
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu volikogu 22.01.2022

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Osalejaid: 52

Koosoleku juhataja valimine: Valdo Rüütelmaa – Poolt 52, vastu 0, neutraalseid 0

Koosoleku protokollija valimine: Rene Hollo – Poolt 52, vastu 0, neutraalseid 0

Päevakorra kinnitamine – Poolt 52, vastu 0, neutraalseid 0

2. EPÜ juhatuse esimehe ettekanne – Kaido Kivi

Mälestame lahkunuid. Kolm aastat on täis saanud. Mõned orkestrid on ühingust lahkunud. 
Pidin 15 avaldust allkirjastama ühingust lahkumiseks. Hea on, et 10 kollektiivi on juurde 
tulnud. Solvanguid on tunud teatud inimeste poolt. Ülekohus on olnud Kaitseväe ja PPA 
orkestri suhtes. Toetused nende orkestrite jaoks jäid hüüdeks kõrbes. Hea meel, et saavad 
ikkagi jätkata muusikutena. Kahjuks muusikud ei saa enam teenida ajateenijatena. Jätkan 
tegevust, et nad saaksid jätkata ajateenistust muusikutena. 

Ühingu juhatuse esimees ei pea tegema kõike. Ideesid peaksid pakkuma kõik.  
Aktiviseerunud on noorte tegevus. Noorteosakond tuli heade ettepanekutega välja. Seeniorite 
mõtekoda. Nende poolt on öeldud päris palju tõde.
Vaatamata kõigele on ühing püsima jäänud. Tänan kõiki!

3. Vastutava sekretäri ettekanne – Valdo Rüütelmaa

EDAP - Vopiga kontakt kadunud. EDAP-is osaleb rohkem dirigente kui VOP-is. On 
dirigentidele alternatiivne võimalus koos mängida.

ENPO – Ei ole väga palju laagreid olnud COVID-19 pandeemia tõttu.

ENKO – Aktiivne kontserdielu. Mitu korda aastas kontserte ja projekte.

Eesti Noorte Brass – Korraldab laagreid mitu korda aastas

Revisjonikomisjon – Toomas Peterson, Olev Roosa, Kersti Perandi. 

Ajalootoimkond – Tegevus on jäänud seisma. Puhkpillimuusika bibliograafia oli 
ajalootoimkonna viimane suurem ettevõtmine. Andres Avarand hakkaks ennast 
distantseerima. Loodab, et tuleb keegi noorem asemele.

Kirikumuusika toimkond – Kahro Kivilo. Annab nõu, mis repetuaari kasutada. Aitab 
korraldada Kiriku Laulupidusid.

Rivitrummarite toimkond – Mitmed kontaktid üle Eesti ning toimuvad omavahelised 
infovahetused ja koolitused. 



Seeniorite mõttekoda - Mõte arutada ja meenutada. Tehtud salvestus Vello Loogna, Heldur 
Saade ja Leho Muldrega. 

Puhkpilliorkestrite Turniiri toimkond – Tehtud muudatusi. Uued lood erinevatese 
kategooriatese. 5 häälsed seaded. Mängijate kattuvus suurendatud 20% peale. Turniir toimub 
12. märtsil 2022. 

Repertuaari toimkond – Valmisid marsikogumik ja meeleolumuusikakogumik. 

Margus Kasemaa: EPÜ jääb püsima. Esimeses seerias on näpukaid. Toimub nende 
parandamine. On ansamblipõhised seaded. Kuus lugu - Lõke Preerias, Mu Kodu, Tantsin 
Kevad, Majakene Mere Ääres, Näen Aegu Ammuseid, Naerupolka. Uuest nädalast saab 
ostma hakata.

Mart Aus - Mõte lindistada ja müüa läbi YouTube.

Kaido Kivi – Hea ettepanek. Proovime ühinguga toetada algatust.

Margus Kasemaa – Ootaks abi, et repetuaari toota. Plaan teha üks nooditrükk aastas. Palju 
mõtteid on, mida veel välja anda.

Aavo Ots – Eespere muusikat on võetud päris hästi vastu. Võiks anda välja Eespere lugude 
kogumiku. Lood olemas vaja ainult vormistada. Ettepanek repertuaaritoimkonnale. 

Margus Kasemaa – Kus on lugude originaalid?

Valdo Rüütelmaa – Heldur Saade poja, Raimo Saade kinnitusel, viis Heldur palju 
originaalnoote rahvusraamatukogusse. 

Hans Hindpere Loomade Karnevalist on tehtud viieosaline kontsertorkestri seade. Lisatud  
löökpille. 

Noodikogu töötab – Võib laenutada noote.

Kutsekomisjon/Hindamiskomisjon - Lõppesid ära õigused. EPÜ taotles ja anti uuesti õigused 
järgmiseks 5-ks aastaks anda välja kutsetunnistusi.

EPÜ on osalenud ja abistanud mitmete kontsertite ja projektide korraldamisel - Eesti 
Kooriühingu aastakontsert, EPÜ aastakontsert, Laulu ja Pillilahing, Dirigentide 
Suveakadeemia, Hiiumaa Puhkpillipäevad, Võru Vaskpillipäevad, Rivitrummarite koolitused,
Halinga Puhkpill, Nõmme pasunapäevad jt.

Juubelipreemiad – alates 50, eluaastast tunnustatud dirigentidele.

Aastakontserdil omistati teenetemärgid 6 dirigendile, kellest 3 olid esinemas oma orkestriga –
Tõnu Sal-Saller, Väino Repp ja Arno Anton.

Noorte toimkond – Silver Niinemets on konsultant, et anda nõu välismaal õppimise kohta. 
Villem Endel Tiits huvitub pillihooldusest. Mõte anda välja trükis ja teha koolitus 
pillihoolduse kohta. 

Puhkpillimuusika informatsioon – Elektrooniline infoleht. Saatke informatsiooni sündmuste 
kohta.

Arhiivi koostamine - näiteks salvestused. 



Toimus EPÜ aastakontsert 9.oktoobril 2021. EPÜ 2022 aastakontsert toimub 1. oktoobril.

Aavo Ots - Mõte ajaloo osas. Võiks teha töörühma, et Peterburi generatsiooni algusajale 
tähelepanu pöörata.

Valdo Rüütelmaa - Vaja oleks rohkem aktiviseerida ajalootoimkonna tegevust. Tuleks saata 
ajalugu ja värvifoto oma orkestri kohta, et panna kokku orkestrite materjalid raamatu jaoks. 
25 % materjale on veel saabumata. 

Tarmo Kivisilla – Videotele juurde võiks lisada kuupäevad

 Mart Aus - EPÜ YouTube konto tuleks teha, et ei peaks olema inimeste all. 

Triin Viljus-Schippers - Sinna saaks panna ülesse EPÜ videod, mis on hea kvaliteediga.

4. Revisjonikomisjoni 2021.a finantsaruande kinnitamine – Olev Roosa

Kooseis: Toomas Peterson, Kersti Perandi, Olev Roosa. 

Olev Roosa - Bilansid on eraldi välja saadetud.

Komisjon tutvus sekretäri ja raamatupidaja antud materjalidega ja esitati täiendavaid 
küsimusi. 

Kontrolli käigus rikkumisi ei tuvastatud. Raamatupidamine annab õige ülevaate. 

Revisioni aruande kinnitamine -  Poolt: Kõik 52 häält

Tarmo Kivisilla – Kuidas käib MTÜ maksustamine? Kuidas on liikmemaks jagatud.

Valdo Rüütelmaa – Aastamaks 6.- täiskasvanu, 3.- õpilased kuni 21 a. ja pensionärid.

5. Laulupeod

Toimub laulupeo repetuaari presentatisoon ENPO ja VOP-iga. Ettepanek, et Riivo võiks 
osaleda ka EDAP-is aga ta ei soovinud seal osaleda. 

Kaido Kivi – Muutus ühe loo nimi laulupeo repertuaaris.

Aavo Ots – Kas järgmist laulupidu ei võiks kinnitada EPÜ?

Valdo Rüütelmaa - Mõte on hea ja paneme kirja. Proovime protsessis olla varakult.

Margus Kasemaa - EPÜ on väga oluline ühing ja peab saama Laulupeo osas kaasa rääkima.

Tarmo Kivisilla – Kas EPÜ on teinud analüüsi, et miks dialoog nt VOP-iga ei tööta? Kas 
oleks koostöövõimalusi, millest võidaks kõik?

Kaido Kivi – Head koleegid ei oska kaotada. Tegemist on kibestumisega.

Triin Viljus-Schippers – Meilt on pakkumine tehtud koostööks teise poolega, aga ei ole 
vastuseid tulnud.



Valdo Rüütelmaa - EPÜ andis kõigile soovijatele kutsetunnistuse. Probleem oli selles, et 
mõned inimesed võltsisid dokumente VOP-i juhatuse valimistel. Oleme sellegipoolest 
koostööks valmis ja seda on ka läbi kooriühingu arutatud. 

Mart Aus – VOP-ilt (Bert Langelerilt) küsiti, et kas VOP kuulub EPÜ-sse, aga väga 
ebaselged vastused. 

Aigar Kostabi – Astusin välja sellepärast, et ei tahtnud enam ühingus olla. Tahaks tagasi 
tulla. Tähtis on inimeste vaheline läbisaamine. Kutsun ülesse EPÜ-d kontakti VOP-iga 
looma. 

Margus Kasemaa – Ettepanek teha kirjalik nägemus kuidas peaks toimuma Laulupeo 
protsess

Kaido Kivi - EPÜ peaks saatma laulupeo sihtasutusele ettepanekud järgmiseks laulupeoks 
juba lähiajal. 

Tarmo Kivisilla – Laulupeo asjad on tehtud ülevalt allapoole. Selleks, et head repetuaari 
laulupeole saada, peaks olema rohkem valikut. 

Valdo Rüütelmaa - Me teeme korralikud ettepanekud ja nägemused kuidas peaks toimuma 
laulupeo protsess.

6. Kutsetunnistuste väljastamine - Kalev Küttaru

EPÜ sai taas 5 aastaks kutsetunnistuste väljastajaks
Kutsetunnistus tase 7: Ülo Laanemaa

7. Sõnavõtud

Aigar Kostabi – Kutsub kõiki Nõmme Pasunapäevadele. On erialaõpe ja madala vase 
orkester. Teine täiesti uus üritus on kvintettide festival Nõmme Muusikakoolis. 
Õppejõuduteks kogu akadeemiline brass. Hakake kvintette looma!

Tuletõrje orkester on seotud inimesega (Helmut Orusaar) kellel tuleb juubel. Plaan teha 
üritusi. Kaasatud on Tallinna Tuletõrje puhkpilliorkester, Akadeemiline Meeskoor, ERSO, 
Saue Vald, EPÜ jt. Plaan on teha tema mälestuseks enne laulupidu üritus Sauel. Ja tema 
sünnipäeval teha Estonias gala kontsert. Majale, kus ta elas tahetakse panna mälestustahvel. 
Tõnu Soosõrvega anda välja temast raamat. Taodelda Orusaare nimelise preema väljaandmist
Kultuurkapitalilt. Teha Orusaare nimeline noorte puhkpilliorkestrite konkurss.

Kaido Kivi - Mõelda rändkarika peale Orusaare konkursil .

Valdo Rüütelmaa - Tänab praegust juhatust ja annab üle mälupulgad, mis salvestavad 
andmeid.



8. EPÜ Juhatuse valimine
Kandidaatide ülesseadmine:

Mart Aus
Valdo Rüütelmaa
Kaido Kivi
Margus Kasemaa
Aavo Ots
Tarmo Kivisilla – Taandab ennast
Vallo Taar – Taandab ennast
Mart Kivi – Taandab ennast
Kalev Kütaru
Karl-Joosep Sinisalu – Taandab ennast
Triin Viljus-Schippers
Villem Endel Tiits
Sigrid Hint
Rene Hollo – Taandab ennast

Häältelugemiskomisjon:
Karl Joosep Sinisalu
Vallo Taar
Tarmo Kivisilla

Häältelugemis komisjoni inimeste kinnitamine: Kinnitatud ühehäälselt 52 häält

Tarmo Kivisilla – Ettepanek sekretär juhatusest taandada. Vastus: See on juhatuse otsus. 
Seda küsimust on varasemalt arutatud ja otsustatud, et sekretäri võib juhatusse valida.

Valimise tulemused:

Aavo Ots – 50
Valdo Rüütelmaa – 50
Kaido Kivi – 49
Mart Aus – 47
Kalev Kütaru – 44
Triin Viljus-Schippers – 44

---------------------------------

Margus Kasemaa – 10
Sigrid Hint – 7
Villem Endel Tiits - 6

Juhatusse valitud: Mart Aus, Valdo Rüütelmaa, Aavo Ots, Triin Viljus-Schippers, Kalev 
Kütaru, Kaido Kivi.
Juhatuse asendusliikmed: Margus Kasemaa, Sigrid Hint ja Villem Endel Tiits

 


