
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA VILISTLASKOGU ÜLDKOOSOLEK

7. aprill 2018 Algus kell 13.30

Esindatud 56 vilistlaskogu liiget, sh 45 kohal ja 11 volitust.

Päevakord
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Päevakorra kinnitamine
3. Avasõnad – Indrek Laul
4. EMTA rektori tervitus – Ivari Ilja
5. Juhatuse aruanne 2017. aasta tegevustest
Muusikaharidus, pilliõpetajate koolitus – Andres Pung
Ajaloo talletamine – Heidi Pruuli
Vilistlassuhted ja kommunikatsioon – Elmar Trink
EMTA Fond – Marko Lõhmus
7. Majandusaasta aruanne, kinnitamine – Indrek Laul
8. Revisjoniaruanne, kinnitamine – Eero Raun
9. Muud küsimused

Programm jätkub EMTA saalikompleksi nurgakivi panemise tseremooniaga Tatari 13 kõrval asuval 
ehitusplatsil kell 15.

1. Vilistlaskogu (edaspidi VK) juhatuse esimehe Indrek Laulu ettepanekul valitakse koosoleku juhatajaks 
Andres Pung ja protokollijaks Nele Volbrück.
2. Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.

3. Indrek Laul tervitab kohalviibijaid ja tänab neid osalemise eest. 
Märgib, et püstitatud eesmärgid on saavutatud ning liikmeskond kasvab. Tutvustab VK liikmetele ideed 
pühenduseks, millest saab VK panus EMTA saalikompleksi nurgakivi silindrisse. Arhiivipüsival paberil 
seisab juhatuse välja valitud tsitaat: “Kõige tundlikum muusikainstrument on inimese hing, sellest järgmine – 
inimese hääl. On vaja puhastada oma hinge, kuni ta helisema hakkab” Arvo Pärt. Laul kutsub üles kõiki 
liikmeid paberile tsitaadi alla märkima oma nime ja allkirja. Allkirjastatud paber läheb koos teiste 
sümboolsete ja hinnaliste esemetega nurgakivi silindrisse.

4. EMTA rektor Ivari Ilja tervitus.
Ilja tänab kõiki osavõtjaid ning juhib tähelepanu, et käesolev päev on väga eriline ka nurgakivi paneku 
tseremoonia tõttu. Tänab VK ja selle juhatust, kes on olnud suureks toeks nurgakivi tseremoonia 
ettevalmistamisel ning akadeemia 100. sünnipäeva korraldamisel. Soovib viljakat koosolekut.

5. Juhatuse aruanne 2017. aasta tegevustest
Indrek Laul annab ülevaate 2017. aasta tegevusaruandest: 

• EMTA astus VK juriidiliseks liikmeks, et võimaldada koordinaatori tasustatud töökoha loomine. 
Selleks tehti muudatus põhikirja ning kinnitati see äriregistris. EMTA liikmemaksust tagatakse 
töötasu koordinaatorile ja majandusaruande koostavale raamatupidajale. Koordinaator vahetus 
korduvalt, tänaseks tegutseb ametikohal Nele Volbrück. Majandusaasta aruande koostas 
raamatupidaja Piret Kukrus. VK avaldab tänu EMTAle jätkusuutlikkuse tagamise eest.

• Läbimurdena saavutati VK virtuaalse pesa loomine EMTA kodulehe avaribal 
(http://www.ema.edu.ee/uldinfo/ulikoolist/vilistlased/). VK on leitav ka Facebookis 
(www.facebook.com/emtavilistlaskogu). Kanalitest leiab infot koosolekutest, tegemistest ja 
üritustest, pilte. 

• Juhatuses jagati ära eraldi töölõigud: muusikaharidus ja pilliõpetajate koolitamine (Anders Pung), 
rahastamine ja finantsküsimused (Marko Lõhmus, Eero Raun), vilistlassuhted ja kommunikatsioon 
(Kerri Kotta, Elmar Trink), ajaloo talletamine (Heidi Pruuli, Jüri Tallinn), programmid üritustel, VK 
kingitused (Riina Roose). 

http://www.ema.edu.ee/uldinfo/ulikoolist/vilistlased/
http://www.facebook.com/emtavilistlaskogu


• Jooksvad tegevused: VK esitas omalt poolt Muusikakeskkooli hoolekogu liikmeks Eero Rauna; 
soovitas EMTA-l registreerida kaubamärk; osales EMTA ja N. Rimski-Korsakovi nim Peterburi 
konservatooriumi koostöölepingu allkirjastamise üritusel, et toetada EMTA tegevusi.

Andres Pung muusikahariduse ja pilliõpetajate koolituse alasest tegevusest: 
• Teemavaldkonna kaks põhiprobleemi: kas pilliõpetajate koolitus vastab ootustele ning õpetajate ja 

õpetajaks õppijate nappus, motiveeritud järelkasvu puudus. Töörühm keskendus esimesele aspektile. 
• Toimunud on kolm arutelu, millest mõne korralduses on töörühma aktiiv osalenud. Sh toimus 

muusikahariduse seminar, kust võtsid osa erinevad osapooled nagu VK töörühm, tööandjad 
muusikakoolidest, koolitajad, noored õpetajad üle Eesti. 

• Tähelepanekud: 
* muusikahariduse kontseptsioon ja hariduse strateegia on väga vajalik, kuna olukorras, kus 
vastutusvaldkonnad on hajutatud, terviksüsteem ei tööta.  
* Õppekavadel erinevates asutustes puudub selge eesmärk ja fookus, mis toetab hägust tervikpilti 
ning eriala puudulikku kaetust. 
* Senised õppekavad vajavad täiendamist ja tänapäevastamist, võttes arvesse muuhulgas 
tehnoloogilisi arenguid; improvisatsiooni oskuste kasvatamise vajadust huvikoolides jm.
* Kaaluda tegevmuusikute koolitamist täiendusõppe kaudu õpetajateks. 
* Praktilisi oskusi ja teadmisi jagavate erialaliitude aktiviseerimise vajadus; vajadus tihendada 
koostööd muusikakoolidega praktikabaasidena.

• Koorunud teemapunktid ja nendest lähtuvad ettepanekud on soov edastada Eesti Muusikanõukogule. 
Enamat praegu töörühma võimuses ei ole, kuid vajadusel ja võimalusel ollakse igati valmis edasises 
töös kaasa lööma. Teretulnud on ka teiste ideed, mil moel edaspidi valdkonda edendada.

Heidi Pruuli ajaloo talletamise töörühma tegevusest:
• ETV-ga on plaanis üles võtta tsükkel, mis juhatab sisse EMTA kontserdisaali avamise otseülekande 

järgmise aasta sügisel. Tööd on tehtud saatesarja määratlemiseks. On oluline, et teema avamiseks 
leitakse sobivaim väljund. 

• Tähtis on ka jäädvustada mälestusi, mis tingimata ei lähe saatesarja. Heidi Pruuli ja Ruth Alaküla on 
teinud südamlikel kohtumistel intervjuud mitmete silmapaistvate vilistlastega nagu Silvia Mellik, 
Olev Oja, Monika Topmann, Heino Rannap, Erna Saar. Jüri Tallinn sooritas pika ja sisuka intervjuu 
Venno Lauluga. 

• Materjal koguneb aeglaselt ning soov kaasata kogumisse rohkem inimesi ei ole käivitunud. Töölõik 
on mahukas ja nõudlik: vaja on suuri ettevalmistusi, tehnilist varustust (kaamera, valgustus, 
helitehnika jm) ja vilumust intervjueerimisel. ÜLESKUTSE: Palve panna kirja oma mälestused ja 
muljed õppimise ajast või hilisemast ajast nt õppejõuna ning saata need kas Heidi Pruulile või VK 
aadressile.

Elmar Trink vilistlassuhetest ja kommunikatsioonist: 
Peetakse vaikusminut lahkunud vilistlaste leinamiseks.

• Aasta jooksul on liitunud üle 30 uue vilistlase, kuid seda on vähe. Kui igaüks vähemalt ühe inimese 
leiab oma hea sõbra või tuttavate seast, et kaasata neid kogusse, kasvab liikmeskond kiiresti 
mitmetes sadades!

• Soovist äratada huvi VK tegemiste vastu ja liikmeskonda aktiviseerida sündis idee koguda fotosid. 
Nimelt, EMTA eesootava 100. juubeli puhul kutsub EMTA VK üles kõiki vilistlasi ja sõpru saatma 
meile fotosid oma kõrgkoolis õppimise ajast, et luua virtuaalne fotogalerii. Oodatud on 
fotojäädvustused nii Akadeemia kui ka Konservatooriumi legendaarsete seinte vahelt. Pildid ei pea 
olema klassist või aktuselt, võivad olla vabalt meeleolupildid, mis kajastavad emotsiooni. 
Fotokorje “Rännak EMTA sajandis”: www.ema.edu.ee/fotod
Väljund: emtafotokorje.tumblr.com  

• Koostöös Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga (Kristo Matson ja kunstnik Laura Kõiv) avati EMTA 
raamatukogus sümboolne ühe eseme näitus “Ühe eseme lugu” ja esimeseks väljapanekuks on Artur 
Lemba kristallvaas. Näitus ei seisnegi esemes, vaid loos, mis see pajatab. Eksponaat võimaldab 
tutvuda Artur Lemba eluloo ja panusega eesti muusikasse. 

http://www.ema.edu.ee/fotod


Marko Lõhmus EMTA fondist:
• Taustast: Soov oli realiseerida väga pikalt laual olnud idee luua EMTA tudengeid toetav 

organisatsioon.  Fond on küll tihedalt seotud VK-ga, kuid EMTA lõi fondi ise. Detsembri alguses 
pandi kokku põhikiri ja aasta viimastel päevadel astuti vajalikud sammud notari juures. 

• Fondi juhib nõukogu, kuhu kuulub ametikohast olenevalt: rektor Ivari Ilja, VK juhatuse esimees 
Indrek Laul, kaks EMTA nõukogu nimetatud liiget: doktoriõppe keskuse juhataja prof Kristel Pappel 
ja EMTA kuratooriumi esimees Rein Oja ning VK juhatuse määratud liige Eero Raun. Fondi juhataja 
on Marko Lõhmus.

• Fond on loodud eelkõige tudengite ja ka õppejõudude ning üldisemalt õppetegevuse rahaliseks 
toetamiseks. Fondi eesmärgid on sõnastatud üsna laialt, kuna see pole pelgalt stipendiumifond, vaid 
võimalik on toetada ka konkreetseid tegevusi, loomingulisi või teaduslikke projekte, saab algatada 
preemiaid ja tunnustusauhindu. Võimalik on tekitada allfonde ja iga annetajate rühm saab otstarbe 
määrata ise. Põhikirjas on sätestatud, et annetusi on võimalik põhimõtteliselt kohe välja maksta või 
koguda põhikapitalina, mis on tehtud juriidiliselt võimalikult lihtsaks. On võimalik ka ilma 
sihtotstarbeta annetamine ja fond ise otsustab, kuidas annetust kasutada.

• Reaalses elus on annetamiseks kaks tõenäolist praktilist mudelit:
* Nt rühm eriala vilistlasi, kes soovib panustada oma eriala järelkasvu, paneb ühiselt õla alla ja 
annetab.
* Annetamine kolleegide ja sõprade juubelite puhul. Lillesülemite asemel kingituseks näiteks 
juubilari nimega fond, millele on tal võimalus ise otstarve valida. 

• Annetusi saab teha EMTA Fondi arveldusarvele LHV Pangas: EE817700771002881352. 

Küsimusi saalist, vastab Marko Lõhmus:
Kas keegi on juba annetanud?
- On, nimi konfidentsiaalne.

Kas fondi raha on arveldusarvel?
- Jah.

Kas on eesmärk seda kasvatada?
- Variandid on nii kasvatada kui ka jagada sissetulevat raha kohe välja. Kui võtame näiteks Tartu Ülikooli 
fondi, kasutatakse seal mõlemat varianti. On suuremaid pärandusi, mille mahult kasvatatakse, samas 
väiksemaid, kus makstakse annetusest nii palju raha kui seda jagub. Põhikapital hetkel suur ei ole, aga on 
juba neljakohaline ja kasvab.

7. Majandusaasta aruanne, kinnitamine – Indrek Laul
Juhatuse aruande tegemise ajal oli arvel ligikaudu 5400 eurot. Eelmisel aastal küll koguti liikmemakse, kuid 
suur väljaminek oli 7. jaanuari vastuvõtu toitlustuskulude tasu summas 1440, mis viis terve aasta seisu üle 
700 miinusesse. Üldseis siiski positiivne. Praegu üle 5000 euro tuleb tänu ETMA liikmemaksule.

Hääletamine: MTÜ EMTA vilistlaskogu majandusaasta aruanne 2017 kinnitatakse ühehäälselt.
Üldkoosoleku otsus: Kinnitada MTÜ EMTA vilistlaskogu majandusaasta aruanne 2017

8. Revisjoniaruanne, kinnitamine – Eero Raun
Revisjoniaruande koostas revisjonikomisjon koosseisus Eero Raun, Riho Rõõmus ja Jüri Tallinn. Komisjoni 
eesmärk on osutada kontrolli finantsiliste tegevuste üle, pakkuda n-ö sõltumatut kõrvalpilku.
Revisjonikomisjon on üle vaadanud majandusdokumendid ja leidnud, et raamatupidamine on korraldatud 
vastavalt normidele, tahtlikke rikkumisi pole ning kulud-tulud on kajastatud õiglaselt. Ettepanek on kinnitada 
raamatupidamise aastaaruanne tulemiga: 796 eurot kahjumit. Klausel: aastatagune 2016. aasta kinnitatud 
aruandes sätestati kasum üle 700 euro. Sellega arvestuslikult kaetakse puudujääk ja kahjum. Kahe aasta 
kokkuvõttes jäädakse plusspoolele, lisaks laekus akadeemia vahendid. Organisatsioon on käivitatud ja 
loodud tingimused, et see saaks täita oma põhikirjalisi eesmärke. 

Küsimused saalist, vastab Eero Raun.
Kas kõik maksid liikmemaksu?



- Kindlasti mitte. See on tööpõld VK-le. Maksta saab nii sularahas kui ka ülekandega ning liikmemaksude 
tasumine  on see, mis garanteerib MTÜ jätkusuutlikkuse.

Hääletamine: Revisjonikomisjoni aruanne kinnitatakse ühehäälselt.
Üldkoosoleku otsus: Kinnitada MTÜ EMTA vilistlaskogu revisjonikomisjoni aruanne 2017

9. Muud küsimused

EMTA õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas tuletab meelde eesootavat EMTA saalikompleksi nurgakivi 
tseremooniat ja edastab üleskutse laulda kaasa Gaudeamust ja teisi sündmusel kõlavaid laule.

Andres Pung kutsub veel kord üles VK liikmeid kirjutama alla VK pühendusele EMTA saalikompleksi 
nurgakivi silindrisse.

Andres Pung 
koosoleku juhataja

Nele Volbrück
protokollija Koosoleku lõpp: 14.40


