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Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) 

Üldkoosoleku protokoll 

 

Aeg ja koht: 07.06.2017, kell 12.00-16.30 ETA-s (Hobujaama 12, Tallinn) 

Kohal: 28 liiget (protokolli juures lisa 1 kohalolijate allkirjadega) 

Koosoleku juhataja: Jane Miller-Pärnamägi 

Protokollija: Jane Miller-Pärnamägi 

 

Üldkoosoleku päevakord: 

1. Aasta 2016 tegevuse- ja majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine  

2. Liidu arengukava ja 2017 aasta plaan ning eelarve 

3. Volikogu liikmete valimine 

4. Probleemteemade püstitamine ning arutelu gruppides 

 

1. Aasta 2016 tegevuse- ja majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine  

2016 tegevus- ja majandusaasta aruanded liikmete poolt ühehäälselt kinnitatud. 

2. Liidu arengukava ja 2017 aasta plaan ning eelarve 

Ülevaade tegevjuhilt ning juhatuse liikmelt Lii Ainsalult (vt. üldkoosoleku lisa 2). 

3. Volikogu liikmete valimine 

Liidu praegusest volikogust on lahkunud 3 volikogu liiget: Ilma Adamson, Laura 

Kvelstein, Mihkel Ernits.  

Jätkavad tegevust alljärgnevad volikogu liikmed: Anu Sööt (volikogu esinaine), Anne 

Tamm-Kivimets, Arolin Raudva, Eve Noormets, Jane Miller-Pärnamägi (tegevjuht), 

Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Raido Mägi, Sille Kapper. 

 

Põhikirja kohaselt on liidu peamine juhtimisorgan volikogu, mille koosseisus on kuni 

12 liiget, valmidus on valida kolm uut volikogu liiget. 

Esitatud kandidaadid: 

Teet Kask, Annika Viibus, Joanna Karoline Kalm, Jaan Ulst,  Maria Goltsman, Katrin 

Kreutzberg, Krõõt Kiviste, Karoline Suhhov, Ene Saaber  

Valituks osutusid: Teet Kask 17 häälega, Joanna Karoline Kalm 15 häälega ja Jaan 

Ulst 15 häälega.  
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Otsus: Kinnitada volikogu liikmetena Teet Kask, Jaan Ulst, Joanna Karoline Kalm 

4. Probleemteemade püstitamine ning arutelu gruppides 

Välja pakutud töögrupid olid järgmised: 

 

I TÖÖGRUPP JA ALATEEMAD (ei kujunenud eraldi töögrupiks vaid teemasid käsitleti 

teiste töögruppide raames): 

 Tantsuprofessionaalide karjäärinõustamine (keskus: info jagamine, teenus jm./ 

tutvuda Tallinna Ülikooli 2017 aasta diplomandi Indrek Korneli diplomitööga, 

kus seda teemat käsitletud) – Maria Goltsman 

 Kutseliste tantsijate liiduga ühinemine – Raido Bergstein 

 Tööandjate ja tantsuprofessionaalide kokkuviimine – Krõõt Kiviste 

 Tutvustada liitu tantsukõrgkoolides – Maria Goltsman 

 

II TÖÖGRUPP: Kaasaegse tantsu platvorm – Katrin Kreutzberg, Anu Vask 

- Eesti tantsu päev (rahvusvahelised partnerid + kohalik. Korraldada üle Eestiliselt kõigi 

erinevate organisatsioonide koostööl) 

- Uue liikumise Eesti etenduskunstide festival 

- Seminaride, konverentside vorm – kellele suunatud? Üliõpilastele, tegutsevatele 

tantsukunstnikele  

- Etendused – kellele suunatud? ka tavavaatajale 

- Kus? Tihedamalt Tallinnas/ üle Eestiliselt roteeruvalt ühes linnas 

- Eesmärk: laiemale tegijale  

Akadeemikud (ülikoolide vahel + kaasata muud ülikoolid Maaülikool, TTÜ, TÜ) 

ettevõtjad/ organisatsioonid 

noorem generatsioon (tantsukoolid, tudengid) 

- Promoda välja poolt 

- Võimaluste tutvustamine noortele 

- Ülikoolid kokku tuua 

- Kõrvalprogrammid (noortele ja tudengitele) + etendused 

- Kuhu sellega edasi minna? Mis inspiratsiooni saab välismaalt 
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III TÖÖGRUPP: HUVIHARIDUSE ARENGUPROGRAMM – Lii Ainsalu, Krõõt 

Kiviste, Ene Saaber, Karoline Suhhov, Mall Noormets, Anne Tamm-Kivimets, Ave Tuumalu 

 

Suunad:  

1. võrgustumine: 

 valdkonna maine kujundamine, kvaliteet kõigis tegemistes, sisukus 

 stiilide ülene lähenemine 

 teadlikkus, kogemuste vahetamine 

 

2. info ja seire maakonna piirides -leida igast piirkonnast 1-2 inimest, kes nõus 

suhtlema kohaliku kogukonnaga ja koguma infot: 

 kes millega tegeleb 

 milline on omandivorm 

 õpetajate kvalifikatsioon 

 tingimused 

Andmebaasi loomine (ankeet kodulehel, kõigile täitmiseks). Vormiline jaotus: huviharidus,  

Huvitegevus jne. 

 

3. mentorprogrammid: 

A. õpetajatele 

Tantsust oleks vaja rohkem kirjutada, mõtestada, avalikkust teavitada ja harida. 

B: õpipoisiprogramm huvilistele tantsulastele, kes soovivad õppida ja hiljem õpetada. 

Luua infokanal õpilastele  loovtööde juhendajate leidmiseks. Leida finants juhendajate 

tasudeks, paremad loovtööd salvestada/talletada kui õppematerjal edaspidiseks.  

Seletada noortele eneseharimise vajalikkust (eriti tantsuspordis vajalik, kuna õpetajad 

kasvavad välja trupi seest). 

Kirjutamise tähtsus! Tants ei ole ainult füüsiline liigutuste jada. 

 

4. kutsestandardi koolitus (eeskujuks võiks võtta  ERRSi juures toimunud koolituse 

koos TÜga. Korraldas Angela Arraste, mille lõppedes saab kursusel osaleja 

kutsetunnistuse) 

Süsteemne moodulitega programm, võimalus võtta erinevaid osi. 

 kuidas kutset taotleda? 
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 kuidas ennast kehtestada? 

 erinevad metoodikad 

 kehaline tervis (venituse tähtsus treeningus jne) 

NB! Lavatantsude õpetaja ei lähe ülikoolide korraldavatele koolitustele, sest see on tema 

jaoks kauge ja arusaamatu. Peame minema ise lähemale ja rääkima ka neile arusaadavas 

keeles. 

 

IDEE, kas oleks aeg rääkida “suud puhtaks” Urmas Vaino ERRis olevas saates! 

1) Suunad/ väärtused – valdkonna sisukas maine ja kvaliteet kõigis formaatides 

(stiilide üleselt) 

2) Teadlikus – laste ja noorte kesksus 

 

IV TÖÖGRUPP: TantsuRUUM (erialane täiendkoolitus; rahvusvaheline koostöö/ 

kogemuste vahetus) – Maria Goltsman, Teet Kask, Kaspar Aus, Jane Miller-Pärnamägi, Maria 

Uppin, Marie Pullerits, Joanna Kalm, Kaja Lindal, Jaan Ulst  

- kohalike tantsuprofessionaalide kaasamise programm- koostöö, kogemuste vahetus 

- loomelaborid kohalikele 

- rahvusvaheline juba Eestisse toodud professionaalide rakendamine 

- regulaarse tantsupraktika hoidmine 

 liiduliikmele osavõtt soodsam või tasuta (annetuspõhine- igaüks paneb palju 

saab) 

 tantsuinfo keskuse teenuse vajadus 

 TantsuRUUMi puhul läbimõelda, mis on baasväärtused? Kuidas säilitada 

avatus? (olla avatud pakkumistele) 

 avatud pind? 

 residentuuri koht? 

 kõrgkoolides tantsueriala lõpetajatele tööprotsessi pakkumine (lavastavad/ 

katsetevad kogemustega professionaalide peal) 

 proffide omavaheline mentorlus 

 tantsutundide külastamise võimalus tantsuõpetajatele 
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Töögrupid: 

1) koolituste ja sündmuste koondamine 

 teha kuukirja eraldi rubriik 

 sotsmeedia kasutus selgeks 

2) tantsuRUUMi kuvand läbimõelda 

3) ühine infojagamise keskkond 

 meililist 

 hoida järjepidevust olenematta osalejate arvust töötubades 

 

V TÖÖGRUPP: ETTLi kommunikatsioon (kanalid, kuvand jne.) – Jaan Ulst, Monika 

Tomingas 

Tantsu umwelt/ keskkond 

Igaüks panustab: 

- Kontakt 

- Finantsid 

- Infolevi (kalender) 

- Infokiri (avatud pakkumistele) 

Inglise ja vene ? keelne üldinfo 

 


