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Esindatud 63 vilistlaskogu liiget, sh 47 kohal ja 16 volitust. 
 
Päevakord 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
2. Päevakorra kinnitamine 
3. Juhatuse aruanne 2018. aasta tegevustest, kinnitamine 
4. Majandusaasta aruanne 2018, kinnitamine 
5. Revisjonikomisjoni aruanne 2018, kinnitamine 
6. Revisjonikomisjoni uue liikme valimine 
7. Vilistlaskogu kingitus EMTA-le juubeli ja uue saali puhul: dirigendipoodium 
8. Üleskutse +1 
9. Jooksvad küsimused 

 
Kell 16:00 jätkub programm ringkäiguga EMTA valmimisjärgus saalikompleksi hoones rektor          
Ivari Ilja juhtimisel. Kell 17:00 kontserdiga EMTA kammersaalis (C-405), kus esineb EMTA            
sinfonietta, dirigent Toomas Vavilov, kavas EMTA kompositsioonitudengite uudislooming. 
 
Tervitussõnad vilistlaskogu (edaspidi VK) esimehelt Indrek Laulult.  
1. Indrek Laulu ettepanekul valitakse koosoleku juhatajaks VK juhatuse liige Kerri Kotta ja             
protokollijaks Nele Volbrück.  
2. Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.  
 
3.  Juhatuse aruanne 2018. aasta tegevustest 
Kerri Kotta annab ülevaate 2018. aasta tegevusaruandest: 

● On olnud rahulik aasta, kuid on olnud sündmusi, milles aktiivsust näidati. Tegevus käib             
pidevalt ja teatud osa sellest ei ole n-ö käegakatsutav: arutelud; ideed; sh plaanid, mis              
alati ei realiseeru, ent VK on EMTA-le olemas ja kõrval.  

● 7. aprillil osales VK EMTA kontserdisaali nurgakivi tseremoonial. Nurgakivi silindrisse          
läks VK pühendus. Arhiivipüsival paberil oli kirjas juhatuse välja valitud tsitaat Arvo            
Pärdilt: “Kõige tundlikum muusikainstrument on inimese hing, sellest järgmine – inimese           
hääl. On vaja puhastada oma hinge, kuni ta helisema hakkab”, mille alla koguti VK              
liikmete allkirju. Üritusel võttis lisaks haridus- ja teadusminister Mailis Repsile,          
kultuuriminister Indrek Saarele ning EMTA rektor Ivari Iljale sõna ka VK juhatuse            
esimees Indrek Laul.  

● 30. oktoobril kutsus EMTA VK ellu Lilian Semperi 85. sünniaastapäevale pühendatud           
“Jubilate” sarja kontserdile eelneva vestlusringi, kuhu kogunesid Semperi endised         



õpilased ja kolleegid. Lugude ja mälestustega meenutati legendaarset pedagoogi ja          
väljapaistvat isiksust. Vestlusringis osalesid Kai Ratassepp, Sven Kullerkupp, Kaili         
Eerma, modereeris Ia Remmel. Kõik korraldajad polnud VK-st, kuid initsiatiiv tuli VK-lt.  

● 2017. aastal kutsuti ellu VK töörühmad, mille raames tehti nii mõndagi, kuid nüüdseks             
see formaat ei toimi, sest nõuab suuremat ajaressurssi, kui osalistel on võimalik            
panustada. VK on staadiumis, kus otsitakse uusi vorme tõhusaks tegutsemiseks. 

● Tegeleti VK kingitusega EMTA-le juubeli ja uue saali puhul ideest teostuseni. Kõne all             
olnud Anu Raua vaipa ei tule, tuleb dirigendipoodium, millest kuuleb täpsemalt           
koosoleku käigus.  
 
Hääletamine: MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlaskogu tegevusaruanne        
2018 kinnitatakse ühehäälselt.  
ÜLDKOOSOLEKU OTSUS NR 1: Kinnitada MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia          
vilistlaskogu tegevusaruanne 2018 
 
 

4. Majandusaasta aruanne 2018 
Indrek Laul annab ülevaate 2018. aasta majandustegevustest: 

● Majandustegevused kontrolli all, sätestas raamatupidaja Äli-Ann Klooren majandusaasta        
aruandes. 

● Tulemiaruande põhjal oleme 1499 euroga plussis, võrreldes eelmise aastaga on miinusest           
välja tuldud, olemas on ka reserv.  

● Sissetulekuallikad on liikmemaksud ja annetused. Miinusest tulime välja olulisel määral          
tänu EMTA-le juriidilise liikmena, kes panustab aastas 5000 eurot.  

 
Hääletamine: MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlaskogu majandusaasta aruanne         
kinnitatakse ühehäälselt. 
ÜLDKOOSOLEKU OTSUS NR 2: Kinnitada MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia          
vilistlaskogu majandusaasta aruanne 2018. 
 
5. Revisjonikomisjoni aruanne, kinnitamine 
Eero Raun revisjonikomisjoni tegevusest: 
Revisjoniaruande koostas revisjonikomisjon koosseisus Eero Raun ja Riho Rõõmus.  

● Rahaasjadega MTÜ-l korras, tegevusaruandes on arenguruumi, saame arendada edasi. 
Üleskutse liikmetele pakkuda juhatusele ka omi ideid, mida võiks VK raames teha. 

● Komisjoni deklaratsioonis seisab järgnev: “Revisjonikomisjon on üle vaadanud juhatuse         
poolt esitatud raamatupidamise dokumentatsiooni 2018. aasta kohta ning on leidnud, et           
raamatupidamine on korraldatud vastavalt raamatupidamise normidele. Mingeid tahtlikke        
rikkumisi ei ole tuvastatud. Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud           
tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 



 
Käesolev aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt MTÜ vara, kohustusi,           
omakapitali ja majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2018. Teeme MTÜ Eesti         
Muusika- ja Teatriakadeemia Vilistlaskogu üldkoosolekule ettepaneku kinnitada       
raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2018, tulemiga 1449 eurot ja bilansimahuga         
2562 eurot. 
 
25. oktoobril 2018 lahkus meie seast revisjonikomisjoni liige Jüri Tallinn. Sellest ajast            
alates tegutseb revisjonikomisjon kaheliikmelisena, kuni uue liikme valimiseni tänasel         
üldkoosolekul.  
 
Revisjonikomisjon on seisukohal, et MTÜ põhikirjaliste eesmärkide järjest        
tulemuslikumaks täitmiseks on vajalik jätkuvalt nii uute liikmete kaasamine kui ka           
erinevate ühistegevuste edasiarendamine MTÜ liikmete seas senisest laiema        
kandepinnaga.” 

 
Hääletamine: Revisjonikomisjoni aruanne kinnitatakse ühehäälselt. 
ÜLDKOOSOLEKU OTSUS NR 3: Kinnitada MTÜ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia          
vilistlaskogu revisjonikomisjoni aruanne 2018. 
 
6. Revisjonikomisjoni uue liikme valimine 
Eero Raun: 

● Nõusoleku astuma revisjonikomisjoni liikmeks on andnud VK liige Riina Aasma, kes           
täna kahjuks siin ei saa viibida, kuid on andnud oma volituse. Ta on VK liige selle                
loomises alates, EMTA kultuurikorralduse magister, tegutsenud Viimsi Rannarahva        
muuseumi direktorina, Vabariigi Presidendi protokolliülem, väärikas kandidaat. Teen        
ettepaneku hääletada R. Aasma revisjonikomisjoni liikmeks.  

 
Hääletamine: Riina Aasma hääletati ühehäälselt revisjonikomisjoni liikmeks. 
ÜLDKOOSOLEKU OTSUS NR 4: Kinnitada Riina Aasma MTÜ Eesti Muusika- ja           
Teatriakadeemia revisjonikomisjoni liikmeks. 
 
7. EMTA VK kingitus akadeemiale 100. juubeli ja uue kontserdi- ja teatrimaja puhul:             
dirigendipoodium 
EMTA VK koordinaator Nele Volbrück 

● EMTA kingituseks otsisime midagi praktilist uude saali, samas sümboolset ja ilusat,           
jõukohases hinnaklassis ning kriteeriumidele vastas dirigendipoodium.  

● Külastasime Jüris tegutsevat ettevõtet Heraxs, mis on spetsialiseerunud erilahendusel         
sündiva mööbli valmistamisele. EMTA-st abistas lavameister Peeter Veltmann, et         

http://www.heraxs.ee/


poodium tõesti vastaks EMTA vajadustele. Selleks oli ta omakorda konsulteerinud          
asjatundjatega maja seest. 

● Detailid: poodium tuleb kaheastmeline; pinnaks on sama parkett, mis on uue saali            
põrandaks ja selles aitas VK ehitaja Nordlin, kes andis vajaliku parketi; raam tuleb kase              
täispuidust; poodiumil on küljes rattad, et seda saaks transportida; poodium viimistletakse           
õliga, mis on mõeldud parkett- ja puitpõrandatele; poodiumi piire tuleb roostevabast           
terasest. 

● Hind 2964 eurot + ca 50 eurot graveeritud plaadi eest. Ka selleks on juba suheldud               
võimaliku tootjaga, ettevõttega Gravex. Poodiumi summa sisaldab garantiid kaks aastat. 
Plaadile tuleb kiri sõnumiga, et tegemist on kingitusega EMTA VK-lt.  

Juhatuse liige Elmar Trink:  
● Sissemaksu summas ca 1500 eurot on teinud EMTA. VK kord on anda tagasi ja poodium               

kinni maksta. 
● Korraldame korjanduse. Kaalusime kampaaniat korraldada Hooandja      

ühisrahastusplatvormil, kuid sel juhul ei oleks tegemist enam kingitusega VK-lt. Kutsume           
kõiki üles annetama summa dirigendipoodiumi soetamiseks! Leppisime juhatusega        
kokku, et iga juhatuse liige panustab 40 euroga.  

● Ootame annetusi dirigendipoodiumi soetamiseks EMTA vilistlaskogu kontole:  
MTÜ EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA VILISTLASKOGU 
Swedbank A/A EE802200221063846242 
Makse selgitusse märkida oma nimi ja märksõna “dirigendipoodium” 
 

Kommentaar saalist: Kui raha jääb puudu, võiks pöörduda ERSO, Estonia jt juriidiliste kehade             
poole. Vastus kommentaarile: Idee oli, et annetus ja kingitus tuleks just inimestelt. 
Kommentaar saalist: Teha flaier, kus on peal kõik vajalik info, mida vilistlased saavad nt              
laulupeol jagada. 
 
8. Üleskutse +1 
Revisjonikomisjoni liige Riho Rõõmus: 

● EMTA vilistlaskogu otsib endiselt oma identiteeti ning liikmetel on tõenäoliselt sellest           
erinevad nägemused. Mõtleme läbi, miks seda MTÜ-d pidada, et see tekitaks meis kõigis             
kirge, et ootaksime seda, et tahaksime kaasa lüüa, tegutseda!  

● Kui organisatsiooni kvantiteet suureneb, siis organisatsioon jõuab teisele tasemele ka          
kvaliteedis ning nii juhatusel kui ka liikmeskonnal on rohkem põhjust panustada. 

● Üleskutse: Akadeemia 100. Aastapäevaks toob iga liige vähemalt ühe liikme, ühe           
kursusekaaslase kogusse juurde! Väike heategu ei maksa mitte midagi, vaid telefonikõne.           
Tegutseme, et see info huvilisteni viia nii, et kõik tahavad sellega tegeleda! 
 

9. Jooksvad teemad: 
Juhatuse liige Heidi Pruuli VK tulevikuplaanidest:  



● Jätkame väikeürituste formaadiga: saatesündmused EMTA kontserdi- ja etenduskeskuse        
üritustele, nagu oli L. Semperi vestlusring.  

● Korraldame suurejoonelise galaürituse, tuluõhtu, et täiendada EMTA fondi näiteks         
tudengite stipendiumideks. 

● Kutse 3. juuliks: Laulupeo “Minu arm” esimene kontsert on pühendatud Õpetajale ning            
sellega seoses tuuakse laulupeotuli koolidesse, kus on oma muusikuteed alustanud          
tänased laulupeodirigendid, tänamaks oma õpetajaid. Nii rändab tuli koos laulu ja           
pillimänguga ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse. VK on väga teretulnud tervitama           
laulupeo tuld 3. juulil EMTAs! Võimalus tulla koos kokku ja tähistada ülevat sündmust,             
üritus toimub orienteeruvalt kell 14. Peatub rongkäik, kõlavad kõned, pakutakse          
külakosti. Kutse saadame sündmuse eel. 
 

Juhatuse liige Riina Roose EMTA teklitest (demonstreerides EMTA teklit):  
● Kes teab rääkida EMTA tekli ajalugu? Kust pärineb lüüramotiiv teklil, just need värvid?  
● Tekkel on sümboolne ja väärikas ese. Kutsun üles eelseisvatel olulistel üritustel nagu            

laulupidu ja EMTA100 kõiki oma pead EMTA tekliga ehtima! See on väga uhke žest,              
millega näitame ühtekuuluvust ja pidulikkust. Lausa kohustuslik!  

Koordinaator Nele Volbrück:  
● Kes koos vilistlaskoguga endale tekli tellisid, saavad selle täna kätte! Kes ei osalenud             

tellimuses, aga soovib seda teha, palun andke VK juhatusele märku, võimalik tellida            
juurde.  

 
Küsimus saalist: Kui palju kuulub vilistlaskogu liikmeskonda noori?  
Vastab koordinaator Nele Volbrück: Praeguse seisuga vähe, võib ühe käe sõrmedel üles lugeda.             
Tuletan meelde, et järgmisel aastal seisavad ees VK juhatuse valimised ja see on paslik koht               
kogusse värsket verd tuua. Kui teil on noori tuttavaid, sugulasi, kes siin õpivad või on õppinud,                
rääkige nendega. Noorte aktiivsus on väga teretulnud!  
 
Koosoleku juhataja Kerri Kotta kuulutab koosoleku lõppenuks.  

Koosoleku lõpp kell 16:00 
 
 

Koosoleku juhataja Kerri Kotta:  
Protokollija Nele Volbrück:  


