Eesti Puhkpillimuusika Ühingu volikugu üldkoosolek 28.01.2017
1. Sissejuhatus - Valdo Rüütelmaa.
Koosoleku juhataja valimine
Koosoleku juhatajaks 1 kandidaat - Valdo Rüütelmaa.
Hääletus 48 poolt, 4 neutraalset häält, 0 vastu.
Protokollija valimine
Protokollijaks esitati 2 kandidaati: Ott Kask ja Rene Hollo
Ott Kask 16 häält.
Rene Hollo 27 häält
Neutraalseid 1 hääl
Koosoleku juhatajaks valiti Valdo Rüütelmaa ja protokollijaks Rene Hollo.
Päevakorra kinnitamine.
Harry Illak teeb ettepanekut päevakorda muuta. Lisada juurde „Igal lapsel oma pill“ punkt.
Toimub arutelu. Hääletatakse - poolthääli 26, vastuhääli 6, erapooletuid 20.
Otsus: Kinnitatakse eraldi päevakorrapunktiks „Igal lapsel oma pill“ toetusprogramm.
Hando Põldmäe: Miks on Eesti Noorte Kontsertorkester eraldi punktina päevakorras? Kas
ENKO on tõusnud uude staatusesse?
Valdo Rüütelmaa: EPÜ juhatus on aktspteerinud ENPO kõrval ka ENKOt kui
esindusorkestrit.
Aavo Ots: ENKO rahad liiguvad hoopis teise MTÜ kaudu.
2. EPÜ juhatuse esimehe Valdo Rüütelmaa tegevusaruande ettekanne.
Tähtsamad punktid: VOP-i Hollandi reis, Eesti Noorte Puhkpilliorkester, millest Sirly Illak
teeb eraldi ettekande, Eesti Noorte Kontsertorkester. Revisjonikomisjoni ettekande teeb
Hando Põldmäe.
Suuremad piirkondlikud orkestrid on Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester ja Eesti Saarte
Noorte Puhkpilliorkester.
Ajalootoimkond tegutseb ühingu juures. Valminud on uus raamat - Tõnu Soosõrv „Eesti
vaskpilliõpetajad“ . Tõnu Soosõrv räägib hiljem lähemalt sellest.
Toimkonnad ja esimehed - kirikumuusika toimkond (Kahro Kivilo), nooditasemete
eksperttoimkond (Riho Sild), revisjonikomisjon (Toomas Peterson).
Noodikogu tegutseb edasi, laenutatakse palju noote, probleemiks nootide tagastamine.
Peaks olema nelja nädalaga tagastamine. Täna on 8 inimest noote võlgu. Viivised oleksid
päris suured. Soov on, et noodid tuuakse tagasi. Noodikogusse oleks vaja osta juurde uusi
noote. Dirigendid esitaksid ettepanekuid, mis noote juurde osta.
Tegutseb kutsekomisjon, esimees Kalev Kütaru. Hindamiskomisjoni esimees on Priit Sonn.
Üks kord aastas on hindamine aga soovi korral antakse kutsetunnistusi välja ka kaks korda
aastas.
EPÜ on abistanud ürituste korraldamisel: Nõmme Pasunapäevad, Võru Vaskpillipäevad,
Laulu- ja Pillilahing, Hiiumaa Puhkpillipäevad, Balti Puhkpillikool jt.

Puhkpilliorkestrijuhtide tunnustamine EPÜ teenetemärgiga - Aavo Ots, Rein Vendla ja
Andres Avarand.
EPÜ juubelipreemiad omistatud: Arno Anton, Toomas Paap, Reet Brauer, Aavo Ots, Ilmar
Kudu, Tõnu Soosõrv ja Rein Vendla
Väljaantud tänukirjad, Toomas Paap ja Hiiumaa puhkpillipäevad, Saku puhkpilliorkester ja
Ants Reinhold, Nõmme Muusikakooli puhkpilliorkester, dirigendid Aigar Kostabi ja Mart Kivi.
Eesti Kooriühingu auliikmeks valiti Andres Avarand.
„Igal lapsel oma pill“ projektis EPÜ esindatus. Juhatuse otsusega on Valdo Rüütelmaa EPÜd
esindamas. Peab teadma taotlemise nüansse. Raha saamise tõenäousus on päris suur.
Klaverite ja orkestripillide toetamine peab olema proportsioonis. Järgmine taotlusvoor
jaanuaris-veebruaris. EPÜ saadab laiali uue info.
Kontaktid kõrgkoolidega: Balti puhkpillikool koostöös EMTA-ga. Võiks olla suurem kontakt
Tallinna Ülikooliga
Laulu ja pillilahing, eelmise juhatuse poolt algatatud. Toimus Pärnu - Jaagupis. Üldine
tagasiside oli positiivne. Peakorraldaja Kaido Kivi.
EPÜ tegeleb samade asjadega, millega on viimastel aastatel tegelenud. Infolehed, et
edastada olulist informatsiooi, kontserdikuulutused, infoleht saadetakse lingina. EPÜ-st
küsitakse telefoninumbreid ja maili aadresse. Kontsulatsioonid, kontsertide info, jne.
Arhiivid- CD, raamatud, kavalehed jne. Nootide ja raamatute müük.
Raamatupidamisdokumentide arhiiv.
Küsimused:
Sirly Illak-Oluvere: Mis pillid on „Igal lapsel oma pill“ toetusprogrammis eelistatud? Kas
värvipille võib ka taotleda?
Valdo Rüütelmaa: Jah, eraldati erinevatele pillidele.
Bert Langeler: Kas puudu oli üks slaid Eesti noorte orkestrite kohta regioonidest?
Valdo Rüütelmaa: Aigar Kostabi on Põhja-Eesti esindaja, Lõuna - Eesti esindaja on Aavo
Ots. Bert Langeleri osas peame veel täpsustama, kas Lõuna- Eesti esindajaid on kaks.
Harry Illak - Näha on erinevat informatsiooni. Kuidas komisjonid töötavad, kas on näha
nende aruandeid? Kuidas on toimkonna mehhanism?
Valdo Rüütelmaa: Vajadusel kutsub komisjoni esimees komisjoni kokku. Valmidus on
olemas, et vajadusel reageerida teemale. Kuna koosolekut pole olnud ei ole ka protokolli.
Näiteks on suvel tulemas Kirikulaulupäev. Selle teema arutamiseks Kahro Kivilo kutsub
kokku inimesed, et seda arutada.
Hando Põldmäe: Väliskontantide toimkond?
Harry Illak: Kas toimkonnad on ainuld juhatuste liikmetest.
Valdo Rüütelmaa: Ei ole ainult juhatuse liikmetest.
Tegevusaruande kinnitamie - Poolthääli: 40; Vastu: 0; Neutraalsed: 11;

3. Toetusprogramm „Igal lapsel oma pill“
Valdo Rüütelmaa: Rääkisin sellest programmist juba eelmises päevakorrapunktis. Edasi
võiksime minna küsimustega.
Harry Illak: Kas on teatud laadi tüüpprobleemid „Igal lapsel oma pill“ taotlustel. Kirjutamata
probleemid. Kas on kirja pandud tüüpvead taotlustele, mis ei ole rahasid saanud? Mida teha,
et puhkpillliinimeste taotlused saaksid rahuldatud.
Valdo Rüütelmaa: Eelmisel korral ei antud raha Orffi instrumentidele.
Taotlejad peavad ennast kurssi viima tingimustega. Piirmäära ei tohi ületada.
Sirly Illak-Oluvere: Millised instrumendid on eelistatud?
Valdo Rüütelmaa: Ei olnud eelistatud pille. Tasub küsida kõiki pille, ka timpaneid.
Harry Illak - Kas järgitakse, et pill on ristkasutuses?
Valdo Rüütelmaa - Kui kasutajaid on rohkem, siis on suurem tõenäosus saada pille.
4. Revisioni komisjoni tegevusaruanne - Hando Põldmäe.
Revisjonikomisjoni koosseis: Toomas Peterson, Hando Põldmäe.
Hando Põldmäe: Protokollides dokumentatsioon ei näita volitusi.
Revisonikomisjonile märgukiri, et on protokoll ebatäpne. Kas on toimunud juhuslik eksitus
või tahtlik dokumendi võltsimine? Põhjendamatuid ja dokumeneerimatuid rahakasutusi ei
leitud aga olid mõned küsimused.
Valdo Rüütelmaa: Ilmselt eksitus. Pean vaatama üle ja täpsustama kuupäeva.
Bert Langeler: Protokoll puudub 9 aprillil Tabasalus. Olen saanud 13. aprillil reisikulud.
Valdo Rüütelmaa: Võtan juhatuse protokollid ülevaadata koos teiste juhatuse liikmetega.
Hando Põldmäe: Kõik allkirjastatud protokollid on juriidiliselt kehtetud.
Valdo Rüütelmaa: Projektid ei ole protokollitud üksaaval aga on olemas allkirjastatud
lepingud, et selliseid koolitusi võib läbiviia.
Hando Põldmäe: Protokollidel peavad olema kõikide juhatuse liikmete allkirjad.
Valdo Rüütelmaa: Protokollija ja koosoleku juhataja peavad kindlasti olema.
Bert Langeler: Mis on praegune otsus selle teema üle?
Harry Illak: Tegemist on tõsise probleemiga.
Valdo Rüütelmaa: Peame seda juriidiliselt täpsustama, mida seadus ütleb.
Hando Põldmäe: Peab lugema seadust, kes allkirju annab. Kas saab kinnitada
aastaaruannet kui on puudujääke seadusest tulenevalt.
Valdo Rüütelmaa: Paneme hääletusele, kas saab kinnitada aruannet.
Heino Vildo: Saab kinnitada aruande, Ettekirjutused on täidetud.
Harry Illak: Kas ikka saab, kuna protokollid ei ole nähtaval.
Hando Põldmäe: Juhatuse protokollid peaks tegema ümber
Valdo Rüütelmaa: Kui kõik protokollides sobib siis saab allkirja panna.
Hando Põldmäe: Kas me nõustume, et allkirjastatakse protokollid tagantjärele?
Triin Viljus: Mis on alternatiiv, et asjad korras oleks?
Harry Illak: Kas selline asi peaks olema, et juhatuse esimees ja vastutav sekretär on ühes
isikus?
Ott Kask: EPÜ sekretär ei peaks olema juhatuse liige, et ei tekiks vaidlus ülesannete üle.
Kõige selgem oleks rollid eraldada.
Aavo Ots: Juhatuse koosolek peaks arutama, kuidas lahusus teha.

Valdo Rüütelmaa: Praegusest juhatusest keegi ei olnud valmis juhatuse esimehe kohta
võtma. Et tegevusega edasi minna, siis tehti ettepanek mulle.
Kaido Kivi: Ettepanek tellida sõltumatu revisionikomisjon. Maksan omast taskust.
Hando Põldmäe: Hea mõte. Aga kas Kaido Kivi peaks selle omast taskust maksma?
Sõltumatu revisionikomisjon on hea lahendus.
Valdo Rüütelmaa: Kui EPÜ revisjonikomisjon ütleb, et kõik vastab nõuetele, siis ei ole ju
vaja sellega edasi tegeleda.
Aavo Ots: Loeme Toomas Petersoni kirja uuesti ette.
Hando Põldmäe: Aruanne ei kohusta protokolli kinnitamast.
Valdo Rüütelmaa loeb ette revisionikomisjoni aruande.
Valdo Rüütelmaa: Ettepanek kinnitada aruanne ja täpsustada vajaminevad küsimused.
Hando Põldmäe: Ettepanek, sõltumatuks komisjoniks.
Kaido Kivi: Kas kõigil on olemas digiallkirjastamise õigus, et ei peaks uuesti kokku tulema?
(Arvamused, et saab digitaalselt uue revisjoni aruande kinnitada).
Hääletatakse sõltumatu revisjonikomisjoni poolt. Poolt 50, neutraalsei 2, vastu 0
Finantsaruannet ei kinnitata.

Vaheaeg 10 minutit pausi.

5. EPÜ tegevuskava 2017.
Projektid on samad mis eelneval aasta. Jätkatakse „Igal Lapsel Oma pill“ tegevusega.
2018 puhkpilliorkestrite planeeritakse orkestritekonkurss. 2017. aastal plaanis Laulu ja
pillilahing. Saab jätkuvalt taotleda kutsetunnistusi.
6. Bert Langeleri avalduse aktsepteerimine.
Aktsepteerida Bert Langeleri lahkumisavaldus juhatuse liikmete hulgast.
Hando Põldmäe - Võiks olla selgitus, miks Bert Langeler soovib lahkuda.
Valdo Rüütelmaa - Loeb ette Bert Langeleri avalduse. Avalduses märgitud, et põhjuseks on
ajapuudus.
Hando Põldmäe: Kas peab hääletama Bert Langeleri avalduse üle? Kas Bert Langeler
peaks oma otsust kommenteerima?
(Arvamused, et ei peaks).
Sirly Illak-Oluvere: Kes läheb Bert Langeleri asemel juhatusse?
Üldine arvamus on et eelmiste valimiste tulemuste järgi peaks juhatusse minema
automaatselt Peeter Änilane. Hääletamist läbi ei viida.
Hando Põldmäe: Kas inimene on vastutav asjade eest kui ta on ennast taandanud?
Valdo Rüütelma: Ei ole.
Sirly Illak-Oluvere: Võiks hääletada põhikirja muudatuste üle, et juhatuse esimees ja
sekretär ei oleks sama isiksus.
Aavo Ots: Põhikirja muudatusi peaks ettevalmistama.
Triin Viljus: Võiks hääletada, et põhikirja muudatuse peaks ettevalmistama.
Hando Põldmäe: Ettepanek panna hääletusele, et juhatuse liige ei saa olla ka sekretär.
Harry Illak: Peab ikka ettevalmistama põhikirja muudatuse ja järgmisel volikogul peaks
hääletama põhikirja muudatuse üle.

Harry Illak: Peaks vaatama ka üle EPÜ teised põhikirja punktid. Ettepanek hääletada, et
juhatus valmistaks ette põhikirja muudatused ja kui järgmine volikogu koos, siis hääletatakse
põhikirja muudatuste üle.
Valdo Rüütelmaa: Juhatus ootab ettepanekuid, mida võiks põhikirjas muuta.
Hääletamine põhikirja muudatuse arutelu üle: Poolt 50, erapooletuid 2, vastu 0
Otsus: Põhikirja muudatusettepanekuid oodatakse EPÜ liikmetelt. Ettepanekud
fikseerib EPÜ juhatus ja muudatuste üle hääletatakse järgmisel volikogul.

7. Kutsetunnistuste üleandmine Kalev Kütaru
Kutsetunnistus tase 8 Aavo Ots, Taavi Reimets 5 tase.
8. VOP Tegevus 2016 ja plaanid 2017 - Bert Langeler.
Peadirigent - Bert Langeler,
Dirigendid - Hando Põldmäe, Ott Kask, Valdo Rüütelmaa.
Direktor - Valdo Rüütelmaa,
Orkestrivanem - Triin Viljus.
Kokku 4 seminari. 2 päevased 3 ja 8 päevaseid 1.
Workshop ViIjandis Improviseerimise kohta. Repetuaari ettevalmistamine Hollandi reisiks.
Uue repetuaari tutvustamine. 6 kontserti. mängiti 26 heliteost nendest 9 Eesti oma.
Kontsertreis 15 - 22 oktoober Hollandisse.
Küsimused:
Harry Illak - Miks VOP on esindatud kahe erineva Facebooki lehega. See tekitab inimestele
segadust, millist kanalit peaks jälgima.
Bert Langeler - Üks konto on vana ja sai tehtud uus.
Triin Viljus - Ei suudetud tuvastada inimest, kellel on moderaator õigused, et vanad lehed
kinni panna.
Tuleks uurida, mis toimub kõikide lehtedega ja vajadusel neid kas kustutada või
täiendada
9. ENPO SIrly Illak-Oluvere.
Peadirigent: Sirly Illak-Oluvere,
Dirigent: Riivo Jõgi.
Liikmeid 50, 22st linnast ja vallast.
24 erinevat teost mida mägiti.
2016 - 6 seminarlaagirit. Salvestati laulupeo teosed koos G. Otsa nim. Muusikakooli
orkestriga.
Laagrite toimumise ajad dirigendid, repetuaar, tegevused jne.
2017 aasta tegevused. Tehti kontserdist otseülekanne Facebookis.
Plaanitakse minna Šveitsi konkursille, kuhu ollakse ka registreerunud
Projektis Eestimaa atmosfäärid osalemine.

2018 aasta plaanid. Proovitakse viia Pärt Uusbergi suurvormi erinevatese
kontserdipaikadesse üle Eesti.
10. Eesti Noorte Kontsertorkester - Kaido Kivi
Dirigendid: Priit Sonn, Aavo Ots, Kaido Kivi.
2016 tegevused: 6 kontserti, laagrid väljaõpped. On EPÜ logo all sellepärast, et
propageerida EPÜ-d. Majandanud iseseisvalt. Suurim kontsert oli Prahas. Tegevusi ei ole
tehtud läbi EPÜ.
2017 ENKO suurim projekt on Hollandis.
Ott Kask: Kas kehtib selline asi, et ENPOs ja ENKOs mängijatel on öeldud, et sa pead
mängima ainult selles ühes kollektiivis?
Aavo Ots: See ei ole õige.
Hando Põldmäe: Mis on vabariiklike kollektiivide statuut? Ei saa olla väga palju vabariiklike
kollektiive.
Aavo Ots: Orkestris peavad olema head mängijad, see on peamine ENKO väljund.
Harry Illak: Ei tohiks orkestrit peale iga dirigendi vahetust hakata nullist ehitama.
Kaido Kivi: Teen juhatusele ettepaneku, ENKO välja arvata EPÜ hulgast.
Hando Põldmäe: Kas “Eesti” kasutamine orkestri nimes teeb orkestrist automaatselt
esindusorkestri.
Kaido Kivi: “Eesti” kasutamine ei ole seadusega keelatud.
Hando Põldmäe: Mis on kriteerium, et saada esindusorkestriks?
Valdo Rüütelmaa: Võib-olla peaks juhatus või volikogu neid kollektiive valima.
Juhatuselt oodatakse esinduse statuudi tekkimist!
11. 2017 aasta laulupidu Hando Põldmäe
Registreerunud orkestreid 49, mängijad 1100 ja rohkem.
Algavad eelproovid.
Ülesehitus samamoodi nagu eelnevatel aastatel, et toimuvad ettemängud ja tänu sellele on
lugude kvaliteet tõusnud. Olen saanud postiivset tagasisidet. Sümfooniaorkestrite ja
puhkpilliorkestrite proovid on samal päeval, et vähendada transpordikulusid.
Koondorkestritest taandus kümmekond orkestrit.
Küsimused: Ott Kask - Kas vastab tõele, et Tabasalu ja Keila ei tee kaasa laulupeol?
Valdo Rüütelmaa – Jah, kuna Tabasalule on raske ja Keilas ei ole piisavalt noori, kellele see
suunatud on.
12. Raamatu “Eesti vaskpilliõpetajad” tutvustus (Tõnu Soosõrv)
Millest see raamat räägib? Seal on kasutatud kõiki kirjandust mida leidus.
Arhiivdokumente(mis on halvas seisus). Muusikakoolide dokumente jne. Mälestused,
intervjuud.

Ettepanek: Revisoni komisjonid on jäänud 2 liikmeliseks seoses Riho Silla siirdumisega
vahepeal EPÜ juhatusse. Ettepanek taastada Riho Silla jätkamine revisjonikomisjonis.

Hääletus. 52 poolt, 0 erapooltut, 0 vastu.
Otsus: Riho Sild on revisjonikomisjoni liige, lisaks Toomas Petersonile ja Hando
Põldmäele.

13. Sõnavõtud:
Hando Põldmäe: Kas peaks koondorkestri laulupeo kavast maha võtma?
(Arvamused, et ei peaks).
Triin Viljus: Nootide tellimine Hollandist ühistellimusena?
(Arvamused, et oleks hea küll).
Harry Illak: Kes soovivad Sauel esineda vahetult enne laulupidu, andke teada. Mahub veel
4-5 orkestrit.

Koosoleku juhataja Valdo Rüütelmaa

Koosoleku protokollija Rene Hollo

