Eesti Puhkpillimuusika Ühingu koosolek 30.01.2016
Protokoll
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu (edaspidi EPÜ) koosolekust võtsid osa 69. orkestri dirigendid (koos
volitustega). Koosolek leidis aset Tabasalu Muusikakoolis (aadress Kooli tee 1, Tabasalu).
1. Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Valdo Rüütelmaa ja protokollijaks Maret Vene.
Vastu ja neutraalseid ei ole.
2. Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (edaspidi VOP) esitles 2017. aasta XII noorte
laulu- ja tantsupeo puhkpilli- ja koondorkestrite lugusid.
3. EPÜ juhatuse esimehe ettekanne - Harry Illak
Tuletati meelde ülesanded, mis jäid päranduseks eelmisest esimehest Toomas Petersonist.
EPÜ juhatuse tegevuse kokkuvõte 02.02.2013-30.01.2016.
1. 2013. aasta
• Turniir
• Puhkpillimuusika kärajad
• EPÜ 10
• EPÜ alustas kutsetunnistuste väljaandmist jne.
2. 2014. aasta
• EST-NOK 2014
• CISMi aastakonverents Eestis
• IV Noorte Puhkpilliorkestrite Konkurss
• EPÜ sai osaliseks programmis „Igal lapsel oma pill“ jne.
3. 2015. aasta
• Taotluse kirjutamine Laulupeo SA Arenguprogrammi
• Eesti repertuaari raskusastme määratlemine süsteemi koostamise alusel
• „Laulu- ja pillilahing“ reglemendi koostamine (toimub 12.06.2016 Pärnu-Jaagupis)
• Eesti Puhkpillimuusika bibliograafia 1856-2012 ja ettevalmistused publitseerimiseks
Algatused ja muudatused 2013-2015
• EPÜ tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias
• EPÜ liikmete register elektrooniliseks
• EPÜ dokumentide loomine ja redigeerimine veebipõhiseks
• Puhkpillmuusika arengukava 2014-2020 koostamine
• EPÜ tegevus tegevuskavale tuginevaks
• Projektipõhine finantsaruandlus
• Erinevates küsimustes seisukohtade võtmine kaasates kogu liikmeskonda
• EPÜ logotüübi korrastamine
• Juhatuse koosolekud Skype´i teel
• Alates 2014. aastast on EPÜ juhatuse esimees valitud Kooriühingu alaliitude juhtide
nõukogu juhatajaks
• Alaliitude juhtide esimees on Eesti Kooriühingu juhatuse liige
• EPÜ on osaliseks programmis „Igal lapsel oma pill“
Projekt „Igal lapsel oma pill“:

Esialgu pingelised läbirääkimised ning mahukas eeltöö vajaduste kaardistamiseks.
Esitati kokku taotlusi 178 erineva asutuse poolt 861 pilli ostmiseks. Toetati kokku 121 asutust 268
pilli ostmiseks.
2016. aasta taotlusvoor avatakse 8. veebruar. Täiendav võimalus rahastamiseks Hooandja.ee kaudu.
„Laulu- ja pillilahing“:
Eesmärk on arendada puhkpilliorkestrite ja erinevate kooriliikide ühistegevust. Lisa eesmärgiks
repertuaari rikastamine.
Päranduseks täna valitavala juhatusele:
• Jätkata samu ülesandeid, mis pärandati ka Toomas Petersoni poolt
• Juhinduda tegevuses Puhkpillimuusika arengukavast 2014-2020
• Viia lõpuni erinevate dokumentide redigeerimine
• Tõsta büroo projektikirjutamise ja -haldamise efektiivsust
• Juurutada kõikjal EPÜ korrastatud logo kasutamist
• Liituda programmiga EV 200
4. EPÜ tegevusaruanne - Valdo Rüütelmaa
EPÜ on pidevas koostöös VOP- iga, Eesti Noorte Puhkpilliorkestriga (ENPO), suuremate
piirkondlike puhkpilliorkestritega ja maakonnaorkestritega.
EPÜ juures tegutseb ajalootoimkond, mille esimees on Andres Avarand.
Aktiivses kasutuses on noodikogu, mis tahaks ülevaatamist, kuna seal on vanu koopiaid ning
partiisid puudu. Plaan on teha komisjon, kes paneks lugudele raskusastmed. Eesmärk- korralikud
noodid noodikogus.
Tegutsevad hindamis- ja kutsekomisjon, kes väljastavad taotlejatele kutsetunnistusi.
Koosolekul väljastati kaks kutsetunnistust. Üle andis komisjoni esimees Kalev Kütaru.
1. Tase nr 5 Diana Mäeväli
2. Tase nr 5 Toomas Kaljuver
Eestis toimuvad puhkpillisündmused, millega on olnud EPÜ kontaktis - Nõmme pasunapäevad,
Tabasalu Metsasarvepäevad, Vaimulik Laulupidu Tartus, Halinga puhkpillipäevad, Muusikafestival
Võsu Viis jne.
Kontaktid kõrgkoolidega- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia
Konkursid- festivalid
EPÜ poolne initsiatiiv
„Laulu- ja pillilahing“ on EPÜ poolt käima lükatud
EPÜ informatisooni keskuseks- infolehtede koostamine, sündmused jne.
Arhiiv, kuhu tuuakse noote, DVD-sid, CD-sid, raamatuid jne.
Raamatupidamisdokumetide arhiiv EPÜ tegevust kajastava infoga, ajalugu.
Bert Langeleri ettepanek- EPÜ infoleht ka Facebooki.
Tegevusaruanne kinnitati ühehäälselt. Vastu ja neutraalseid hääli ei olnud.
5. Revisjonikomisjoni ettekanne – Hando Põldmäe
Valdo Rüütelmaal olemas kassapõhine finantsaruanne, mille kandis ette. Kõik kuludokumendid
olemas ja põhjendatud. Positiivne on see, et EPÜ konto on plussis.
Aruanne kinnitati ühehäälselt.

6. ENPO - Sirly Illak-Oluvere
• 2015 aastal 6 seminar-laagrit, 1 kontsertreis Leetu “Fanfare Kaunas 2015“, kahes linnas uue
liikmeskonna ettemäng
• Kokku 43 liiget 17st linnast / vallast
• Nimekiri erinevatest soetatud tarvikutest / vahenditest (välja toodud ka summad /
maksumused)
• Esitleti 2016 tegevusplaani.
• Esmaskordselt registreeriti ENPO noorte laulupeole
• Edasised plaanid aastaseks 2017 / 2018
• ENPO tegevuse põhimõtted
• ENPO tegevuse aruandlus ja dokumentide hoiu korraldus, mis asuvad Drive võrguserveris
7. VOP – Lambertus Johannes Jacobus Langeler
• Aruanne VOPi tegemistest
• 5 seminar-kogunemist
• 5 juhatuse koosolekut
• 2016 tegevusplaan
8. Laulupeo repertuaari arutelu – puhkpilliorkestrite liigijuht Hando Põldmäe
Valdo Rüütelmaa – Koondorkestri ühislood on rasked. Kas teha koondorkestri lugude mängimine
laulupeol vabatahtlikuks?
Triin Viljus - Lihtsustatud partiid nagu on ka enne olnud? Oskajate jaoks põnev ja õpitav, noortele
raske.
Aavo Ots - Ülejõu käiva asja mängimine / õppimine mõjub katastroofiliselt, lood liiga rasked.
Panna hääletusele, kas Jüri-Ruut Kanguri lugu meeldib või ei, kuna enamuse jaoks on see lugu
raske?
Matis Männa – Anda dirigentidele võimalus saada noodid ka digitaalselt ja neid ise vastavalt
mängija võimetele muuta. Hando Põldmäe vastus – üksi autor ei ole oma lugude muutmisega
sellisel viisil nõus.
Gunnar Pettaig – Kellele me need lood teeme, mis tasemele? Eelistaks näha laulupeol noori.
Arvamust saab avaldada see, kes tegeleb noortega. Oleks vaja näha noote (partituuri) paberkandajal,
et otsustada, kas on lihtsustatud partiisid vaja. Kõlapildi järgi ei saa seda öelda.
Hando Põldmäe vastus – On mõeldud selle peale, et skanneerida ja saata tutvumiseks. Panna
internetis välja näiteks?
Toomas Kaljuver - On laulupidu ja tuleb väljakutseid võtta.
Heino Vildo – Jüri-Ruut Kanguri loos puudub flöödil meloodia. Flööt on aga meloodiapill.
Andres Avarand – Jüri-Ruut Kanguri loos on tunda helilooja ambitsioone aga ei ole mõeldud
õpilastele, kes seda mängima peavad.
Aigar Kostabi – Me töötame õpilastega ja neile peaks see laulupeo repertuaar sobiv olema.
Aavo Ots – Teen ettepaneku panna see lugu hääletusele.
Valdo Rüütelmaa – Enamus peab seda lugu raskeks. Võibolla me ei hääletaks aga laulupeo
korraldajad võiksid puhkpilliorkestrijuhtide arvamust arvestada.
Hando Põldmäe – Kokkuvõttes 4 lugu puhkpilliorkestritele ei vaja lihtsustatud partiisid.
9. Eesti Puhkpillibibliograafia tutvustus – Andres Avarand
Viimane puhkpillialane raamat enne seda anti välja 1937. aastal. Põhiallikad olid ajalehed (arhiiv).
Harry Illak – teha raamat internetis kättesaadavaks.
10. Uue EPÜ juhatuse valimine.
EPÜ juhatuse eelmiste liikmete tänamine. Uute liikmete valimiseks jagati välja 65 hääletussedelit,

kõik olid korrektsed ja rikkumata. Häältelugemiskomisjoni kuulusid Kalev Kütaru, Urmas Mägi ja
Andres Avarand.
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu (edaspidi EPÜ) liikmete volikogu üldkoosolekust (edaspidi
koosolek) võtsid osa 69 orkestri dirigendid (koos volitustega). Hääletusel osalesid 65. orkestri
dirigendid/esindajad. Jagati välja 65 hääletussedelit. Igal hääletussedelil on võimalik märkida kuus
juhatusse hääletaja poolt valitavat kandidaati. Koosolek leidis aset Tabasalu Muusikakoolis (aadress
Kooli tee 1, Tabasalu).
Hääletusel olid kõik hääletussedelid korrektsed ja rikkumata.
Juhatusse valiti 6 liiget. Juhatuse liikmeteks isikuliselt valiti:
Lambertus Johannes Jacobus Langeler 60 häälega;
Valdo Rüütelmaa 48 häälega;
Triin Viljus 41 häälega;
Priit Sonn 41 häälega;
Kaido Kivi 40 häälega ja
Aavo Ots 39 häälega.
Juhatusse ei osutunud valituks:
Peeter Änilane 24 häält
Hando Põldmäe 21 häält
Gunnar Pettaig 20 häält
Riho Sild 19 häält
Harry Illak 19 häält
Andres Avarand 18 häält.
Liikmete volikogu üldkoosolek kinnitas Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse liikmeteks 6 enim
hääli saanud kandidaati:
Lambertus Johannes Jacobus Langeler
Valdo Rüütelmaa
Triin Viljus
Priit Sonn
Kaido Kivi
Aavo Ots
30.01.2016
protokollija Maret Vene
koosoleku juhataja Valdo Rüütelmaa

