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Tallinn, Rahvakultuuri Keskus

10. mai 2014

Algus kell 11.00, lõpp kell 14.30

Läbiviija: Kadri Valner
Protokollija: Elsa Vapper
Hääli loevad: Urmas Laigna ja Tarmo Lillo
Kohal: 54 liikme hääled
Avasõnad (Kalev Järvela, juhatuse esimees)
Selleks, et üldkogu oleks otsustusvõimeline, peavad olema esindatud 1/5 liikmete hääled.
Kutse said 242 ERRSi liiget ning üldkogul olid esindatud 54 liikme hääled. Otsustusvõime
tagamiseks oleks olnud vaja 48 häält, seega on üldkogu otsustusvõimeline.
Üldkogu valis juhatuse ettepanekul protokollijaks Elsa Vapperi, üldkogu läbiviijaks Kadri
Valneri ja häälte lugejateks Urmas Laigna ning Tarmo Lillo.
Üldkogu läbiviija Kadri Valner luges ette päevakorrapunktid ning üldkogu liikmed kinnitasid
need.
Päevakorrapunktide kinnitamine:
Poolt: 54 häält.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

2013.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande tutvustamine
2013.a majandusaasta aruande kinnitamine
ERRSi uue juhatuse valimine, valimiskorra tutvustus, kandidaatide tutvustamine
Hääletamistulemuste teatavaks tegemine
Muud teemad

1. 2013.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande tutvustamine (Kalev
Järvela)
Aruanne oli eelnevalt ERRSi liikmetele saadetud e-kirja teel. Aruannet kommenteeris ja
tutvustas Kalev Järvela.
Kalev Järvela powerpointi esitlus tegevusaruande kohta – Lisa 1.

2. 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine (Kalev Järvela)
2013.a majandusaasta aruande kinnitamine:
Poolt: 54 häält
Vastu: 0 häält
OTSUS: 2013. a majandusaasta aruanne on kinnitatud

3. ERRSi uue juhatuse valimine, valimiskorra tutvustus, kandidaatide tutvustamine
Kehtiva põhikirja järgi on ERRSi juhatuse volituste tähtaeg lõppenud ja on aeg valida uus
juhatus. Kõigil, kes soovisid ERRSi juhatusse kandideerida või esitada teisi kandidaate (vajalik
nende eelnev nõusolek kandideerimiseks) paluti saata ERRSi vastav avaldus hiljemalt 2.
maiks 2014. a.
Viimati valiti juhatusse 7 liiget – Kalev Järvela, Virve Lääne, Jaanus Põlder, Kadri Tiis, Margus
Toomla, Kadri Valner, Enrik Visla. Juhatuse tööperioodi ajal toimus ka üks ümbervalimine –
Virve Lääne loobus oma kohast juhatuses ning tema asemele valiti Aveli Asber.
3.1.

Sõna võtsid eelmise juhatuse koosseisu liikmed:

Kadri Valner - ERRS on viimastel aastatel muutunud nähtavamaks ja olulisemaks ning on
enam mõjutamas protsesse rahvatantsumaastikul.
Kalev Järvela – Tantsumaastikku saabki mõjutada protsessina, mitte dekaratsioonidega.
Tulemused võivad võtta aastaid. Minu nägemust mööda on rahvatants viimastel aastatel
võitnud suuremat populaarsust.
Margus Toomla – Olen nõus, et ERRS on muutunud ja tema sõna on hakanud rohkem
maksma, kuid me saame edasi liikuda ja teha jõudsamalt koostööd Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutusega (edaspidi ELT SA). Pillipeod ja pillimängu roll ühiskonnas on valdkond, mis
vajab jõudsamat tegutsemist. On tore, et viimases perioodis tuli ERRSi kontorisse juurde üks
uus inimene – Martin Medar. Martin tuli väljastpoolt valdkonda ja tal on teisted kogemused
ning pilk. Paremaks on muutunud tunnustamissüsteem, kuid seda valdkonda saab veel
arendada. ERRS saaks kindlasti olla arvamuste avaldamisel jõulisem ning vaadata, kuidas
oma häälekõla rohkem esile tuua.
Kadri Tiis – Olen pikalt olnud ERRSi toimetamiste juures ja mulle tundub, et asjad on koguaeg
paranenud. On positiivne, et otsused ei sünni ainult juhatuses, vaid on laiapõhjalised.
Näiteks on kaasatud mentorite nõukoda.
Enrik Visla –Mina kandideerin edasi, sest tahan pillipeoga jõuda mingi verstapostini, et oleks
märk maha pandud.
Jaanus Põlder ei soovinud sõna võtta, kuna ei kandideeri järgmiseks hooajaks juhatuse
koosseisu.

3.2.

Juhatuse liikmete arvu määramine.

Põhikiri ütleb, et juhatuses on 3-7 liiget, kellest 1 on esimees. Juhatusse kandideerib 10
ERRSi liiget. Eelmisse juhatusse kuulus 7 liiget.
Hääletus: Kes on poolt, et ka järgmisse juhatuse koosseisu kuuluks 7 liiget?
Poolt: 54 häält
Vastu: 0 häält
OTSUS: Järgmisse juhatuse koosseisu kuulub 7 liiget.
3.3.

Juhatuse volituste kestmise aja määramine.

MTÜ seaduse alusel peab uue juhatuse valima hiljemalt iga 5 aasta tagant. Uue ERRSi
juhatuse volituste kestmise ajaks pakuti 3 või 4 aastat.
Hääletus: Uue juhatuse volitused kestavad 4 aastat.
Poolt: 39 häält
Hääletus: Uue juhatuse volitused kestavad 3 aastat.
Poolt: 15 häält
OTSUS: Uue juhatuse volitused kestavad 4 aastat.
3.4.

Juhatuse liikmete valimine.

Juhatuse liikmeteks on kandideerinud: Margus Toomla, Kadri Tiis, Kalev Järvela, Enrik Visla,
Agne Kurrikoff-Herman, Ado Lõhmus, Ene Jakobson, Helena-Mariana Reimann, Margus
Tokko, Inna Põld.
Saalist pakuti järgmisi kandidaate:
Ella Maidre – ei ole nõus kandideerima
Juhan Uppin – ei ole nõus kandideerima
Astrid Väizene – on nõus kandideerima
Kadri Valner – ei ole nõus kandideerima
Juhatuse kandidaatide nimekirja lisati Astrid Väizene.
3.5.

Sõna said üldkogul viibivad kandidaadid:

Margus Toomla – Uues juhatuses võiksid mõned liikmed jääda samaks, et kanda edasi teatud
protsesse, et liin ei katkeks.
Kadri Tiis – Olen ELT SA tantsutoimetaja, tantsuõpetaja Kosel, Harjumaa rahvatantsu ja
rahvamuusika ühenduste liige. Olen nõus kandideerima ERRSi juhatusse ja üks suund, mida
soovin edasi mõelda, on esiteks side tantsupeoga. Teiseks tundub, et ERRS võiks võtta suuna

kaasata liikemtena rohkem rühmavanemaid, tantsijaid ning muusikuid, mitte ainult
juhendajaid. Sest kõik infod ja teadmised ei jõua tavatantsijani. Võib olla võiks ikkagi jõuda
rühmavanemateni. Kolmandaks - rühmaliikide arendamise kojaga mõtlesime, et võiks olla
kõigi rühmade sektsioonid, nagu naisrühmadel Airi Rütteri eestvedamisel on.
Kalev Järvela – Olen olnud ERRSi juhatuses üle 10 aasta. Ütlen sama, mis Margus, et ERRSi on
vaja lisaks värsketele mõtetele ka kogemuse baasil edasi viia. Usun, et saan kaasa aidata
kolme suure teema puhul – uus tantsuväljak; tantsupidude põhialuste hoidmine, et mingid
tüvijuured välja tuua; rahvamuusika ja pillipidu. Kuna tants on populariseeritud siis sama
kogemust võiks kasutada rahvamuusika populariseerimisel ja nende hääle võimendamisel.
Enrik Visla – Rahvamuusika on populaarne, aga selles suunas tuleks rohkem tööd teha ja
samme astuda, ELT SA-ga on vaja koostööd arendada. Sooviks ka, et kõik peole mittesaavad
muusikud saaksid esineda. Võiks korraldada mingisuguse üleriigilise rahvamuusika peo
kõigile.
Agne Kurrikoff-Herman – Mina olen tantsuõpetaja Tantsuansamblis Sõprus, Viimsi koolis ja
Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Viimased 15 aastat olen elu ja hinge pühendanud tantsule ja
seepärast on hea meel, kui mul on võimalus end selle valdkonna asjadega kurssi viia ja kaasa
rääkida.
Ado Lõhmus – Puudus üldkogult. Kadri Valner luges ette tema juhatuse liikmeks astumise
avalduse.
Ene Jakobson – Olen tantsuansambli Sõleke juht ja rahvatantsumentor. Olen olnud ERRSi
loomise juures ja mõtlesin, et võiks juhatuse liikmena aidata kaasa tantsumaastiku paremale
tunnustamisele vabariigis, sest tantsijaid on palju, aga tants on riigis teisejärguline ala. Kui
ma käin üldkogudel, mõtlen alati, miks tuleb vähe rahvast kokku? Võib-olla juhatus peaks
käima maakondades, et me läheks ise rahvale lähemale. Ja võib-olla siis tuleb inimene siia ja
tunneb huvitatust, sest ERRS teeb palju.
Helena-Mariana Reimann – Puudus üldkogult. Kadri Valner luges ette tema juhatuse liikmeks
astumise avalduse.
Margus Tokko – Puudus üldkogult. Kadri Valner luges ette tema juhatuse liikmeks astumise
avalduse.
Enrik Visla ütles, et Margus Tokko on tema kolleeg Haapsalu Muusikakoolis, õpetab
pärimusmuusikat ja süntesaatorit ning on kontrabassimängija. On mänginud mitmetes
ansamblites - Sõleke, Kurekell jne. Margus on Läänemaal kõigi kultuuriürituste helilise
poolega tihti seotud, Läänemaa kulka ekspertgrupi liige, seotud Läänemaa tantsupidudega,
aidanud kaasa Rahvaliku Viiulimängu päevade korraldamisega. Enrikuga kahekesi
rahvamuusikuid esindades julgeks nad vastutust kanda. Valdo Rebane lisas, et Tokko
propageerib, et muusikud peaksid mängima pilli rahvariietes ja ta on selle vastane, et
muusikud või tantsijad käivad välismaal esinemas linastes ürpides, kuna see pole meie rahva
piduriietus. Margus pooldab, et meie rahvamuusika oleks puhas ja eestimaine.

Inna Põld – Puudus üldkogult. Kadri Valner luges ette tema juhatuse liikmeks astumise
avalduse.
Astrid Väizene – Olen tegev tantsujuht Tabasalus. Olen töötanud ERRSis ja julgen arvata, et
olen ERRSi tegemistega natuke ka kursis.
Üldkogu paus ja häältelugemine kl 12.25 – 12.45
Häältelugemise komisjoni kuulusid: – Mari Haavik, Ülle Feršel, Elsa Vapper, Urmas Laigna.
Jälgijad: Maria Pihl ja Tarmo Lillo.

4. Hääletamistulemuste teatavaks tegemine
Hääletamine: kes on poolt, et punktid avalikustatakse?
Poolt: 9 häält
Vastu: 27 häält
OTSUS: Kes soovib teada, kui palju mingi kandidaat hääli sai, saab seda eraviisiliselt ERRSi
kontorist küsida.
4.1. Uued ERRSi juhatuse liikmed (suvalises järjestuses) on: Margus Toomla, Kadri Tiis,
Kalev Järvela, Enrik Visla, Agne Kurrikoff-Herman, Ene Jakobson, Margus Tokko.
(Häälettussedelid - lisa 2, ainult paberkandjal, ERRSi kontoris)
Põhikirja alusel peab üldkogu valima ka juhatuse esimehe.
4.2.

Juhatuse esimehe kandidaatide esitamine:

Kalev Järvela – on nõus kandideerima
Enrik Visla – pole nõus kandideerima
Margus Toomla – pole nõus kandideerima
Juhatuse esimehe valimiseks korraldati salajane hääletus. Ainus kandidaat, Kalev Järvela,
lahkus hääletamise ajaks saalist. Üldkogu läbiviijana tegi Kadri Valner ettepaneku, et juhul
kui vastuhääli tuleb rohkem kui poolthääli, siis tuleb leida uus juhatuse esimehe kandidaat.
Hääletamine: kes on poolt, et Kalev Järvela jätkab juhatuse esimehena?
Poolt: 48 häält
OTSUS: Kalev Järvela jätkab tööd ERRSi juhatuse esimehena.

5.

Muud teemad

5.1.

Ilma Adamsoni ettekanne

Ilma Adamsoni tõi välja oma mõtted, millisena tema tahaks ERRSi näha ja edastas oma
soovid tänasele juhatusele:
 Kategoriseerimine tuleks taastada ning mentorid peaksid tantsupeo ülevaatustel
hindajatena kaasa sõitma.
 ERRSi esmane ülesanne – teha sisulist tööd. Aet Maatee on öelnud, et ELT SA tegeleb
korraldusliku küljega, nemad loomungulisi otsuseid ei tee. Seda sisulist tööd peabki
tegema ERRS. ERRSi selja taga on suur valdkond, seega vastutus on väga suur. ERRS
on katus kogu valdkonnale ja peab olema ka sõltumatu, tehes samas koostööd ELT
SA-ga, Rahvakultuuri Keskusega.
 ERRS peaks leidma tantsijatele teisi väljundeid peale tantsupeo. Peale on kasvamas
uus ja tubli tantsujuhtide põlvkond.
 ERRS peab olema avatum. Peaks rohkem aru pidama mentoritega ja suhtlema
rahvaga. On hädavajalik käia inimeste juures, korraldada avatud kosoolekuid ja
kuulata arvamusi.
 Mentornõukoda au sisse abistamaks sisulise töö tegemisel.
 Rõhuasetus tantsujuhtide koolitusele – rahvarõivaid ei osata alati kanda,
eetikaprobleeme on palju.
 See, mida me teeme, pole ainult tantsupidu, vaid see on avatud kultuur ja vaimne
keskkond.
5.2.

Kadri Tiisi ettekanne

Kadri Tiis tegi ettekande teemal „2014 tantsupidu arvudes“ (Lisa 3).
Põhjalik ja korrektne artikkel teema kohta ilmub peagi ERRSi Teatajas!
5.3.

Pillipidu (Enrik Visla, Juhan Uppin)

Juhan Uppin – Pillipidu toimub ja see on tore. Asjaolu, et meile usaldati tegemine, on pluss.
Samas on see ka suurim miinus, sest täit toetust korraldamisele pole tunda. ELT SA-l pole
vajalikke ressursse aja ja inimeste näol. Samuti teeb muret asjaolu, et saime liiga hilja teada
pillipeole lubatavate muusikute arvu, mis on arvestades peole kandideerijate hulka liiga
väike! Teema tulevikuks - muusikud tahavad midagi teha ja neil on vaja väljundit ehk üritusi,
kust nad ei peaks koju jääma.
Enrik Visla – Pillipeo info ei kajastu kuskil. ERRSi kodulehel on midagi aga ELT SA kodulehel
info puudub. Pillipidu ei sobi tantsuväljakule ega laulukaare alla. See on eraldi asi ja vajab
eraldi kohta.
Juhan Uppin – Puudub nägemus pillipeo seotusest laulu- ja tantsupeoga ning seega iga kord
hakatakse jälle nullist peale otsima kohta rahvamuusikutele. Pole püsivat peolahendit.

Ella Maidre – Juba 2009.a pillipeol sai selgeks, et ELT SA ei jõua tegeleda pillipeoga. Seal
peaks tööl olema üks inimene, kes tegeleb pillipeoga - keegi, kes teaks ja oleks kursis.
Kadri Valner - Ka viimasel juhatuse koosolekul arutati seda teemat ja ERRS võttis enda peale
ka pillipeo reklaamimise. Kokkuvõte ja analüüs tehakse pärast pidu ja edastatakse ELT SA
nõukogule. Andi, kas ELT SA nõukogus on pillipeo teemat arutatud?
Andi Einaste – Ei ole.
Kadri Valner – Palun võtta see jutuks, sest on normaalne, et tekivad vastuolud ja mitu
erinevat õigust, aga sooviks, et see teema jõuaks ka nõukokku.
5.4.

Erinevad sõnavõtud

Valdo Rebane – Mulle kategooriad ei meeldi. Mõte on, et kui ma tahan kategooriat, siis
tulevad mentorid ja hindavad mu rühma privaatselt ära, mitte ei tee seda tantsupeol
juhusliku repertuaari alusel.
ERRS peaks seoses tantsupeoga kiitma heaks repertuaari, mis võimaldab kõigil tulla peole.
Repertuaar peaks olema selline, et kui tantsijal on vaja teist kohta asendada, siis asendaja
saab hakkama.
Rõivastest – Linane ürp pole rahvarõivas. See on ju tööriietus, mitte piduriie. Selle vastu
peaks võitlema.
Maie Orav – Rõivaspetsialistina võiks olla tööl inimene, kes käiks ülevaatustel kaasas ja hariks
uut põlvkonda ja uusi juhte.
Kadri Tiis – Kui te saite kollektiivijuhina kirja, et olete peole oodatud, olid seal juures ka
osalemistingimused. Te peate need kinnitama, enne ei saa akrediteerida. Palun tehke oma
tantsijatele selgeks, miks see vajalik on. Me ei saa sellise massiürituse korraldamise luba, kui
meil pole sisekorraeeskirju. On normaalne, et peole ei ole lubatud tulla narkootikumide,
alkoholi ja pürotehnikaga.

Kadri Valner
Üldkogu läbiviija

Lisad:

Elsa Vapper
Protokollija

LISA 1: - Kalev Järvela powerpointi ettekanne „ERRSi tegevusaruanne 2013“
LISA 2: - Uue juhatuse häälettussedelid (paberkandjal, ERRSi kontoris)
LISA 3: - Kadri Tiisi powerpointi ettekanne „2014 tantsupidu arvudes“. Ei kuulu
avalikustamisele, kuna vastavasisuline artikkel ilmub järgmises ERRSi Teatajas.

