
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu volikogu 26. jaanuaril 2019 kell 12.00 Tallinnas Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias.

Eesti Puhkpillimuusika Ühingul on 93 liiget. Esindatud 73, seega koosolek on 
otsustusvõimeline (lisa osalejate nimekiri).

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 

Koosoleku juhataja valimine:
Valdo Rüütelmaa 42 poolt, 6 erapooletut, 0 vastu.
Protokollija valimine
Rene Hollo 38 poolt, 10 erapooletut, 0 vastu.

Riho Sild: Ettepanek tuua sisse päevakorrapunkt EPÜ liikmelisusest ja võimude lahususest

Hääletamine: punkti lisamise poolt 28, vastu 40, erapooletuid 0

Koosoleku juhataja Valdo Rüütelmaa lubab neid teemasid käsitleda juba olemasolevate 
punktide raames.
Arvamus jurist Meelis Krautmannilt: Võimude lahususega EPÜl probleeme ei ole. See ei ole 
MTÜ teema, mida arutada.
Otsus: Päevakorda ei muudetud ja kinnitatakse nagu eelnevalt esitatud.

2. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu esimehe Valdo Rüütelmaa ettekanne. 
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu tegevus 2018 ettekanne Valdo Rüütelmaa poolt.
VOP peadirigendina jätkab Bert Langeler ja uus direktor on Maria Mägar. Hästi on käivitunud
uue orkestri Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkestri töö. Mängijaid on juba 35 ja paljud
noored dirigendid on saanud orkestri ees ennast proovile panna.
Orkestrite ja toimkondade tegevuse ülevaade. 
ENPO uued dirigendid on Riivo Jõgi ja Tarmo Kivisilla.
EPÜ tunnustab vabariiklike kollektiividena viit orkestrit: Vabariiklik Orkestrijuhtide 
Puhkpiliorkester, Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkester, Eesti Noorte 
Puhkpilliorkester, Eesti Noorte Kontsertorkester ja Eesti Noorte Brass.
Kahro Kivilo nõustab orkestreid kirikumuusika küsimustes.
Nooditasemete eksperttoimkonna juht on Riho Sild. Kõige suurem töö oli Eesti 
Puhkpilliorkestrite Turniir 2018 kohustusliku repertuaari ettevalmistamine.
Toimub noodikogu revideerimine. Ostetakse juurde uusi originaalnoote, et vahetada välja 
vanu kopeeritud noote.
Kutsekomisjon jätkab samas koosseisus. Esimees on Kalev Kütaru. 
EPÜ on aidanud korraldada mitmeid festivale. Taotletud on preemiaid ja tänukirjaga on 
tunnustatud mitmeid orkestreid.
Lõppes projekt „Igal lapsel omal pill“, mille kaudu paljud orkestrid said uusi pille.
Läbi on viidud koolitusi - Balti puhkpillikool jt.
Ilmub digitaalne igakuine infoleht.
EPÜ püüab vastata küsimustele - pillid, palgad, kutsetunnistused, mentorid jne..
Arhiivi jätkuvalt kogutakse plaate, buklette jms.
2018 toimus Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir 2018, mis oli EPÜ kõige suurem selle aasta 
ettevõtmine. 



Jätkuvalt toimub laenutamine ka Hollandist Musicdesk noodikogust.
Küsimused:
Riho Sild: On olnud juttu nootide digitaliseerimisest, kuidas sellega on?
Triin Viljus: On alustatud nootide digitaliseerimist aga kõikide tegemine on suur töö. Jätkuvalt
toimub laenutamine ka Hollandist Musicdesk noodikogust.
Mart Aus: Kas EPÜ toetab festivale ka rahaliselt? 
Valdo Rüütelmaa: EPÜl endal rahalisi vahendeid ei ole aga kokkuleppel ürituste 
korraldajatega saame neid taotleda. 
Bert Langeler: EPÜ on võlgu CISMile liikmemaksu. Kuidas on CISMi kuulumisega?
Valdo Rüütelmaa: EPÜl ei ole viimastel aastatel CISMiga kontakte olnud. Kaalume 
väljaastumist. Koostöö WASBEga võiks olla motiveerivam. Uus juhatus otsustab.
Sirly Illak-Oluvere: Vajalik on koostada mängijate register, et oleks ülevaade EPÜ 
liikmesorkestrite mängijatest. Mängijate arvu peaks sagedasti korrigeerima, kui toimub 
orkestrites muudatusi. 
Valdo Rüütelmaa: Eeldame, et orkestrid saadavad ise infot kui toimub nimekirjades 
muudatusi.

3. Revisjonikomisjoni ettekanne ja 2018. aasta finantsaruande kinnitamine.
EPÜ Revisjonikomisjoni ettekande teeb Riho Sild:
Kontrolli käigus ühingu tegevusega mitteseotud või põhjendamata kulutusi ega 
dokumenteerimata raha kasutamist ei tuvastatud. 
Komisjon tegi ettepaneku lisada dokumentide juurde kultuurkapitali dokumendid, mis on ka 
tänaseks tehtud.
Riho Sild: Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes
osades õiglaselt Puhkpillimuusika Ühingu majandusaasta tulemust ja finantsseisundit 
seisuga 31.12.2018.a. ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja 
rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 
2018. aastaaruande ja finantsaruande kinnitamine. 
Hääletamine: Poolt 73, erapooletuid 0, vastu 0.
Otsus: EPÜ aastaaruanne ja finantsaruanne kinnitatud.

4. Laulupidu 2019.
Bert Langeler teeb ülevaate eelolevast laulupeost. Eelproovi juba käivad. Registreeritud 60 
orkestrit. On rivitrummide koosseisud, mida on 6. Kogu info on laulupeo kodulehel üleval. 
Valdo Rüütelmaa: On jõudnud arvamusi  et lood võiksid olla laulupeol rahvalikumad. 
Bert Langeler: Järgmine laulupidu vaadatakse üle.
Priit Rusalepp: Raske on teha orkestrile selgeks, et miks me selliseid lugusid peame 
mängima.
Vallo Taar: Orkester ei sooviks sellist kava mängida kui oleks võimalik. 150. aasta peo 
lugudest oleks võinud D.O. Wirkhausi valida.
Margus Kasemaa: Piisaks ühest ettemängust. Orkestrijuhid ei ole rahul lugude valikuga. 
Mitmed orkestrid juba loobuvad peost.
Aavo Ots: Kas Eestis ei saaks teha samamoodi lugude valikut nagu on Leedus (hästi 
lihtsatest lugudest kuni rasketeni välja)? 
Üldine arvamus: Laulupeo lugude valikul oleks vaja varakult läbirääkida dirigentidega.

5. Kutsekomisjoni esimehe sõnavõtt.
Kalev Kütaru tervitab saalis viibijaid. Annab üle Triin Viljusele puhkpilliorkestrijuhi 



kutsetunnistuse 6 tase.

6. EPÜ uue juhatuse valimiste läbiviimine.
Häältelugemiskomisjoni moodustamine. Ettepanek, et komisjonis on 3 liiget.
Kalev Kütaru – 73 poolt
Priit Rusalepp – 72 poolt, 1 erapooletu
Riina Rüütelmaa – 51 poolt, erapooletuid 22
Vallo Taar – poolt 32, erapooletuid 41

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks valiti:
Kalev Kütaru, Priit Rusalepp ja Riina Rüütelmaa

EPÜ juhatuse liikme kandidaatideks esitati:
Mart Aus, Vallo Taar, Kaido Kivi, Aavo Ots, Valdo Rüütelmaa, Margus Kasemaa, Triin Viljus,
Sirly Illak-Oluvere ja Verner Mölder.

Häältelugemissedeleid jagati välja 73, tagasi toodi samuti 73. Igal hääletajal oli võimalik 
märkida sedelil kuni 6 kandidaati.

Valimistulemused:
EPÜ juhatuse liikmed:

Vallo Taar 69 häält
Mart Aus 54 häält
Aavo Ots 43 häält
Kaido Kivi 43 häält
Triin Viljus 42 häält
Valdo Rüütelmaa 41 häält

EPÜ juhatuse asendusliikmed:
Margus Kasemaa 37 häält
Sirly Illak-Oluvere 32 häält
Verner Mölder 30 häält

Koosoleku juhataja – Valdo Rüütelmaa
Koosolekut protokollis – Rene Hollo


