
Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoori üldkoosolek protokoll 

Tallinn, Salme 12-301 kell 19:30 (pärast proovi) 

Kohal oli 26 kooriliiget 

Anu Juurik (esinaine):  

Põhikirja kohaselt peab meid kvoorumi tarvis kohal olema üle poole. Saadan nimekirja ringi käima, et kõik 

saaksid oma kohalolekut allkirjaga kinnitada.  

Kahe aasta jooksul on toimunud 39 üritust — keskmiselt üle nädala üks üritus, 18 kontserti — 9 kontserti 

aasta kohta. 9 üritust on olnud sellised, mis pole olnud otseselt laulmisega seotud (hea seltskond!) — 

puudeistutamine koos TAMiga, prügikoristamine («Teeme ära»), reis Gotlandile, hooaja lõpetamised, 

teatrikülastused... oli ka üks kurb sündmus — Urve Tellase peied. 

Koorist läbi käinud lauljaid pole täpselt kokku lugenud, aga 9 uut lauljat on tulnud ja jäänud. Praegu on 

nimekirjas 40 lauljat, sh 3 ajutiselt eemalolijat (Ireen Veltbach ning lapsepuhkusel Piret Kuura ja Moonika 

Ereline). 

25.02.2008 asus tööle hääleseadja. Oleme saanud endale kaks lippu (Eesti lipp ja koori lipp), moto, uued 

esinemisriided, välja andnud plaadi, tähistanud koori 50. sünnipäeva.  

Andrus Siimon (peadirigent):  

Ei hakka siin suurt muusikalist kokkuvõtet tegema, olen seda juba korduvalt teinud. Aga kinnitan veelkord, et 

lõppenud aasta oli edukas ja õnnestunud. Laulmise kvaliteedis on tehtud tuntav samm edasi. Nüüd on 

oluline, et lähitulevikus ei astuks enam tagasi, et lati alt läbi ei jookseks. Eeldused selleks on olemas: 

hääleseadja, liikmeskonna kasv, paranenud kohalkäimine. Aga rahule kohalkäimisega ei saa siiski jääda — 

tavaliselt puudub igas proovis üle 10 inimese. Seda tuleks vähendada, normaalne oleks maksimaalselt 

5 puudujat. 

Tuleviku kohta: mul on ette hea meel, et soov osa võtta konkursist on niivõrd intensiivne, et konkursile minek 

on mõeldav. Lähirepertuaar on sellega suuresti seotud. Lähipäevadel selgub lõplik eelistus. Ka mulle 

meeldib turism, aga kui juba minna, siis tuleb selleks põhjalikult valmistuda, võtta osa ka rahvalauluvoorust ja 

valmistada ette Grand Prix kava. See tähendab vähemalt 10 laulu omandamist konkursi tarvis, kas siis 

suveks või sügiseks — oleneb konkursist. Lõpliku otsuse teen ise. Prioriteet on see, kuhu on enim lauljaid 

tulemas.  

Kooriühingu aastakontserdil pühapäeval käis meist ainult üks inimene... kahjuks tegin vähe reklaami. Aga 

seal olid väga head koorid. Ja meil oleks ka lauljaid juurde vaja. Kui hea laulja leiate, tooge kohale — küll me 

selle ukse siis lukku saame! 

Eva Vakra (II alt): Millise vanuseni siin peetakse? 

Andrus Siimon: Iga äramineja peab neli uut asemele tooma! (Naer) 40 liiget kooris, see ei ole midagi suurt. 

Kaili Siilak (raamatupidamise korraldaja):  

Aastaaruandes on suurim väljaminek juubeliga seonduv: umbes 180 tuhat krooni ja me polegi pankrotis! 

20 tuhat saime Kultuurkapitalilt ja 50 tuhat Kultuuriväärtuste ametilt. Suurim kulu oli Mustpeade Maja ja 

toitlustus. Plaadi väljaandmine läks maksma umbes 35 tuhat krooni. Pidime maksma helilooja 

Aare Kruusimäele tellitud muusika eest (vaimulike rahvalaulude tsükkel); sõit Saaremaale võttis oma osa. 

Praegune seis on selline, et alates detsembrist 2009 võime tagasi minna liikmemaksule 125 krooni kuus. 

Andrus Siimon: Jääb mulje, et oleme rikkamad kui Pärnu linn! (naer) 



(Hääletatakse, kas aastaaruanne kinnitada. Aruanne kinnitatakse ühel häälel.) 

Anu Juurik: 

Järgmine päevakorrapunkt on juhatuse esinaise valimine. Minu kandidaat oleks olnud Liisa Eller, ta on täpne 

ja korrektne. Aga ta on praegu Šveitsis. Noorte puhul peame vist ootama, kuni lapsed suuremaks kasvavad. 

Taimi Laur (II alt): Sa võiks ikka ise edasi olla, sinu aeg on tore olnud. 

Anu Juurik: See on olnud hämmastavalt meeldiv ja hariv aeg. 

Andrus Siimon: Kas Liisa ise on oma kandidatuurist teadlik? (vastatakse läbisegi, et eemalviibija pidanuks 

nõustumise korral edastama kirjaliku volituse) Sel juhul jääb üksainus kandidaat — Anu. Kes on Anu poolt? 

(Anu Juurik tahab koorile laiali jagada lehekesed salajase hääletamise tarvis, aga koor leiab, et lihtsam on 

teha avalik hääletamine. Poolt 25, vastu 0, erapooletu 1. Aplaus.) 

Anu Juurik: Algus oli kole küll, hääl värises ja saba värises... Juhatuse valisin selle järgi, et nad teavad, 

mida teevad. Kõige suurem üllatus oli Mare. (Juhatuse liikmed Mare, Lea, Anne ja Kaili saavad Anult väikese 

kingituse ja kallistuse). Ma olen õnnelik esinaine, sest mul on olnud kaks koorivanemat, mõlemad säravad 

isiksused, Tiina ja Ülle (saavad Anult samuti väikese kingituse ja kallistuse). Aitäh ja lähme koos edasi! 

(Lauldakse koori motot. Koosolek kuulutatakse lõppenuks kell 20:00) 

Kaili Siilak (II sopran): Nii kiiret koosoleku pole enne olnudki. 

Katrin Näär (II soprani häälerühma vanem): Protestin — demokraatia reegleid tuleks järgida! (Peab silmas 

hääletamise protseduuri) 

Protokollis 

Mare Lepik 

koori kroonik 


