
Eesti Segakooride Liidu volikogu 
11. aprill 2021 kell 10–12 
Veebikeskkonnas Zoom 

PROTOKOLL 

Volikogul osales kokku 77 liiget, neist 4 volitusega. Volikogul oli esindatud 45 koori.


Volikogu on otsustusvõimeline.


PÄEVAKORD 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
2. Päevakorra kinnitamine 
3. Ülevaade ESLi toimunud tegevustest aastal 2020 
4. 2020.aasta majandusaasta aruande, tegevusaruande ja revisjoni aruande 

kinnitamine 
5. Muudatusettepanekud (põhikiri ja liikmemaksukord) 
6. Tulevaste sündmuste ülevaade (2021 ja 2022) 
7. Revisjonikomisjoni valimine 
8. Juhatuse valimine 
9. Auliikme(te) valimine 
10. Kohapeal esitatud küsimused  

1. Ettepanek koosoleku juhatajaks valida Veronika Portsmuth ning protokollijaks 
Mariell Aren. 
Poolt: 61

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Otsus: kinnitatud 

2. Päevakorra kinnitamine 
Poolt: 61

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Otsus: kinnitatud 

3. Ülevaade ESLi toimunud tegevustest aastal 2020 (Lisa 1) 

Liikmeid: 97 koori

Lahkus: 2 koori (Segakoor Catena, ESTuudio noortekoor)

Liitus: 2 koori - Haapsalu kammerkoor (dirigent Ulrika Grauberg), Mulgi segakoor (dirigent 
Kristjan Õmblus)




Sündmused 2020. aastal 

Eriolukorraga seoses ära jäänud sündmused 
Vokaalansamblite Tuljak

Emakeelepäeva häppening (Koorivisiooni väljakuulutamine toimus)

13.06.2020 segakooride laulupäev Elvas “Laulu tuules”

R.Kangro missa taasesitus 14.06.2020 koostöös Mäluinstituudiga Maarjamäel

Advendikontserdid: 5.12.2020 Tallinnas ja 12.12.2020 Kuressaares (SISASK 60)


2020.aastal  toimunud ESLi sündmused 

VI lauljate suvekool Haapsalus 16-18.augustil 2020

ESLi volikogu kinos sõprus 27.09.2020

ESLi õppepäev 24.10 Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias (K l11-15:30 Mait Visnapuu, 
Olari Viikholm, Kaie Tanner,  Veronika Portsmuth)


Juhatuse töö:

Koosolekud, arengukava koostamise laager

Arengukavast tulevate tegevuste kujundamine ja korraldamine

Suhtlus iganädalaselt ja otsustused maili teel

Juhatuse esimehe ja tegevjuhi koosolekud


4. 2020.aasta majandusaasta aruande, tegevusaruande ja revisjoni aruande 
kinnitamine 

Veronika Portsmuth: kaks nädalat enne volikogu toimumist saadeti liikmetele 2020. aasta 
majandusaasta aruanne, tegevusaruanne ning revisjoni aruanne. Samuti palusime kõik 
küsimused saata enne volikogu toimumist kirjalikult. Ühtegi küsimust ESLile pole 
laekunud.

Kas kellelgi on küsimusi?

-küsimused puuduvad


Ettepanek kinnitada Eesti Segakooride Liidu 2020. aasta majandusaasta aruanne ja 
revisjoni aruanne. 
Poolt: 59

Vastu: 0

Erapooletu: 1

Otsus: kinnitatud 

5. Muudatusettepanekud (põhikiri ja liikmemaksukord) 

ESLi läbipaistvuse suurendamiseks kontrollib ESLi majandustegevust igal aastal 
revisjonikomisjon. Pikka aega oli selleks kindel inimene, kuid peale seda, kui tema oma 
ülesannetest loobus, on igal aastal olnud probleem revisjonikomisjoni leidmisega. 

Eelmisest revisjonikomisjoni koosseisust loobus oma ülesannetest kaks liiget kolmest, 
juhatus tegi otsuse kogu komisjon laiali saata. Kuna kolme liikme leidmine on raske, 
soovime järgneva kahe muudatusega kogu protsessi meie jaoks loogilisemaks muuta.




-ettepanek, et sõnastuses ei oleks "valitakse vähemalt üheks aastaks", sel juhul tekiks 
olukord, kus revisjonikomisjon võiks tähtajatult ametisse jääda.

-kas sõnastus "valitakse üheks aastaks" tähendab, et sama isik saabki ainult ühel aastal 
komisjonis olla?

-pigem las jääda "üheks aastaks" sõnastus.

-revisjonikomisjon peaks koosnema kindlasti kolmest liikmest, et saaks korralikult tööd 
teha

-kuna ESL leiab end igal aastal probleemi eest, et kolme inimest komisjoni on äärmiselt 
raske leida, siis antud sõnastus ei välista kolme liikme olemasolu, kuid lubab piirduda ka 
ühega.

-oluline on muuta põhikirjas punkt, et igal aastal küsime uuesti üle, kas eelmine 
revisjonikomisjon jätkab, või valime uue.


Uued sõnastused: 
- muuta Segakooride Liidu põhikirja punkti 5.1 "Revisjonikomisjon on liidu 

kontrollorgan, mille liige valitakse volikogu poolt kaheks aastaks" 
sõnastust järgnevalt: "Revisjonikomisjon on liidu kontrollorgan, mille liige 
valitakse volikogu poolt üheks aastaks"


- muuta Segakooride Liidu põhikirja punkti 5.2. "Revisjonikomisjon koosneb 
kolmest liikmest" sõnastust järgnevalt: "Revisjonikomisjon koosneb ühest 
kuni kolmest liikmest"


Uued liikmemaksud: 
- kehtestada Segakooride Liidu liikmetele uus liikmemaksude tasumise kord 

kaheks aastaks (2021 ja 2022), iga koori poolt tasutav summa 
tuletatakse vastavalt sellele, millisesse gruppi koor kuulub. Soodushind: 
õpilasi või pensionäre või mõlemaid kokku vähemalt 50% lauljatest.


• Uus liikmemaksukord - idee on ellu kutsutud eesmärgiga muuta 
liikmemaksu tasumise kord lihtsamaks ning keerulisel ajal liikmetele 
finantsilist leevendust pakkuvaks. Hetkel kehtiva korra kohaselt 
tasutakse liikmemaksu aastas korra, iga koorilaulja eest eraldi: 10€ 
täiskasvanud ja 5€ õpilased/ pensionärid. Uue korra kohaselt saab 
liikmete arvu järgi valida sobiva grupi ning kui koori koosseisu kuulub 
vähemalt 50% õpilasi/ üliõpilasi või pensionäre, kehtib 
soodushind. Kooriliikmete hulka arvestatakse ka dirigent/ dirigendid. 
Eraldi üksikliikmete allkirjadega nimekirja koostada pole vaja. 
Alljärgnevalt uue hinnakirja ettepanek:


liikmete arv grupp täishind soodushind
     – 19 2 €90 €50
20 – 29 3 €170 €100
30 – 39 4 €250 €150
40 – 49 5 €330 €195
50 – 59 6 €410 €245



-kas õpilaste hulka kuuluvad ka üliõpilased?

-jah, õpilaste hulka kuuluvad ka üliõpilased.

-selle võiks eraldi ka fikseerida.

-kas liikmete arvu hulka kuuluvad ka dirigendid? 

-dirigendid üldjuhul kuuluvad ka liikmeskonda. Hääleseadjad jm kooriga seotud inimesed 
võivad ise valida.

-soovime kehtestada uue liikmemaksu juba käesoleval aastal, et reageerida praegustele 
rasketele aegadele kiirelt ning pakkuda finantsilist leevendust.

-hetkel ei ole võimalik liikmemaksu tasumist panna ELTSA toetuse kuludesse. Kas on 
selle kohta täiendavat infot?

-teadaolevalt on sel aastal tehtud selle kohta erandeid, uurime täiendavalt ning anname 
teada.

-EMLS teatas meeskooridele, et nii siiski saab teha.

-saadame ESLi listi teate, kas see kehtib ka segakooridele.

-kas on veel mõtteid?

-kiidan, süsteem tundub hea ja lauljasõbralik.

-olen poolt, kuid selle süsteemi puhul võib jääda mulje, et lauljad ise ei maksagi seda 
maksu. Samas, sellise süsteemi korral jääb see sel juhul lihtsalt rohkem koori enda 
siseasjaks. Et igaüks tunnetaks ka individuaalselt, et ta on ESLi liige.

-kooriliige maksab niikuinii aastamaksu või kuumaksu koorile, seega vaikimisi makstakse 
ka ESLi liikmemaksu.

-see on tõepoolest rohkem koori siseasi, igal kooril on oma süsteem liikmemaksu 
kogumiseks.

-katsetame seda süsteemi kaks aastat, kui ilmneb kitsaskohti, saame süsteemi paremaks 
muuta.

-lisaks, kui mõni koor tunneb, et selle koorimaksuga tehakse liiga ning tasu võibolla 
hoopis suureneb (üksi valem ei ole lõpuni täiuslik), siis kirjutage ESLile otse ning leiame 
koos lahenduse. Kõige olulisem on see, et saaksime üksteist keerulisel ajal toetada.


Ettepanek kinnitada uus sõnastus Eesti Segakooride Liidu põhikirja punktides 5.1 ja 
5.2: 5.1 Revisjonikomisjon on liidu kontrollorgan, mille liige valitakse volikogu poolt 
üheks aastaks; 5.2 Revisjonikomisjon koosneb ühest kuni kolmest liikmest 
Poolt: 62

Vastu: 0

Erapooletu: 3

Otsus: kinnitatud 

Ettepanek kinnitada Segakooride Liidu liikmetele uus liikmemaksu kord järgevaks 
kaheks aastaks (2021 ja 2022). 
Poolt: 64

Vastu: 0

Erapooletu: 2

Otsus: kinnitatud 

60 – 69 7 €490 €290
70 – 79 8 €570 €340
80 – 89 9 €650 €390
90 – 99 10 €730 €435



6. Tulevaste sündmuste ülevaade 2021 (Lisa 1) 

2021. Aastal planeeritud, kuid edasi lükatud sündmused


- Eesti segakooride võistulaulmine TULJAK 13–14.02.2021 Tartus - toimub 12–13.02 
2022


- KOORIVISIOON 14.03.2021 lõppkontsert/finaal  Viljandi Pärimusmuusika Aidas - 
toimub 25.09.21


- ESLi laulupäev LAULU TUULES Pärnu vallikäärus 5.06.2021 - toimub 4.06.2022


2021. aasta edasised kavandatavad sündmused:


- HAAPSALU SUVEKOOL 20.-22.08.2021

- KOORIVISIOONI LÕPPKONTSERT VILJANDI PÄRIMUSMUUSIKA AIDAS 25.09.2021, 

registreerimistähtaeg 1.09.2021

- ESLI ÕPPEREIS/ÕPPEPÄEVAD 14-17.10.2021

- ESLI ADVENDIKONTSERDID: 4.12.2021 TALLINNAS KAARLI KIRIKUS ja 11.12 

KURESSAARE LAURENTIUSE KIRIKUS


Sündmused aastal 2022:


- XXIII segakooride võistulaulmine Tuljak 12.–13. veebruar 2022

- Volikogu 17. aprill 2022

- Laulupäev Pärnu Vallikäärus 4. juuni 2022

- Haapsalu suvekool 19.–21. august 2022


-Rakveres on 20.08 toimumas Vaba Rahva Laul, küsiksin, et kui palju võib olla seoses 
sellega kattuvaid segakoorilauljaid seoses Haapsalu suvekooliga?

-oleme teadlikud, usume et üks seltskond käibki Vaba Rahva Laulul ja teine tuleb 
Haapsalu suvekooli - lauljaid jagub mõelmasse.

-selle aja paiku on ka Kooriühingu dirigentide laager?

-sel aastal toimub dirigentide laager Haapsalus, sama nädala lõpus ongi ka meie 
Haapsalu suvekool, seega need kaks sündmust omavahel ei põrku.


7. Revisjonikomisjoni valimine 

Kas on ettepanekuid, kes soovib moodustada revisjonikomisjoni?


-ettepanek igal aastal valida üks koor, kes vastutab revisjonikomisjoni moodustamise ja 
dokumentide kontrollimise eest.

-vabatahtlikuna pakub end esimesena revisjoniomisjoni moodustamiseks välja Lehtse 
Kammerkoor.

-kui vastutab üks koor, siis on lihtsam ka omavahel suhelda.

-kas see niiviisi sobib kinnitada või peaks seda enne arutama ka juhatus?

-see teema on volikogu otsustada, mitte juhatuse.

-selguse mõttes peaks revisjonikomisjon olema seotud ikkagi ka konkreetsete nimedega, 
mitte ainult koori nimega.




-Lehtse Kammerkoor on valmis välja pakkuma revisjonikomisjoni töö eest vastutavate 
isikute nimed.

-aruanne tuleb allkirjastatult ikkagi konkreetsete inimeste poolt, mitte ühe koori poolt.

-kas koori esindaja saab võtta vastutust, kui ei ole teada, kas raamatupidaja on nõus 
sellise vastutusega?

-see on juba koori omavahelise arutelu tulemus.

-ettepanek moodustada Lehtse Kammerkoorist revisjonikomisjoni koosseis: Agnes 
Naarits, Kati Krabi ja Kadri Toomingas.


Ettepanek uueks revisjonikomisjoni liikmeteks kinnnitada Agnes Naarits, Kati Krabi 
ja Kadri Toomingas. 
Poolt: 63

Vastu: 0

Erapooletu: 2

Otsus: uus revisjonikomisjon järgmiseks aastaks on kinnitatud. 

8. Juhatuse valimine 

Veronika - enne valimisi sooviksin tänada kõiki tänaseid juhatuse liikmeid. Juhatuse 
liikmed moodustavad eriilmelised ning arvamisjulged liikmed ning nendega koos töötada 
on olnud suur rõõm.

Senised juhatuse liikmed tunnevad, et koroonakriisi ja suure hulga ärajäänud sündmuste 
tõttu ei ole nad viimase kahe aasta jooksul eriti palju teha jõunud. Kõik praeguses 
juhatuses olevad 9 liiget on kirjalikult avaldanud soovi ka järgneval kahel aastal juhatuses 
jätkata.


Veronika Portsmuth: kas kellelgi on küsimusi või ettepanekuid seoses juhatuse 
valimisega? Soovib keegi kandideerida?

-keegi ei avaldanud soovi.

-arvamus: juhatus on eesootavad ärajäänud sündmused juba planeerinud, nüüd oleks 
hea, kui nad saaksid need sündmused ka ellu viia.

-kui koostöö klapib, jätkake


Hääletame terviknimekirja.


Ettepanek kinnitada järgnevaks kaheks aastaks Eesti Segakooride Liidu juhatuse 
liikmeteks: Veronika Portsmuth, Jaanus Väljaots, Inta Roost, Küllike Joosing, Mai 
Simson, Urve Uusberg, Jana Perens, Eve Paap, Mihkel Putrinš. 
Poolt: 65

Vastu: 0

Erapooletu: 2

Otsus: uus juhatus kaheks aastaks kinnitatud. 

9. Auliikme(te) valimine 

-kas hääletame  terviknimekirja poolt või kõik kandidaadid eraldi?

-mitu kandidaati auliikmeks valime?

-varem ei ole see olnud eraldi reglementeeritud, oleme volikogul leidnud üksmeele




Auliikmeks esitatud kandidaadid ning hääletustulemused:


Katrin Puur - 24 häält

Raul Talmar - 24 häält

Olav Ehala - 33 häält

Ene Üleoja - 36 häält


-ettepanek valida ka edaspidi auliikmeks näiteks ühe koorijuhi ja ühe segakooride jaoks 
olulise helilooja.

-hetkel said üle 50% hääli kaks kandidaati, ülejäänud jäävad järgmisteks kordadeks.

-kui valime rohkem kui ühe liikme auliikmeks, siis see devaleerib. Ükskõik mitu liiget 
valida, ei teki paremusjärjestust, segane valimismoodus.

-on võimalik teha järjestus, võib teha igat moodi.

-probleemi pole, kuna igaühe eelistus kajastub lõpptulemustes.

-osad valisid ainult ühe kandidaadi.

-juriidiliselt on kõik korrektne, kuna enne valimisi öeldi, et valida võib ükskõik mitu 
kandidaati, siis ei saa öelda, et hääletustulemused ei kajastuks õigesti.

-selgelt eristus kaks rohkem hääli saanud kandidaati, loksus paika, limiiti polnud, tundub 
korrektne.

-Kooriühing valib samuti igal aastal mitu auliiget.

-kõik nominatsioonid on väga väärtuslikud, kõik ei peagi olema laureaadid, esitamine on 
ka väga tore.

-loodame, et kõik jäid praegu sellisel kujul hääletustulemustega rahule

-andke palun ka ESLi liikmetele teada, kui te auliikmetele selle tiitli edastate


Otsus: kinnitada ESLi auliikmeteks Ene Üleoja ja Olav Ehala. 

10. Kohapeal esitatud küsimused 

1. Seoses koorijuhtide kutsetunnistuste, toetusmeetme ja Zoomi proovide ja kõige 
muuga uurin (Veronika), et kas te sooviksite aegajalt kohtumisi Zoomis, kus saaksime 
omavahel rääkida erinevatest aktuaalsetest küsimustest ning pakkuda ka koolitusi.


-kindlasti oleks vaja, tekkinud on palju küsimusi

-ja see võiks toimuda lähemal ajal, näiteks maikuus, hommikupoolikul

-hea mõte


2. Auliikmete kajastus võiks koduleheküljel parem olla

-nõus, tegeleme info ESLi koduleheküljele paigutamisega.


3. Auliikmele teadaandmist eraldi kajastada

-auliikmele antakse klaastaies tavaliselt üle mõne ESLi kontserdi lõpus, proovime sellele 
leida selgemat formuleeringut.


4. Võiks maikuus kokku saades rääkida Zoomis toimetamisest, proovide tegemisest jne. 
Paljudel pole nutitelefone, ega Zoomis osalemise võimekust.

-tuleks hoida kontakti ka vanema lauljaskonnaga, kasvõi helistada neile aegajalt. Kahjuks 
hetkel on digilahendused ainus võimalus laulmisega tegelemiseks.

Soovitame ka peaaegu viitevabasid programme Jamulus ja Sonobus.


