
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse protokoll 10. novembril 2015 kell 21.00 Skypes.

Osalesid: Harry Illak, Andres Avarand, Bert Langeler, Riho Sild, Peeter Änilane, Kaido Kivi ja Valdo 
Rüütelmaa

1. Kooriühingu aastapreemiate nominatsioon. 
Harry: Meil on aega veel nominente esitada. Saadan Ants Sootsile kirja novembri lõpus, et EPÜ 
nominente arvestataks.
Riho: Võiksime saata laiali veelkord elektroonilise täidetava formulari.
Harry: 23. novembril on viimane nominentide esitamise tähtaeg EPÜle. 
Otsus: Valdo saadab veel laiali elektroonilise formulari orkestritele, et esitataks EPÜle nominendi 
kandidaate. Kõikidele nominentidele kirjutab Valdo põhjendused juurde. 

2. Puhkpilliorkestrite ja kooride konkurss Pärnu-Jaagupis.
Kaido Kivi: Pärnu-Jaagupi on valmis konkurssi korraldama.
Harry: Minul on kokkuleppimata veel laulu “Ta lendab mesipuu poole” autorlusest.
Võibolla näiteks Tallinna televisioonile see üritus pakuks huvi.
Kas Valdo saaks olemasoleva info põhjal esitada kultuurkapitalile taotluse?
Valdo: Jah, saab. Infot on piisavalt. Kas pealkirjaks “Mesipuu poole”
Andres: Kas laululahing võiks olla pealkiri?
Valdo: Sõna konkurss peaks kindlasti sees olema.
Harry: Võtan Raul Talmariga ühendust, et arutada konkursi teemat.
Otsus: Harry tegeleb laulu ”Ta lendab mesipuu poole” autorlusega ja Valdo esitab Eesti 
Kultuurkapitalile rahataotluse konkursi toimumiseks. 

3. EPÜ volikogu ja juhatuse valimised 2016.
Harry: Kas uue juhatuse valimiste läbirääkimised hakkaksid toimuma juba varem? Et ei oleks isikute 
valimine, vaid ideede valimine. Võibolla olen ma idealist?
Andres: Olin aastaid VOPi valimiste juures ja initsiatiivi oli väga vähe.
Peeter: Iseenesest idee ei ole halb.
Andres: Muidu esitame koosolekul kandidaate, kes ei ole ettevalmistatud.
Peeter: Koosolekul võiks ka esitada kanditaate.
Harry: Võibolla muutub juhatus kaasamõtlevamaks, kui on eelnevalt võtnud vastutuse kandideerida.
Kaido: Loen praegu põhikirja, kus on kirjas, et volikogu on kõige kõrgem organ.
Harry: Volikogu valib ikkagi. Peaks tekkima suurem kaasatus EPÜ asjadesse.
Peeter: Kui saab natuke mõelda ühingu asjadest, siis inimene teab miks ta kandideerib.
Harry: Üleskutse minu poolt mõelda läbi enda edaspidise kandideerimise alused praegustele juhatuse 
liikmetele.
Valdo: Teen ettepaneku enne teha VOPi proov ja seejärel koosolek. Koosoleku kohaks oleks Tabasalu 
Ühisgümnaasium.
Otsus: VOPi proov ja EPÜ volikogu toimuvad 30. jaanuaril 2016. Ennem on VOPi proov. VOPi 
juhatus arutab läbi kellaajad. Kandidaadid EPÜ juhatusse esitatakse kohapeal aga potensiaalsed 
kandidaadid saavad eelnevalt esitada programmid EPÜ liikmetele tutvumiseks.

koosolekut juhatas: Harry Illak
koosolekut protokollis: Valdo Rüütelmaa

   


