Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL)
Volikogu koosolek
Aeg ja koht: 13.05.2016, kell 12.00-15.00 ETA-s (uksekood 1526A)
Osalejad: Arolin Raudva, Anu Sööt, Jane Miller-Pärnamägi, Maarja Tõnisson, Ilma
Adamson, Lii Ainsalu, Raido Bergstein, Mihkel Ernits, Raido Mägi, Laura Kvelstein,
Sille Ardel, Eve Noormets, Monika Tomingas, Marie Pullerits (liitus 13.00)
Puudujad: Sille Kapper, Anne Tamm-Kivimets
Päevakord:
1. Tegevuskava
2. Tegevuse ajaplaan. Aastaplaan, aastate plaan.
3. Logo hetkeseis ja arengud
4. Suvepäevad/talgud
5. Koostöös Kultuurikojaga kohtumine KUM-iga.
6. Huvitegevuse arengud
7. Töögruppide tegevused, kes mõne eelneva teemaga ei ole veel haakunud.
8. Kahe kodulehe ühendamine, Liidu FB.
9. KULKA maikuu taotlused
10. Välissuhted.
11. Auliikmed
12. Jooksvad mõtted, küsimused..
13. Järgmine koosolekud: 7. juuni (Viljandi)
1. Tegevuskava
Kuidas eelmisel koosolekul läbi räägitud tegevuskavaga jätkame?
Plaan on kaasta järgmisele, 7.juunil Viljandis toimuvale koosolekule keegi
professionaal, kes oskab arengukava tegemise juhtimist läbi viia.
Arengukavale ehitame peale tegevuskava.
2. Tegevuse ajaplaan. Aastaplaan, aastate plaan.
Järgmise koosoleku teema.
3. Logo hetkeseis ja arengud.
Lii saab täna kunstnikest tuttavatega kokku ja annab neile ka logosid
vaatamiseks.
Omavaheline hääletus. Saab hääletada kõige poolt, mis oleks logona
aksepteeritav. Häälte arv pole piiratud.
Variant 1 - Anne poja logo - 4 häält
Variant 2 - Anu tütre logo - 6 häält
Variant 3 - luikedest koosnev rahvusmotiivi logo - 8 häält
Variant 4 - nö pallikesed - 1 hääl
Variant 5 - nö lipsukesed - 5 häält
Otsus: ootame ära professionaalide tagasiside ja otsustame kuidas edasi
minna.
4. Suvepäevad/talgud - Helena Ehrenbusch-i talgute üleskutse, Leili Väisa ja
kas veel ettepanekuid?
Leili Väisa pakkumine: Anne suhtles Leiliga ning ta sel aastal ei jõuaks meid
vastu võtta, samuti ei ole tal mingit ruumi, millel oleks leping ja saaks

remontida. Aga Leili käis välja mõtte, et Liit võiks teha näiteks sellise
infopikniku, et kohtuda erinevate Kagu-Eesti, Võrumaa, Põlvamaa kandi
tantsuinimeste, stuudiote ja koolidega, vaadata kuidas nad elavad ja kuidas
neil rahastamine käib jms. Karula Rahvuspargis saaks ööbida ja midagi veel
korraldada.
Leili ise oleks ehk järgmisel või ülejärgmisel aastal valmis talguid korraldama.
Samuti viskas õhku mõtte, et 19.-21. august on Urvaste kihelkonna päevad,
kus ta korraldaja. Seal on neil tegevustoad ja oleks appi vaja vabatahtlikke.
Näiteks minna sinna üheks päevaks, 20. august on ka seal tantsupidu.
Helena Ehrenbuschi pakkumine on huvitav, aga langeb ajale, kui Hiiumaal on
kõik asjad korraga. Ka on keeruline kaasata inimesi üheks päevaks, kel pole
võimalik kauemaks jääda.
Eve ettepanek: Archimedese huvihariduse arenguprogramm toimub Moostes,
22.-25.august. Variant oleks huvitatutel liituda Archimedese
arenguprogrammiga ja 25.augustil oleks suur ETTLi kohtumine.
Otsus: teha 25.augustil ETTLi kohtumine Moostes. Eve ja Sille tegelevad.
5. Koostöös Kultuuri Kojaga kohtumine KUM-ga.
Meie küsimused kohtumisel:
1) Mis seisus on huvitegevuse kontseptsioon? Kas valdkonna inimesi
kaasatakse ka rakendusplaani loomisel?
2) Regionaalne KOVide fond pidi esmalt just kui toetama kõiki KOVe, hetkel
on info, et toetust ei hakka üldse saama Tartu ja Tallinn? Kas on nii?
3) Lisaks selgus, et Kultuuriministeeriumi korraldusel on tulemas noorte aasta.
Mida see plaan endast kujutab?
4) Kas on selgunud etenduskunstide rahastamise tulevikuprintsiibid?
5) Kuidas on plaan jätkata tantsufestivalide rahastamisega?
Hetkel osad teemad on juba ennast ammendanud. Vahepeal on ilmunud
huvihariduse konseptsioon aga saab täpstavaid küsimusi esitada.
Kohale lähevad Raido B, Lii, Jane, Monika ja Laura.
HTMis peaks kohtumise tegema koostöös Kultuuri Kojaga, kuna huvitegevuse
konseptsioon on juba nihkunud HTMi haldusalasse.
Võiks suhelda Marko Lõhmusega huvihariduse teemal Kultuuri Kojas. Võiks
uuesti erinevate valdkondade esindajad kokku kutsuda ja pöörduda ühiselt
HTMi poole.
6. Huvitegevuse arengud - Jane
Erinevad kunstide valdkonna esindajad mõtlesid, et 15 miljonist, mida riik
haridusse paneb saab ka valdkonda sellest arendada. 95% läheb nüüd aga
omavalitsustele. Kvaliteedifond on nüüd ainult 2,5 %. Samuti ka seire 2,5 %.
7. Töögruppide tegevused, kes mõne eelneva teemaga ei ole veel haakunud.
Kirjanduse töögrupp - Anu ja Kärt pole kokku saanud, plaanis on ja
proovitud juba ammu.
Kutsestandardi töögrupp - Tantsuinfo kuukirjas mais intervjuu sel teemal ja

seal juures ka info taotlemise kohta. Kui me ise seda ei reklaami ja ei
väärtusta, siis inimesed ei mõistagi kutse olemasolu ja vajadust. Võib-olla
tasub ka mingi lisa sinna juurde leida nagu on noorsootöötajatel juures
laagrikasvataja paber.
18. mai on Kutsekoja üldkoosolek.
Kutsekojas on nüüd ka oma koordinaator meie jaoks olemas. Maris Vaht
(maris.vaht@kutsekoda.ee ; tel: 6791713)
Idee: saata omavalitsustele info kui mõni maakonna inimene on saanud
tantsuspetsialisti kutse. Teadvustamiseks hea.
TÜVKA saatis ülevaate kutsekomisjonist, kes hindab tudengite lõputöid ja
esmane tase 6 andmist – meie jaoks komisjon sobilik ja kinnitame.
Uue Tantsu töögrupp - Ivar Põllu idee - Sõbra majas tantsumaja. Mihkel
suhtles Anu Ruusmaa rahastuse teemal, Kulkast oleks vaja 15 000-20 000.
Draama rahastus tuleb üldse ainult Kulkast ja hetkel on neil ka kärbitud
eelarvet. Kui Kulkast tuleb jaatav vastus, siis saab veel mai kulkasse taotluse
esitada.
8. Kahe kodulehe ühendamine, Liidu FB.
7.juunil vaatame koduka üle. Selleks ajaks ühildada mõlema lehe infod ära.
Liikmetele kiri koduka info kohta - Monika.
9. KULKA maikuu taotlused.
Liidu suvepäevad 25.august - lektori töötasu, ruumi töötasu,
sõidukompensatsioon. Võiks kutsuda huvitava arengukava läbiviija.
Kulkale stipendiaatite pakkumine. Loominguline inimene saab küsida
loomingulist stipendiumit. Kui küsida kellelegi teisele loomingulist
stipendiumit, siis peab olema arvestatud ka 20% maksu.
Mihkel Ernits - näitekunsti
Ilma Adamson - rahvakunsti
Küsida ka liikmetelt ettepanekuid
Vabariigi Kultuurirahastu stipendium - Külli Roosna
10. Välissuhted
Tulenevad arengu- ja tegevuskavast.
11. Auliikmed
Alates 65st eluaastast on auliikmed ja saab ka eriteenete eest. Kõik senised
jäävad.
12. Jooksvad mõtted, küsimused..
13. Järgmine koosolek: Viljandis, 7. juuni, kell 11.00-17.00
• Asukoht: Viljandi Huvikool (Jakobsoni tn 47c) Bussijaam väga lähedal,
jalgsi 7 min; raudteejaam umbes 25 min - Sille arvab, et on kindlasti võimalik
autoga järgi tulla (Viljandis Sille, Anu ja Raido olemas)
• Järgmise koosoleku päevakavas:
1. Tegevuse ajaplaan. Aastaplaan, aastate plaan.
2. 25. augusti Liidu liikmete kogunemise läbi rääkimine ja info edastamine.

