  Puhkpillimuusika Ühingu juhatus  töörühma,

kuhu  kuulusid  Eesti  Puhkpillimuusika  Ühingu  juhatuse  liikmed  koos  ekspertidega,  kokku  12

inimest. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu arengukava on dokument, kus esitatakse puhkpillimuusika

arendamise missioon, visioon, seisundi kirjeldus ja eesmärgid. 

Arengukava töörühma liikmed

1. Kaido Kivi

2. Valdo Rüütelmaa

3. Triin Viljus - Schippers

4. Vallo Taar

5. Mart Aus

6. Aavo Ots

7. Kalev Kütaru

8. Margus Kasemaa

9. Priit Rusalepp

10. Leho Muldre

11. Silver Niinemets

12. Riivo Jõgi

Arengukava töörühmas esindatud organisatsioonid

 Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatus

 Puhkpilliorkestrijuhtide Kutsekomisjon

 Puhkpillimuusika festivalide korraldajad

 Puhkpillide ja dirigeerimise õpetajad

 Eesti Noorte Puhkpilliorkester

 Eesti Noorte Kontsertorkester

 Eesti Noorte Brass

 Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkester

 Eesti Puhkpillimuusika Ühingu repertuaaritoimkond

 Eesti Puhkpillimuusika Ühingu noorte arendustoimkond

 Eesti Puhkpillimuusika Ühingu toimkond Seenioride Mõttekoda
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