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Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) 

Volikogu koosolek 

 

Aeg ja koht: 09.09.2016, kell 12.00-15.00 ETA-s (uksekood 1526A) 

 

Osalejad: 

volikogu: Anne Tamm-Kivimets, Anu Sööt, Sille Kapper, Ilma Adamson, Raido Mägi, Jane 

Miller-Pärnamägi, Maarja Tõnisson, Eve Noormets (osales reaalajas Google Drive kaudu) 

juhatus: Lii Ainsalu 

tegevjuht: Sille Ardel 

 

Puudujad: Raido Bergstein, Monika Tomingas, Laura Kvelstein, Marie Pullerits, Arolin 

Raudva, Mihkel Ernits 

 

Protokollija: Sille Ardel 

 

Päevakava: 

1. Liidu arengukava - kuidas minna sellega edasi? 

2. Liidu liikmete kogunemine 

3. Logo - mis teha? 

4. Koduleht - www.tantsuliit.ee 

5. Tantsuspetsialisti kutse 

6. Töögruppide tegevused ja tegemised - vaatame üle ja kui kellelgi midagi rääkida 

7. Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja stipendium 2016 - välja kuulutada 

kandideerimine/esitamine 

8. Kultuuriministeeriumi kohtumine Kultuuri Koja ja loomeliitudega (28. september kell 

15.00) - meiepoolsed teemapüstitused ja küsimused 

9. Järgmised koosolekud - paneme paika kuupäevad 

10. Jooksvad mõtted ja küsimused 

 

 

 

 

 

 

http://www.tantsuliit.ee/
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1. Liidu arengukava - kuidas minna sellega edasi? 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu (ETTL) hetkeseis ja kuidas minna 

edasi? 

 

Monika on läinud uutele jahimaadele ning lahkub ETTLi tegevjuhi ametist. Septembrikuu 

jooksul on lubanud ära teha ja lõpetada pooleli olevad asjad. 

 

Kas edasi saab hakkama ühe tegevjuhiga? 

On mõningased spetsiifilised tegevused, mis tulevad tantskunstnike poole pealt. Näiteks 

loometoetus ja loometegevustoetus. Vaja üle anda ja selgeks õpetada. 

Kuni uue aastani jääb üks tegevjuht. Siis vaatab edasi ja teeb otsuse. 

 

Kui on väljakuulutatud koosolekud ja tegemised, siis peaksid need toimuma, sõltumata kui 

palju on inimesi tulemas. 

 

Liitumise järel on tunne, et volikogu on niivõrd suur ja natukene ehk umbisikuline, sellest 

vaatest on tõesti pooled kohal vähe, samas koguaeg on kõigil kiire ja kõigile ei sobi üheselt 

kokkusaamise ajad, aga volikogul on vaja kohtuda, sel juhul tuumikuga, kes saavad ja 

tahavad.  

Luua kaasaegsed võimalused koosolekul osalemiseks – skype, protokoll läbi google drive. 

Järgmisel üldkoosolekul oleks mõistlik üle vaadata volikogu liikmete arv ja vajadusel viia läbi 

muudatused, vähendada seda arvu. 

 

Juhatus ja volikogu - kas vaja vahetust? Juhatuse liige peab olema aktiivne juht, kes innsutab 

inimesi tööle ja selleks peab olema aega. 

Vaja inimesi, kellel on aega ja soovi panustada. 

 

Kuidas toimub meie Liidu töö? Kes mida teeb, korralduslik pool vaja üle vaadata. 

Finantsiline pool ja töötasu on ühel inimesel, tegevjuhil. Tagada tegevjuhile töötasu, luua üks 

täiskohaga töökoht, luua ka sotsiaalne kindlustatus. Kust leiame selleks vajaliku finantsi? 

Kulka, Liidu liikmemaks. 

 

Juhatus ja volikogu kaasatus ja panus on sisuline töö.  

Oluline on meeskond, kes sisuliselt kaasa lööks ja panustaks. Omaalgatusel tähtis osa. Asjad 

hakkavad liikuma siis, kui koos on mõttekaaslased. 

 

Oleme kahe liidu liitumise järel astunud ühest etapist üle ja peame leidma nüüd Liiduna oma 

uued suunad ja tegevused, millega tegeleda, millele keskenduda ja süvitsi minna. Leida need 

paar suurt ja olulist teemat, millega Liit tegeleks. 

Liiduna olema taas protsessi alguses. 

Liidu volikogu vajab mitmepäevast koosolemist mõttetalgute näol, linnast väljas metsas. 

Minna metsa, teha mõtete lahing, ja hakata tegutsema. 

 

Liidu volikogu mõttetalgud, mõelda välja ja luua tegevused ja suunad. 

Jätkata alustatud arengukava loomisega. 

Väikestest asjadest tulevadki välja suured teemad, kuhu ringi see kuulub. Kaardistamine on 

seetõttu vajalik, see probleemide hulk ei tähenda, et nendega sõna otsese mõttes tegeleksime. 
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Liidu mõttetalgud oktoobris. Asukoht Tartu piirkond, leida turismitalu – Sille, Jane, Lii. 

Teha Doodle ja leida sobivad kuupäevad. Valikus 21.-22. oktoober ja 28.-29. oktoober. 

Algusaeg kell 15.00 ja lõpp järgmisel päeval kell 18.00. 

Kes veab päeva? – Jane, Lii. 

Luua struktuur ja päevakava. 

Mida me tahame saada, kuidas tekib protsess. 

Esialgne visoon, ideed - mis korda tahame saata 

Teine päev tegevused - mis me siis selleks teeme, et need korda saata 

 

Liit on oluline katusorganisatsioon. Liit on võrdväärne partner teiste valdkondadega 

ministeeriumide laua taga. Liit esindab oma liikmeid. Liit peab lihtsalt olemas olema, saaks 

kasutada liidu teadmist, toetust, olemasolu, nime kasutada. Liidu poolt soovituskirjad.  

 

Tantsuseltskonna laiem kaasatus, tekitada ja saada suurem liikmeskond. Saada laiuse mõõde – 

kõikide tantsustiilide rohkus.  

Või minna edasi sama reaga, mis ta meil praegu on, kitsam ring tantsuvaldkonna suhtes. 

+ ja - kui oleme laiemad ja kui oleme kitsamad. 

 

Lii soovib ennast taandada Tantsunõukogu eestvedamisest - kuskil on piir ja pole aega ja 

jaksu lihtsalt kõigega tegeleda. 

Tantsunõukogu vajab uut hingamist ning inimest, kes hoiab seda kõike koos ja juhib. 

Lii kutsub oktoobris Tantsunõukogu kokku. 

 

Evelinile edastada mõte, et Tantsuinfo kuukiri on oma nime ära elanud, info pole enam see 

ammu, suured artiklid, temaatilised ja sisulised. 

Tantsu Kuukiri, Tantsukuukiri, TantsuKuukiri 

Evelinile saata ettepanek - kuukirja gruppi edastada – Sille. 

 

Liidu infokiri, kõik ei taha saada suuri infokirjasid meiliteel. Teha kodulehe kaudu soovijate 

list. Ja siis on liidu liikmete sisene info, mis läheb liikmete meililisti kaudu kõigile. 

 

2. Liidu liikmete kogunemine  

Esmalt 25. augustil Moostes planeeritud Liidu liikmete projektipäev ja kogunemine jäi ära 

liikmete vähese huvi tõttu. Otsustasime edasi lükata ja planeerida sügisesse või kevadesse, siis 

üldkoosoleku nime all. 

Kulkalt küsitud ja saadud toetus (700€). Esitame Kulkale lepingu muutmise avalduse ning ehk 

saame antud toetust kasutada ETTLi volikogu mõttetalgude korraldamiseks oktoobris 2016. 

 

Liidu volikogu mõttetalgud oktoobris on avatud kõikidele Liidu liikmetele. Kui kuupäevad 

saavad paika, siis saadame info välja ka Liidu liikmetele. Kõik on oodatud osalema. 

 

ETTLi üldkoosoleku kutsume kokku 2017. aasta varakevadel. 

 

3. Logo - mis teha? 
Kuna viimane otsus sai vastu võetud, et liikmed saavad valida, mis logo enim hääli saab, on 

võitja ja Liidu logo. 

Juhatus polnud seniajani aga antud otsust lõplikult kinnitanud ja vastuvõtnud. 

Sellest ka küsimus. 

Otsus: Enim hääli kogus ja võitjaks on Hendriku (Anne poeg) logo. 

Võtame Hendrikuga ühendust. Logo auhinnafondiks 250€. Sõlmida stipendiumleping? 
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Monika – kas sa tegeled sellega lõpuni? Kuna seni oled sina just seda logo teemat vedanud ja 

ajanud.  

 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu logo on 

 
 

 

4. Koduleht - www.tantsuliit.ee 

Viljandis toimunud volikogu koosolekust (07.06.2016) saadik ei ole kodulehel ühtegi 

väljatoodud muudatust tehtud.  

Paluda Monikal need muudatused ja punktid, mis kirja said võimalikult kiiresti ära teha ja 

koduleht korda saada, siis on hea edaspidiseks järg üle anda ja võtta. 

Monika – palume sul kodulehel muudatused ära teha võimalikult kiiresti. 

 

Tähelepanekud: 
Liikmete nimekirjast puudub Jane Miller-Pärnamägi – lisada ja see liikmete list üle vaadata, 

et oleksid kõik olemas. 

Üleval menüüreast võtta maha uus tants ning asendada pealkirjaga „tegevused“ ja sinna alla 

koondada uus tants, kedja ja Liidu teised projektid. 

ETHLi kodulehelt tõsta üle ja luua korralik menüü Liidu ajaloo kohta.  

Inglise keelne koduleht on hetkel täiesti piinlik, võtame selle hetkel täiesti maha. 

2015 majandusaastaaruanne üles – Raido anna märku, kui see olemas! 

 

http://www.tantsuliit.ee/
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Ja ülejäänud kodulehe muudatuste punktid eelmiselt koosolekult. 

Väljavõte ETTLi volikogu koosoleku protokollist 07.07.2016. 

ETTL kodulehekülg 

Kodulehekülgede ühendamine juba mõnda aega töös, seega osa olulist infot juba üleval ka 

ETTLi lehel. Aasta lõpus läheb tantsuharidus.ee leht maha.  

 tantsust meedias, uurimused ja ainekavad maha võtta, kuna info vananenud 

ning raske seda päevakajalisena hoida.  

 ajalugu ülesse panna, tekitada ka ülevaade tantsukunsti poole pealt 

 uue tantsu ja kedja tekstid uuendada ja universaalsemaks kirjutada, 

lühitutvustused kohtumistes 

 uudised - loe edasi 

 lugemist tulp maha võtta 

 lehe jalus uuendada kompaktsemaks 

 kalender lisada, kui saab toimima 

 töögrupid lisada ja ETHLi poolt ka töögruppide ajalugu 

 inglise keelsele lehele vaid üldinfo. ülejäänud, siis kui jõuab tegeleda 

 

5. Tantsuspetsialisti kutse  

Esmalt oleks vaja tantsuspetsialisti kutse tervikpilt kokku panna ja tegutsemise protsess – 

eelnevad tegevused, mis on vaja teha enne kutse välja andmist ja taotlemise välja kuulutamist: 

eeltöö, info jagamine ja teabe levitamine, kutse taotlejate leidmine, infopäev, koolitus. 

Tantsuspetsialisti kutse töögrupp. 

Tänavune kutse välja andmine ja taotlemise tähtaeg on 7. oktoober. Hetkel Tantsuinfo 

kuukirjast kutse taotlemise info maha võtta. Vaadata ja oodatud tänavune kutse taotlemise 

voor ära, kui taotlejaid ei tule kokku vähemalt kolm, jääb kutse andmine tegemata. 

Tegutseme järgmiste aastate eduka kutse välja andmise nimel ja et leiduks taotlejaid. 

 

Küsimused saata Kutsekotta – Sille. 

Lisaspetsialiseerumise lisamine - lavaline tants – see tooks meile palju taotlejaid juurde 

showtantsu alalt. 

Kas on võimalik vähendada kutse taotlemise tasu? 

 

6. Töögruppide tegevused ja tegemised - vaatame üle ja kui kellelgi midagi rääkida 

Kirjanduse väljaandmise töögrupp – Anu. 

Anul on mõte ja plaan kokku panna ja välja anda kaasaegse tantsu õpetajate kogumik - 

metoodika, jutt, pildi- ja videomaterjal. Õpetamisepõhimõtted, pedagoogilised käsitlused. 

Tantsukunsti suveakadeemias rääkis Anu oma ideest ja kõik seal õpetanud kaheksa õpetajat 

olid nõus raamatu jaoks kirjutama ning veel Anne Tamm-Kivimets oleks huvitatud. 

 

ETTL võiks olla raamatu väljaandjaks ning ka projekti elluviia, Anu eestvedamisel. 

Kuidas saaks olla Liit raamatu väljaandja ja projekti teostaja? 

Autoritele pakkuda välja kuupäev, tegevuskava - ülevaade materjali mahust, sisukirjeldus. 

Vaja raamatu käsikirja. 

Selle pealt teha kulka taotlus. 

Ja siis saab edasi vaadata, mis on realistlik ja mis ei ole. 

Kirjutajad saavad töötasu ühekordse summana. 

Edasised müügitulud lähevad Liidule. 

Eelarve, kulud ja tulud. 
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Väga hea mõte. 

Valdkonna arendamine ja oluline asi kui on oma eestikeelne kirjandus. 

Liidu rida, erinevate autorite poolt kokku panemine. 

Hakata kuskilt otsast pihta. 

 

7. Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja stipendium 2016 - välja kuulutada 
Lähipäevadel läheb välja Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja stipendium 2016 pressiteade. 

Kandidaatide esitamise tähtaeg 10. oktoober ning stipendiaat 2016 kuulutatakse välja 9. 

november 2016. 

Levitamine Tantsuinfo kuukiri, liikmete list, fb, koduleht ja pressilisti kaudu teade välja. 

Õpetajate lehes on veebi väljaanne, kuhu info saates läheb see kohe otse veebi üles. 

 

Pressiteates välja tuua veel, et aastate jooksul on olnud väga palju tugevaid kandidaate, 

julgustame kõiki märkama ja (taas) esitama õpetajaid stipendiumile. 

 

8. Kultuuriministeeriumi kohtumine Kultuuri Koja ja loomeliitudega (11. oktoobril 

kell 15:00-17:00) - meiepoolsed teemapüstitused ja küsimused 

Kohtumisele lähevad Lii ja Jane. 

Jane mõte, eraldi oleks vaja kohtumist Hillar Seinaga. Jane võtab ise ühendust. 

 

Küsimused kohtumisele: 

Ministeeriumi osalus tantsu arendustegevustes (konverentsid, festivalid jm)? - Eve 

 

9. Järgmised koosolekud - paneme paika kuupäevad 

Oktoobri koosolek – saab toimuma kahepäevase mõttetalgutena Tartu piirkonnas, mõnes 

toredas turismitalus. 

Doodle teha ja kuupäeva valikud on 21.okt/22.okt ning 28.okt/29.okt (reede-laupäev). 

Algusaeg kell 15.00 ja lõpp järgmisel päeval kell 18.00. 

 

10. Jooksvad mõtted ja küsimused 

Eve tõstatas teema ja küsimuse: Kas Liit on huvitatud olema laste tantsu õpetajate konverentsi 

partneriks, mtü eve stuudiole, jaanuar 2017? 

Vastus: Huvi on ja kõnetab igal juhul. Teema millel peaks eraldi pikemalt peatuma. Kindlasti 

soov näha tegevusplaani ja konverentsi teemasid. Kui laiahaardeline on konverents ja paljusid 

kõnetab? Ajaliselt, kas jõuab nii kiiresti? 

Liit kui partner, igal juhul olemas, kui vaja näiteks soovituskirja. 


