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ERRS üldkogu protokoll 
 

27. juuni 2022 

Videovahendusel 

 

Algus kell 18:00, lõpp kell 19:04 

 

Läbiviija: Andi Einaste 

Protokollija: Kadri Karin 

Hääli loeb: Karel Vähi 

Osales 34 üksikliiget, kellest üks oli saatnud volituse ja esindatud oli 38 organisatsiooni, kokku 

esindatud 72 hääleõiguslikku liiget. 

 

Avasõnad (Kadri Tiis, juhatuse esimees) 

 

Tervitussõnad liikmetele, koosoleku sisu tutvustus. 

Hetkel on ERRSil 194 liiget, seega koosolek on otsustuvõimeline, kui on esindatud vähemalt 

39 liiget. See arv on selgelt ületatud. 

 

Karel Vähi esitab ERRSi juhatuse poolse ettepaneku, et valida juhatuse läbiviijaks Andi Einaste 

ja protokollijaks Kadri Karin. Kas on teisi ettepanekuid? 

 

Ettepanekud puuduvad. 

 

OTSUS: Koosoleku läbiviija on Andi Einaste ja protokollija on Kadri Karin 

 

Sõna saab Andi Einaste, kes tutvustab päevakorda 

 

Päevakord: 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine 

2. Kalev Järvela ja Valdo Rebase ERRS-i auliikmeteks nimetamine 

3. Ülevaade ERRS-i tulevastest sündmustest 

4. Uue rahvatantsijaid ja rahvamuusikuid ühendava projekti tutvust 

Ettepanekuid päeva korra muutmiseks ei tulnud, seega on päevakord kinnitatud. 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine  

Karel Vähi selgitab koosoleku edasi lükkamise tagamaid. Lisaks teeb lühikese kokkuvõtte 

möödunud aasta tegemistest, milledest osad on kandunud ka käesolevasse aastasse. 

Majandusaasta aruanne ja audiitori otsus on eelnevalt saadetud liikmetele tutvumiseks. 

Hääletus: 
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Poolt: 72 häält 

Vastu: 0 häält 

Erapooletu: 0 häält 

OTSUS: Majandusaasta aruanne on kinnitatud 

2. Kalev Järvela ja Valdo Rebase ERRS-i auliikmeteks nimetamine 

Kadri Tiis teeb üldkoosolekule ERRSi juhatuse poolt ettepaneku anda auliikmete staatus Kalev 

Järvelale ja Valdo Rebasele. Lisab lühikese tutvustuse mõlema auliikme kandidaadi tegemiste 

kohta. 

 

Hääletus: 

 

Poolt: 71 häält 

Vastu: 0 häält 

Erapooletu: 1 häält 

 

OTSUS: Kalev Järvela ja Valdo Rebane on nimetatud ERRSi auliikmeteks 

 

3. Ülevaade ERRS-i tulevastest sündmustest  

Karel Vähi tutvustab ERRSi tulevasi sündmusi. Täpsemalt räägib ta kahest suurest projektist: 

Ullo Toomi 120 sünniaastapäevale pühendatud aastast ja sügisel alustavast 

koolitusprogrammist. 

Ullo Toomi aastat alustame 14. septembril, tema sünniaastapäeval Ullo Toomi preemia 

üleandmisega ja aasta lõppeb juulikuus noorte tantsupeol Oiget ja vasembat tantsides. 

Üleskutse maakondadele ja tantsurühmadele, et kui kellelgi on plaan selle aasta raames midagi 

teha, siis kindlasti tasub meile teada anda. Lisame selle oma sündmuste kalendrisse. Septembris 

aasta avamine, ühistantsimine, novembris ERTAlilt Ullo Toomi tantsude kontsert, jaanuaris 

uute tantsude konkurss. 

Sügisest käivitame ERRSi koolitusprogrammi, kus on erinevaid õpiampse ja saab võtta 

pikemaid koolitusi. Koolitus programmist räägib natukene lähemalt Mall Paulus, kes on selle 

koostaja. Tutvustab mida on oodata. 

 

Monika Tomingas: Kas mõni õpiamps on tulemas ka muusikutele? 

Karel Vähi: Hetkel muusikutele plaanis õpiampse ei ole, aga neile planeerime koostöös Eesti 

Pärimusmuusika Keskusega pikemat koolitust juba sügisel. 

 

4. Uue rahvatantsijaid ja rahvamuusikuid ühendava projekti tutvust 

 

Karel Vähi tutvustab plaani luua andmebaas, mis ühendab info muusikute kohta, kes on valmis 

rahvatantsurühmale saateks mängima. Andmebaas peaks hakkama sisaldama üksikute 

pillimeeste infot, kuna kogu kollektiiv ei pruugi olla valmis tantsijatele saateks mängima, aga 

kollektiivis osad pillimehed on võimelised seda tegema. Natukene on projekt ka arenguetapis, 

kuna oleme saanud uue info, et see võib olla hea koostöö koht EPKga. 
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Krista Sildoja: Põlvamaal on rahvakultuuri spetsialist juba alustan sellise andmebaasi 

koostamisega, et tasub ka nemad kampa võtta. 

Karel Vähi: Nõuanne on väärt ja võimaluste piires kindlasti kaasame neid. 

Monika Tomingas: ERKi (Eesti Rahvakultuuri Keskus) statistikas ei kajastu üksikpillimehed, 

praegu liigume sinna poole, et aastataks 2024 oleks meil uus RAKU andmebaas, mis elaks ja 

toimiks. 

 

 

Andi Einaste       Kadri Karin 

Üldkogu läbiviija      Protokollija 

 

 

 

Lisad:   

Lisa 1 Majandusaasta_2021_Aruanne.pdf 164KB 

Lisa 2 audiitori_otsus_80075472_2021.pdf 4KB 

 

 


