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Veerandsajandi lennul on 
kokpitis toiminud mees-
konnad, lihtsamalt – ju-
hatused, kindlalt hoidnud 
EMLS-i valitud kursil. Kuid 
eelkõige tuleb respekteerida 
nende juhatuste esimeeste 
osalust, kes praktiliselt on 
olnud kõigi ettevõtmiste 
algatajad ja läbiviijad. Eks 
seepärast kuuluvad juube-
lipäevadel erilised tänusõ-
nad seltsi juhatuse esimees-
tele, kelle õlgadel on olnud 
viimaste aastakümnete 
meestelaulu suundumused 
ja ühine edukas tegevus. 
EMLS-i asutamisest ja alg-
aastatest on juba varem 
pikemalt juttu olnud /vt. 
15. aastapäeva väljaannet 
„Eesti Meestelaulu Selts 
1988-2003“/, ikkagi ta-
suks mõnda asja veelkord 
üle korrata ning uut teavet 
hankida. EMLS-i asutami-
sele 5. novembril 1988 Vil-
jandis Ugala teatrisaalis ja 
samas valitud juhatuse esi-
meseks esimeheks sai sama 
aasta 29. novembril Tallin-
nas seltsi loomise initsiaa-
tor Heino Ross. Järgnenud 
töistel argipäevadel koosta-
ti põhikiri, saadi oma märk 
ja lipp (autor Tiit Jürna). 
Tasub siinjuures meenu-
tada ununema kippuvat 
detaili, et  EMLS-i lipu val-
mistasid käsitsi Kuremäe 
kloostri nunnad ja kinkisid 
selle laulumeestele. Ka selt-
si oma ajaleht – „Eesti Lau-
lumees“ – hakkas tookord 
ilmuma. Hiljuti aitasid selt-
si suundumustele pilku hei-
ta endised esimehed Heino 
Ross ja Jaan Ots ning nüüd-
ne esimees Arvi Karotam. 
Vestlustest koorusid arva-
mused olnust, olevast ja 
tulevast. Järgnevalt nendest  
jutuajamistest pudenenud  
mõningad olulisemad mee-
nutused ja mõtted.

Heino Ross seisis seltsi ees-
otsas kaheksa aastat. Need 

olid üksjagu keerukad, pin-
gelised, suurt hingejõudu ja 
entusiasmi nõudvad ajad, 
mil ühendust tuli rajada 
peaaegu tühjale kohale. 
Muidugi innustasid  tollast 
Eestimaad haaranud taas-
iseseisvumise meeleolud. 
Heino Rossi sõnul polnud 
tookord seltsi loomisele 
erilist vastuseisu, ometi olid 
paljude kooride dirigendid 
arvamusel, et kas ikka mak-
sab, sest meil ju nagunii 
kooriühing ja sellest ehk 
piisab. Kuid enamus mees-
koore tulid mõttega kohe 
kaasa. Samuti meenutab 
ta, et käis paljude Eestimaa 
meeskooride juures koha-
peal eesmärgiga liita koo-
rid ühiseks pereks. Koo-
riühingu toel saadi omale 
ka nn. kontor, Tõnismägi 
8a, kus asutakse tänini. 
Aga juba algul seati omale 
eesmärgiks, et seltsi juhti-
jat ei valitaks dirigentide 
hulgast, nagu senises mees-
kooride sektsioonis, vaid 
see toimiks laiematel ühis-
kondlikel alustel. Tookord 
oli lähenemas 1990.aasta 
üldlaulupidu. Selle etteval-
mistamise käigus püüdis 
vastasutatud selts järgmiste 
pidustuste toimumisi viie ja 
nulliga lõppevatelt aastatelt, 
millega teatavasti püüti tä-
histada nõukogude võimu 
kehtestamise tähtpäevi, 
üle viia teistele daatumite-
le. See lõpuks saavutati ja 
üldlaulupeod seostati meie 
esimese 1869. a. peoga. 
Oma edasises tegevuses 
kujunesid seltsile erilisteks 
24. veebruar 1989, kui Pika 
Hermanni tornis heisati 
taas meie rahvuslipp, samu-
ti 14. mail Estonia kontser-
disaalis toimunud emade-
päeva pidulik tähistamine. 
Ühtlasi tunneb nüüdne 
EMLS-i auliige Heino Ross 
suurt rahuldust, et tänaseks 
on selts arenenud suuteli-
seks ühenduseks, mis laulu-
meeste traditsioone jätka-
tes uusi algatusi edasi viib. 
Kuigi koorides on märgata 
koosseisude vähenemise 
ja vananemise tendentse, 
pole ta pessimist. Tõepoo-
lest, jättes lauluharrastused 
tahaplaanile, meelitab tä-
napäev rohkesti mitmesu-
guste muude  tegevustega. 
Aga kui ühiskonnas jõukus 
kasvab ja elu stabiliseerub, 

küllap  tullakse ka koori-
laulu juurde tagasi. 

Jaan Ots on seltsiga asuta-
misest alates tihedalt seo-
tud. Algul oli ta aseesimehe-
na juhatuses, hiljem Heino 
Rossi järglasena kaksteist 
aastat (1996-2008) kogu 
EMLS-i tegevuse juhtijaks. 
Tema ajal alustati pidulike 
kontsertidega 2. veebrua-
ril Tartu rahu aastapäeva 
tähistamiseks, jätkusid 24. 
veebruari päiksetõusul si-
nimustvalge lipu heiskami-
sed, emadepäeva pidulikud 
pühitsemised, meeskooride 
laulupäevade korraldami-
sed ja mitmete teiste juba 
juurdunud traditsioonide 
jätkumised. EMLS sai loa 
korraldada üldrahvalik 
korjandus Gustav Erne-
saksa mälestussamba püs-
titamiseks Lauluväljakule. 
Samba avamine toimus 
suvel 2004 üldlaulupeo ava-
mise raames. Veel üks alga-
tus tuli meestelaulu seltsilt. 
Nimelt ühenduses Eesti 
vabariigi 90. sünnipäevaga 
tõstatas EMLS Presidendi 
ametiraha taastamise küsi-
muse. Alul leidis see ka va-
litsusringkondade toetuse, 
mille hiljem võttis valitsus 
siiski enda täita. Ent Jaan 
Otsale on pakkunud erilist 
rahuldust poistekooride 
liikumine, mis neil aastail 
sai erilise hoo. Poistekoo-
rid olid kujunenud meeste-
laulu seltsi üheks oluliseks 
osaks. Neile korraldati suvi-
ti laululaagreid, mis ülimalt 
suure poolehoiu võitsid. I 
üle-eestiline poistekooride 
laulu- ja spordilaager toi-
mus 2001 aastal Remnikul, 
järgmisel suvel Vastseliinas, 
siis Olustveres jm. Kõik 
laagrid õnnestusid suure-
päraselt ja jätsid nii korral-
dajatele kui poistele head 

mälestused. Jaan Ots arvab, 
et kooridest-laululaagritest 
osavõtnud poisid on hoopis 
teistsugused kui need, kes 
vaid oma õigusi nõuavad ja 
kohustusi ei pea millekski. 
Ka noormeestega on sama 
lugu ja neilegi on korral-
datud laulu- ja spordilaag-
reid. Selts on püüdnud ikka 
edendada nii kohapeal-
seid kui ka maakondlikke 
noorte meeskoore, sest neis 
loodetakse meeskoorilau-
lu traditsioonide jätkajat. 
Väga tulemusrikkalt on toi-
munud pidevalt konkursse 
täiskasvanute meeskoori-
dele, noortemeeskooridele, 
poistekooridele, ansamb-
litele ja solistidele. Eriti 
meeldejäävalt on esinenud 
solistid poiste hulgast, 
kelledest mitmed tänased 
arvestatavad lauljad. On 
tõsiasi, et meie koorid va-
nanevad, kuid noortest oo-
tame uut vahetust. Samas 
poisid tahavad, et nendega 
tegeletakse, et toimuks or-
ganiseeritud ettevõtmisi.

Arvi Karotam vahetas 
Jaan Otsa välja 2008. aasta 
sügisel. Teda oli märgatud 
juba 2004. aastal Teadus-
te Akadeemia meeskoori 
lauljana. Töötas vahepeal 
mõned aastad Brüsselis, 
kust naastes jätkas laulmist 
ja valiti EMLS-i esimeheks. 
Ta leiab, et organisatsiooni 
vundament on aastatega 
loodud väga tugev ja eden-
damist vajab vaid sisu. Mui-
dugi jätkuvad ka tema ajal 
traditsioonilised üritused, 
samas hakkasid idanema 
ja teostuma uued mõtted ja 
ideed. Nii toimus EMLS-i 
algatusel „Eesti Vabariigi 
lipu seaduse“ muutmine, 
mille tulemusena 3. juulil 
2009 asendati lipu langeta-
misel Pika Hermanni tornis 
kõlanud muusikaline sig-
natuur „Mu isamaa armas“ 

G. Ernesaksa „Mu isamaa 
on minu arm“ motiivil sig-
natuuriga. Päev varem toi-
mus Tallinna Lauluväljakul  
EMLS-i poolt rajatud laulu-
peo pingi „Laulud nüüd lä-
hevad“ avamine. Järgnevalt 
kavandab selts Lauluvälja-
kul laulupeo müüri piken-
damist, et sellele mahutada 
mälestustahvlid ka viimaste 
aegade pidustustest. Mui-
dugi on seltsi tähelepanu 
suunatud kooride elu eden-
damisele, kooride, ansamb-
lite, solistide võistulaulmis-
te korraldamisele. Need on 
alati olnud oodatud ja osa-
võtjaterohked sündmused. 
Ühtlasi sai selgeks, et meie 
meeste laul vajab ka väljas-
pool oma riigi piire enam 
tutvustamist, et ka  meie 
võiksime enam teada mu-
jal toimuvast. Nii teostusid 
koolitused koorijuhtidele. 
Õpireisid viisid meie koo-
rijuhid Lätisse, Soome, Pe-
terburgi, Rootsi, kus kohtu-
ti sealsete dirigentide ning 
kooridega, ammutati uusi 
teadmisi ja kogemusi. Suu-
rimaks ühiseks ürituseks 
kujunes aga seltsi korral-
datud Põhja- ja Baltimaade 
meestelaulu päevad 15.-17. 
juunil Tartus, kuhu kogu-
nes meeskoore seitsmest 
riigist ühtekokku koos 
meiega ligi 3000 laulume-
hega. Pidustused õnnes-
tusid ja külaliskoorid said 
veel lisaks esineda mitmel 
pool Lõuna-Eestis. Nagu 
eelnevad seltsi esimehed, 
nii näeb ka Arvi Karotam 
meeskooride homset päeva 
järelkasvus – meie poiste ja 
noormeeste koorides. Teeb 
rõõmu, et seltsiga liitub üha 
uusi laulupoisse, et siin-seal 
astuvad esile uued noored 
kollektiivid. Muidugi ole-
neb palju dirigendist, kes 
oskab noortega töötada ja 
keda oleks vaja ka vastavalt 
tasustada. Oluline on siiski, 
et uus põlvkond looks uusi 
koore. Nii hoiame oma lau-
lutraditsioone.  

Kolm esimeest on ise ol-
nud aktiivsed laulumehed. 
Neid seovad ühised oleviku 
tunnetused ja tuleviku nä-
gemused. Nad on jäägitult 
meeslaulu patrioodid. Tao-
liste meeste juhtimisel võib 
Eesti Meestelaulu Selts oma 
suundumustes kindel olla.

Urve Tiidus
kultuuriminister

Austatud 
Eesti  

Meestelaulu 
Selts 

Teil on seljataga 25 tegut-
semisaastat. Kui võrrelda 
teie seltsi noore mehega, 
siis võib öelda, et olete 
veel poisiohtu. Nii see 
muidugi pole – selts on 
veerandsaja aasta jooksul 
jõudnud luua palju häid 
traditsioone, algatanud 
erinevaid ettevõtmisi ja 
rikastanud koorilaulu-
maastikku. Seda panust 
arvestades olete suutnud 
nende aastatega teha 
uskumatult palju mees-
telaulu traditsiooni elus-
hoidmiseks ja järeltuleva 
põlve kasvatamiseks ühis-
tegevuse, kaasatuse ja 
kultuursuse vaimus. 

Eesti Meestelaulu Selt-
si algatatud traditsioonid 
on ilmestanud meie riigi 
sümbolüritusi – olgu see 
siis Eesti riigilipu pidulik 
heiskamine Pika Herman-
ni torni või emadepäeva 
kontsert Estonia kontser-
disaalis. Olete meistrid 
loomaks kõigile ülevat 
meeleolu laulupeotule 
teekonna korraldamise-
ga. Legendaarselt haara-
vateks sündmusteks on 
saanud laulupäevad ja 
võistulaulmised – need ja 
mitmed teised seltsi ar-
vukad algatused on Eesti 
rahvale olulisi sündmusi 
muutnud veelgi piduli-
kumaks ja meeldejääva-
maks. Põlvkondi ühen-
dava organisatsioonina 
olete aidanud muuta oma 
riiki tugevamaks, teie üht-
sus ja jõud on teid hoid-
nud ja ma olen kindel, et 
see kokku hoidmise jõud 
ajas veelgi kasvab.

Veerand sajandit täi-
tub ainult kord. Suur rõõm 
ja au on teid kõiki tänada 
pühendunud tegevuse 
eest ning soovida jõudu, 
järelkasvu ja võimsalt rõk-
kavat laulu!

Meestelaulu Seltsi on juhtinud  
kogenud laulumehed
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Palju õnne, Eesti  
Meestelaulu  

Selts!
Elame huvitaval ajal, kus toimu-
vad suured muutused, nii ühis-
konnas kui ka kooriliikumises.

25 aasta jooksul on EMLS 
teinud kõikvõimaliku, et meeste 
ja poiste laul Eestimaal ei hää-
buks.

Olge tänatud kõik laulupoi-
sid ja laulumehed, dirigendid 
ning  toetajad.

Hoidkem kokku ja austagem 
vanemate põlvkondade tradit-
sioone! Terased ja nutikad uuen-
dused on alati oodatud ja teretul-
nud.

Jüri Rent,
EMLS-i auliige, 

muusikatoimkonna esimees, 
juhatuse liige 1989. aastast

Tere, mehed!
Palju õnne!

Ajal, mil mehisus ja aatelisus ei 
ole meie maal väga populaarsed 
mõisted, on Eesti Meestelaulu 
Seltsi tegevus eriti oluline. Kui 
meeste laul isamaa kiituseks ei 
kõla, siis “kas me sellist Eestit 
tahtsimegi”. Teie töö on topelt-
raske, kuna meestelaulult ooda-
takse ikka seda sütitust ja rahva 
meele isamaalist äratamist, aga 
ka kaasaegsetes keerulistes koo-
rimuusikapartituurides sügavus-
te leidmist. Ja siis veel poistest 
meeste kasvatamist, perekonna-
väärtuste hoidmist ja mida kõike 
veel. Meestelaulule on pandud 
suur koorem.  

Aga just sellist Eesti Meeste-
laulu Seltsi me tahtsimegi! Võt-
kem siis “Meeste laulu” viis üles 
ja laulgem seda rõõmsalt sada 
aastat ja siis jälle sada aastat jne.

Soovin Eesti Meestelaulu 
Seltsile südamest vankumatut 
meelt ja sirget selga eesti meeste 
muusikalisel ja aatelisel harimi-
sel.

Raul Talmar,
Eesti Kooriühingu juhatuse 

esimees

145 aastat tagasi oli just 
äsja, 20. veebruaril 1869, 
saabunud „Vanemuise“ 
seltsile ligi kaks aastat 
oodatud laulupeo korral-
damise luba. Planeeritud 
peo alguseni jäi vaevalt 
neli kuud ja edasine oli 
korraldajatele, eesotsas Jo-
han Voldemar Jannseniga, 
närvesöövalt pingeline. 
Kõigega võis ju toime tul-
la, ent kuidas kogunevate 
meeste laulud kokku kõla-
vad, sellele ei osanud keegi 
vastata. Veel vahetult enne 
pidupäevi muretses tollane 
Eesti Postimees: „Kui meie 
essimesed meestekorid liig 
lühikese ja kibbeda töö aeal 
ruttulise ettewalmistamise 
pärrast mitte just ni kau-
niste ei peaksid minema, 
kui mõnned lapsest sadik 
kolitud laulutundjad sedda 
sowiksid, siis olleks sest kül 
kahju, agga meie rõõm ei sa 
seläbbi mitte wähhemaks, 
sest kui meie tänno ja ki-
tuse laulud essimest korda 
weel mitte ni höweldud ilu-
sad ei olle, siis sawad nem-
mad ommeti sedda hele-
damad ollema ja südamest 
tullema.“ Peopäevadeks 
oli ettenähtud 1869. aasta 
juunikuu 18.–20. kuupäev, 
mis langesid kolmapäeva-
le, neljapäevale ja reedele. 
Kuid juba esmaspäeval 16. 
juunil hakkasid peolised 
saabuma. Nii jõudsid teis-
te hulgas plaanvankritel 
Tallinnast Tartusse pärast 
neli päeva kestnud reisi ka 
Estonia seltsi laulumehed; 
Toila meestel kulus peole 
jõudmiseks vähemalt kaks 
päeva, Räpina rahvarõivais 
laulumehed kasutasid Tar-
tusse tulekuks Emajõe vee-
teed. Rohkesti oli aga neid, 
kes teekonna Taaralinna 
lihtsalt jalgsi ette võtsid. 

Järgmisel päeval, 17. 
juunil kell 2 päeval, ko-
guneti proovile Maarja 
kirikusse. Veel oli kahtlu-
si, sest „…seesinane pea-
proow, kui suurt rõmo ehk 
kurbbust, au ehk häbbi 
wõis temma ilmutada!“ Ent 
kõigi osavõtjate suurimaks 
rõõmuks hakkasid laulud 
kohe kõlama ja kogu järg-
nev pidu, millest nüüdseks 
üsna mitmeid kirjapane-
kuid kogunenud, õnnestus. 
Tookordne eestlaste ühine 
meeskoori laul innustas ja 
hoogustas ka rahvuslikku 
ärkamist ja pani ühtlasi 
aluse tänapäeva ulatuvale 
üldlaulupidude traditsioo-
nile. Võib teatud uhkusega 
tõdeda, et ainsa kooriliigi-
na on meeskoorid olnud 
osavõtjateks kõigil senitoi-
munud 25 üldlaulupeol. 
Ka meie hilisemas koorilii-
kumises on nad korduvalt 
oma kaaluka sõna öelnud. 

95 aastat tagasi, 31. 
oktoobril 1919, oli koos 
tookord juba nimekaks 
meeskooriks tõusnud Tal-

linna Meestelaulu Selts 
(TMS), mille juhatuse 
protokolli kanti: „Herra 
K. Türnpu äratab „laulu-
kooride liidu“ asutamise 
mõtte. /…/ Liidu asutami-
ne tunnistati tarvilikuks.“ 
Toonast tegevust tuleb tun-
nustada, sest Vabadussõda 
polnud veel lõppenud ja 
juba mõeldi laulukooride 
tulevikule. Kavandatava 
organisatsiooni eeltööde 
initsiaatoriks sai TMS ees-
otsas oma tegusa esimehe 
Johannes Reinthali ja koo-
rijuht Konstantin Türnpu-
ga. Kaks aastat hiljem, 12. 
septembril 1921, kutsus 
TMS kokku laulukooride 
esindajad ning asutati Eesti 
Lauljate Liit (ELL). Orga-
nisatsioon sai nelja sõjaeel-
se üldlaulupeo (VIII–XI) 
korraldajaks ning 1940. 
aastaks kuulus sellesse ligi 
25 000 liiget. Ent tookord-
ne Eesti esinduskoor Tal-
linna Meestelaulu Selts oli 
veel ühe, just meeskoore 
puudutava mõtte elluvii-
jaks.

85 aastat tagasi, 3. 
märtsil 1929, asutati TMS-
i ja J. Reinthali initsiatiivil 
ELL-i juures Meeskoori-
de Sektsioon. Vastloodud 
sektsioon asus kooride 
tegevust suunama ja ees-
ti heliloojate meeskoori-
laule trükki toimetama. 
Samuti algatas sektsioon 
1933. aastal meeskooride 
ühislaulmiste – meeskoo-
ride laulupäevade – kor-
raldamise. Nii ELL-i kui 
ka Meeskooride Sektsiooni 
likvideerisid punavõimud 
1940. aastal. Järgnenud sõ-
ja-aastad mõjusid kooride 
tegevusele laostavalt. Eriti 
said kannatada meeskoo-
rid.

70 aastat tagasi, sü-
gisel 1944, alustas Gustav 
Ernesaksa juhatusel tege-
vust meie esimene profes-
sionaalne koor – ENSV 
Riikliku Filharmoonia 

Meeskoor (tänane RAM), 
mis kujunes kohe juhtivaks 
meeskooriks. Tookord va-
litses aga meeskoorides 
üsna madal seis: paljud 
meeslauljad olid veel sõ-
jatandril või sõjas hukku-
nud, Siberi vangilaagrites 
või varjasid end metsades. 
Samuti polnud sugugi vähe 
neid, kes olid sõja-aastatel 
Eestist lahkunud. Kui 1947. 
aastal toimus XII üldlaulu-
pidu, oli osavõtjaiks märgi-
tud 920 laulumeest. Küllap 
olid need registreerumise 
andmed, sest laululavale, 
kus peamise löögijõu moo-
dustas mainitud ENSV 
Riikliku Filharmoonia 
Meeskoor,  kogunes lau-
lumehi tunduvalt vähem. 
Järgnenud aastad puistasid 
represseerimistega laulu-
meeste ridu veelgi ja paljud 
väiksemate keskuste koo-
rid lakkasid tegutsemast. 
Pole siis imestada, et 1950. 
aasta üldlaulupeole, kus 
kavas seisis palju Stalini 
ülistuslaule, toodi vene-
keelseid rivilaule laulma ka 
sõdurid.

55 aastat tagasi, 27. 
ja 28. juunil 1959, tähis-
tati Tartus Toomeorus 90 
aasta möödumist I üld-
laulupeost ja avati Peetri 
kiriku vastas mälestuskivi.  
Meeskooride tegevus oli 
vahepeal aktiviseerunud ja 
kasvanud oli uus põlvkond 
lauljaid ja koorijuhte. Uued 
kollektiivid olid: Tallinna 
Raudteelaste Klubi mees-
koor Tuudur Vettikuga 
(1957), Teaduste Akadee-
mia Meeskoor Arvo Ra-
tassepaga (1958), samal 
aastal ka Tartu Kõrgemate 
Koolide Lõpetanute Mees-
koor (hilisem Gaudeamus) 
Roland Laasmäega. Märki-
mist väärib tollaste üliõpi-
laskooride aktiivne tege-
vus, mis tõi lauljate hulka 
rohkesti kõrgharidusega 
noorust.  Samal ajal loodi 
ka hulgaliselt poistekoo-

re. Rohkesti värskust lisas 
koorijuhtide tegevusele aga 
Vabariikliku Koorijuhtide 
Segakoori (VKS) asutami-
ne 1958. aastal. 

50 aastat tagasi, 5. 
juulil 1964, peeti meeskoo-
ride VIII laulupäeva Viljan-
dis. Eestis oli kooriliikumi-
se juhtimine koondunud 
Rahvaloomingu Majja, 
kus 1963. aastal alustas te-
gevust Koorisektsioonide 
Nõukogu (esimees Gustav 
Ernesaks) ja selle rüpes 
meeskooride sektsioon 
eesotsas Arvo Ratassepaga. 
1960. aasta üldlaulupeoks 
rekonstrueeriti Tallinna 
lauluväljak ja valmis uus 
kaasaegne laululava. Lau-
lupeo kavva lisandus uue 
kooriliigina ka poistekoo-
ride esinemine.

45 aastat tagasi, 14. 
ja 15. juunil 1969, toimus 
Tartus laulupidude 100. 
aastapäevale pühendatud 
pidustustel meeskooride 
ühislaulmine. Korraldati 
kõrgetasemeline mees-
kooride võistulaulmine ja 
süüdati I üldlaulupeo mä-
lestuskivi juures peotuli, 
mis hiljem kahe nädala 
vältel läbi Eestimaa rändas 
ja nii juubeliüldlaulupeoks 
(28.–29. juunil) Tallinnasse 
jõudis. Vaatamata tollasele 
diktatuurile, läksid pidus-
tused igati korda. Annaa-
lides on märgitud osavõt-
jatena 2600 laulumeest, 
kes esitasid heatasemelist 
meeskoorilaulu.

25 aastat tagasi oli 
Eestimaa õhevil, sest aas-
taid valitsenud totaalne 
režiim, milles kõik toimus 
vaid kompartei juhtimisel, 
hakkas murenema. Nii oli 
julgust otsustada mõnin-
gaid asju Moskva asemel 
ka Tallinnas. Olukorda ära 
kasutades loodi kultuu-
ripärandi hoidmiseks ja 

rahva ajaloomälu säilita-
miseks Eesti Muinsuskait-
se Selts (1987), mille ees-
kujul tekkis veel mitmeid 
komparteist sõltumatuid 
ettevõtmisi. Juba varem, 
1982. aastal, oli loodud 
Eesti Kooriühing, kuhu 
kuulusid kõik tegutsevad 
koorid ja orkestrid. Peagi 
aga ilmnes, et probleemide 
lahendamiseks vajati sa-
geli üksikute kooriliikide 
ühendusi. Jälle olid mees-
koorid need, kes asusid 
tegutsema, ja 5. novembril 
1988 asutati Viljandis oma 
selts. Eesti Meestelaulu 
Seltsi (EMLS) II volikogu 
kogunes 28. jaanuaril 1989 
Pärnu raekojas, kus võe-
ti vastu EMLS-i põhikiri, 
mille Kultuuriministee-
rium kinnitas ametlikult 
sama aasta 1. märtsil. 

Veerandsajandi möö-
dudes võib nüüd EMLS 
oma juhatuste ja nende 
aktiivsete esimeeste Heino 
Rossi, Jaan Otsa, Arvi Ka-
rotamiga vaadata tagasi 
kaalukatele tegudele ja 
tuumakatele lauluaastatele. 
Eraldi tahaks siiski nime-
tada ühislaulmiste korral-
damist, millega jätkatakse 
ja avardatakse nõnda oma-
aegse Eesti Lauljate Liidu 
Meeskooride Sektsioonis 
alguse saanud tava. Tänu-
väärselt osutatakse tähele-
panu poiste- ja noortekoo-
ridele, kes kuuluvad samuti 
EMLS-i liikmeskonda ja 
kellest oodatakse järelkas-
vu sirgumist.

Tundub, et tänapäe-
val kipub koorilaul meie 
kõrgetasemelisel ja kireval 
kultuurimaastikul varjuvat 
mingil määral tagaplaanile. 
Ehk märgatakse seda roh-
kem nüüd, mil valmistume 
XXVI üldlaulupeoks. Eesti 
meeskoorid aga tahavad 
taas seista laulukaare all 
ühiskooris nii, nagu esiisad 
145 aastat tagasi. 

Enn Oja

Laulumehed on alati esirinnas

Saaremaa laulupäev 1988. Eesti hümni laulmine 9.07.1988.a. Kuressaare lossi hoovis.
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Juubelikontsert, ülesastu-
mine Saaremaa ooperipäe-
vadel Eri Klasi juhatusel, 
võistulaulmisel C-kategoo-
ria parimaks tunnistamine, 
Kuressaare Laurentiuse ki-
riku uue oreli pühitsemine 
ja varjupaiga Laurits heaks 
laulmine – kõik see mahtus 
Saaremaa Meeskooril SÜM 
möödunud aastasse. Kuid 
uus, 2014. aasta tuli Eesti 
saarte ainsale meeskoo-
rile tõelise pauguga – 25. 
jaanuaril kuulutas Eesti 
kooriühing Estonia kont-
serdisaalis välja koori- ja 
puhkpillimuusika aasta-
preemiad. Panuse eest kul-
tuuriruumi sai aasta koori 
tiitli Saaremaa Meeskoor 
SÜM.

2013. aasta pani mõned 
asjad Saaremaa Meeskoori 
SÜM jaoks sedavõrd liiku-
ma, et äsja alanud aasta tuleb 
tõeliselt põnev. Iga õnnestu-
nud ettevõtmine põhjustas 
justkui jälle teise, nagu ütleb 
koorivanem Tiit Aavik. Ta 
usub, et SÜM-i tegevus sai 
hea hoo sisse alates õnnes-
tunud 40. sünnipäeva kont-
serdist mullu aprillis. Selleks 
valmistuti põhjalikult ja tu-
lemus tuli. Emotsioone ja 
selget lauluhuvi suurenemist 
meeste hulgas õhutas suvine 
laulmine maestro Eri Klasi 
käe all ooperipäevadel.

Sügishooaeg algas vara-
kult ja eesmärgiks oli seatud 
hea esinemine meeskooride 
võistulaulmisel. Oli SÜM-il 
ju 5 aasta tagune I koht C-

kategoorias kaitsta ja sellega 
saadi hakkama. “Nagu viis 
aastat tagasi, nii anti ka see-
kord selgelt mõista, et Saare-
maa mehi soovitakse edas-
pidi näha B-kategoorias,” 
tõdes koorivanem. 

Sõit Pariisi külje alla
Möödunud sügisel tuli koori 
mitu meest n-ö puhkuselt ta-
gasi ja lisandus ka täiesti uusi 
mehi. Uute meeste üle rõõ-
mustas ka koori peadirigent 
Mari Ausmees. “Oleme väga 
õnnelikud meile lisandunud 
tenorite, bassi ja baritoni üle. 
Igasse häälerühma on uued 
mehed aga alati oodatud!”

Alanud aasta kujuneb te-
gusaks. Näiteks 25. jaanuaril 
esines SÜM Estonia kontser-
disaalis Eesti Kooriühingu 

aastaüritusel. Ja mitte ainult. 
“Meie suureks ja ehmatavaks 
üllatuseks olime samas esita-
tud ka väljakuulutatava aasta 
koori nominendiks,” mär-
kis Tiit Aavik. Koorivanem 
lisas, et ta ei julgenud küll 
loota, et SÜM aasta kooriks 
osutub, aga juba ainuüksi 
see, et sind on 1182 koori 
hulgast välja valitud, on väga 
suur tunnustus. “Ja eeskätt 
tunnustus meie toredatele 
dirigentidele Marile (Mari 
Ausmees – toim.) ja Estrile 
(Ester Soe – toim.),” kinnitas 
ta. 

Järgmine suurem siht 
on kontsertreis, mis jälle üle 
mitme aasta ette võetakse. 
Kui alates 1992. aastast oli 
SÜM-il suurem reis igal aas-
tal ja läbi said käidud kõik 

Läänemere suuremad saa-
red, samuti enamik Kures-
saare sõpruslinnu, siis paaril 
viimasel aastal on reisimises 
olnud vaheaeg. “Nüüd või-
me aga öelda, et mais lähe-
me me kindlasti!” kinnitas 
Aavik. Sihtmärk on kooril 
osalemine Pariisi külje all 
Fontainebleau’ väikelinnas 
festivalil Colors of Europe 
(Euroopa Värvid). See toi-
mub kolmandat korda ja 
osalevad kõik Euroopa Liidu 
liikmesriigid. “Saime sellele 
festivalile pihta tänu “oma 
küla tüdrukule” Kersti Kirsi-
le, kes on Eesti Pariisi suur-
saatkonna kultuurinõunik,” 
märkis koorivanem. Koori 
presidendi Asko Berensi sõ-
nul on Eesti seal SÜM-i näol 
ka esmakordselt kultuuri-

kollektiiviga esindatud. “Nii 
et me ei esinda enam mitte 
ainult Saaremaad, vaid lausa 
kogu Eestit,” nentis ta.

Lisaks Prantsusmaale 
külastatakse reisi käigus ka 
Luxembourgi, kus on tea-
dupärast väga suur eestlas-
kond. Kava, millega välis-
reisile minnakse, püütakse 
Mari Ausmehe sõnul või-
malikult mitmekesine teha. 
“Muidugi kuulub sinna laule 
laulupeo repertuaarist, mis 
ju kõik kenad eesti laulud, 
aga mõtlema peab ka väheke 
rahvuslikuma poole peale.”

Sondeerivad pinda
Tiit Aaviku sõnutsi on nad 
sondeerinud ka 2015. aasta 
reisimõtteid ning tänu Eesti 
Meestelaulu Seltsi nõule ja 
jõule on plaan tuleval aas-
tal sõita Eesti laulukultuuri 
esindama Põhja-Ameeri-
kasse. „See on ühest küljest 
tohutult põnev, kuid ühtlasi 
ka suur vastutus, kas mehed 
suudavad ja jaksavad oma 
taset hoida või isegi tõsta. 
Jaanuaris toimus meeskoo-
ri uueaastapidu ja oma kõ-
nes meestele ütlesin naljaga 
pooleks, et see kõik on meie 
enda süü ja meie enda kok-
kukeedetud supp, mis tuleb 
nüüd ka koos ära süüa,” nae-
ris Asko Berens.

Ettevalmistused laulu-
peoks käivad täies hoos, sest 
toimuvad ju ettelaulmised ja 
muud vajalikud jõukatsumi-
sed. “Laulupeo ettevalmistus 
väga rängaks ehk ei kujune, 

sest kavas on ju ka varem 
õpitud asju, eriti just staa-
žikamate lauljate jaoks. Aga 
alahinnata või kuidagi lohi-
nal ka ei saa minna,” märkis 
koorivanem.

Hiljuti otsustas sihtasu-
tuse Eesti Rahvuskultuuri 
Fond nõukogu määrata Mari 
Ausmehele Heino Kaljuste 
fondi 2014. aasta stipen-
dium. “See oli ikka küll tore 
üllatus,” kinnitas koori pea-
dirigent ja lisas, et väärtustab 
talle osaks saanud tunnus-
tust väga. Lisaks sellele on 
Mari Ausmees üks inimene 
üheksast, kes pälvis sel aas-
tal Saare maavanemalt maa-
konna kõrgeima tunnustuse 
– teeneteplaadi. Dirigent ja 
koormeister Ester Soe tun-
nistati aga Kuressaare linna 
Kaunite Kunstide stipendiu-
mi vääriliseks.

Lõpetuseks. Estonia teat-
ri laval 25. jaanuaril laulis 
SÜM-i koosseisus 27 meest. 
“Koori edusammud on mõ-
negi mehe meie ridadesse 
juurde toonud,” lausus Be-
rens. Algaastatel oli koori 
koosseis palju suurem ja 
ühel aastal laulis kooris ko-
guni 138 meest. “Räägitakse 
aga, et siis ei olnud tase eriti 
kiita. Ameerikasse tahame 
juba sõita vähemalt 30-liik-
melise kõrgtasemelise koo-
riga,” ütles Berens. Proovid 
toimuvad SÜM-il Kuressaa-
re Muusikakoolis igal teisi-
päeval ja neljapäeval kell 19. 

Kertu Kalmus

Tallinna Poistekoor sündis 
koorijuhi Lydia Rahula käe 
all septembris 1988. 

Esimene kontsert toi-
mus 2. detsembril Õpetajate 
Täiendusinstituudis, kesk-
seim jõulukontsert toimus 
Pühavaimu kirikus. Kavas 
olid traditsioonilised laulud: 
„Oh kuusepuu“, „Üks roosi-
ke on tõusnud“, „Oh sa õn-
nistav“, „Püha öö“ jm. Veel 
aasta-paar enne seda polnud 
mõeldav kontsert, kus laul-
di üksnes jõululaule, kiideti 
Jeesus Kristust ja rõõmusta-
ti püha öö õndsuse üle. Aga 
juba aasta lõpul, laulva revo-
lutsiooni ajal, oli see võima-
lik.

Nii see karussell käi-
ma läks ja järgmisel aas-
tal oli poistekooril juba 33 
kontserti. Ülestõusmispüha 
kontsert-jumalateenistuseks 
Kaarli kirikus oli selgeks saa-
nud täiesti uus, pealegi üsna 
raske kava, milles enamik 
laule olid ladinakeelsed. 

Pärast emadepäeva kont-
serte Jaani kirikus ja Estonia 
kontserdisaalis tunnustas 
Eesti Meestelaulu Selts pois-
tekoori tänukirjaga.

EMLS tänab! Lugupeetud 
Poistekoor ja Lydia Rahula!

Olles alles värskete emade-

päeva pidustuste muljete mõju 
all, tahame avaldada tänu 
teiepoolse meeldiva koostöö 
eest „Estonia“ kontserdisaalis 
toimunud kontsert-aktuse lä-
biviimisel.

Olge tänatud!
Eesti Meestelaulu Seltsi 

nimel 
Heino Ross, EMLS esimees 

/allkiri/
Tallinnas, 17.V 1989
1990. aastal toimus esi-

mene välisreis – Rootsi; peagi 
järgnesid Saksamaa ja Soo-
me. 1990. aastal võttis pois-
tekoor esimest korda osa ka 
üldlaulupeost. Koosseisult 
koos väikese instrumentaal-
rühmaga Mari Järvi juhen-
damisel (keelpillid ja orel) oli 
koor 43-liikmeline, koosne-
des enamjaolt 9–12-aastas-
test, lisaks mõned vanemad 
„jämedama“ hääle tegijad. 

1992. aasta novembris 
testis koor ennast esimest 
korda rahvusvahelisel koori-
konkursil Austrias, kui võttis 
Viinis osa Franz Schuberti 
nim. koorifestivalist. Seal 
tulid ka esimesed võidud: II 
koht üldjärjestuses ja eripree-
mia Schuberti laulu parima 
interpretatsiooni eest.

Rahvusvahelise žürii hin-
nang: „Koorijuht oskab hüm-

nilisi passaaže (Schubert, 
Strobl) hästi üles ehitada, ei 
forsseeri üleliia, oskab aga 
suurepärasel viisil oma tem-
peramenti loodud kooriteo-
sesse sisse põimida.

Väga ühtlustatud koori-
kõla võiks pianos olla veelgi 
diferentseeritumalt kujun-
datud (üles ehitatud), väga 
avaldab muljet meeshääl-
te harmooniline kooskõ-
la. Kodumaiste heliloojate 
teoseid interpreteeriti suure 
väljendusoskuse ja sügava 
andumusega. Brahmsi teos-

te puhul peaks õppima veel 
interpretatsiooni (teksti). 
Üldmulje sellest tervikust on 
suurepärane.“ 

Konkursiedu nakatas. 
Juba järgmisel ehk 1993. 
aastal võttis poistekoor koos 
42 teise kooriga osa Soome 
rahvusvahelisest koorivõist-
lusest „Tampereen Sävel“ ja 
võttis kõik, mis võimalik: 
peaauhind Grand Prix (anti 
välja esimest korda!) ja kol-
me kuldpitsatiga diplom. 
Lydia Rahula sai dirigendi 
eripreemia. „Koori tase oli 

kohtunikele üllatus,“ rää-
kis koorivõistluse kunstiline 
juht Heikki Liimola ajalehele 
„Helsingin Sanomat“. 

Lydia Rahula räägib pois-
test: „Kui ma lähen nende 
ette, siis võin olla nendele 
kindel. Ma liigutan sõrme-
otsa ja tunnen, kuidas koor 
minuga kaasa tuleb. See ins-
pireerib. Võin hakata mängi-
ma, see on armastuse mäng 
muusikas. Need on hetked, 
mil oleme üks pere. Need 
on loomishetked.“ Ta jätkab 
mõtisklust: „Mu aku on ala-

ti laetud. Laen ennast kõige 
edukamalt koori ees, siis kui 
on saavutatud kolmnurk diri-
gendi, koori ja publiku vahel. 
Kõiki ühtemoodi mõtlema 
panna ongi see peamine ras-
kus dirigendi töös. Aju peab 
reageerima enne häält. See 
on keeruline protsess, kuni 
koor on nii ühtne nagu tšel-
lo interpreedi käes. Erinevad 
inimesed ühele lainele saada 
võrdub juveliiri tööga”.

„Võidu tõi professionaal-
sus. Kooril on ilus sound ja 
feeling. Seda ütlesid paljud. 
Imetlesin dirigenti. Proua 
Rahula ei ole kasvult väga 
suur, aga kui ta koori ette 
astub, siis lausa tunned seda 
energiat, mis dirigendi ja 
koori vahel tekib, ja imetled, 
kuidas ta koorilt kätte saab, 
mida vaid soovib. Ta on alati 
särav,“ vastas IS Music Team 
tegevdirektor Raivo Sersant.

Meenutused kinnitavad 
fakti, et Tallinna Poistekoor 
on tulnud koorilaulu prome-
naadile selleks, et siia jääda. 
Aastate jooksul on olnud 
palju väga vastutusrikkaid 
esinemisi, millega on suure-
päraselt toime tuldud.

(Järg 5. lk)

Meestelaul Saaremaa moodi

Tallinna Poistekoor 25

SÜM proov 9.01.2014.a., dirigent Mari Ausmees

Tallinna Poistekoor EMLS poistekooride võistulaulmisel Tartus 13.04.2013.a.
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Oli 2011. aasta jaanuarikuu, 
TAM-il käimas 99. hooaeg, 
kui koori vilistlane Arvi 
Karotam, TAM-i president 
aastail 1977–1979, käis välja 
mõtte organiseerida ja kin-
kida koorile 100. juubeliks 
kontsertreis Jaapanisse. Eesti 
Meestelaulu Seltsi juhatuse 
esimehena olid tal head si-
demed kahe olulise mehega: 
Toivo Tasaga, kes on Eesti 
Vabariigi suursaadik Jaapa-
nis, ja sumomaadlejana me-
hetegusid tegeva ja hierar-
hias aina kõrgemale tõusnud 
Kaido Höövelsoni alias Ba-
rutoga. Teadaolevalt polnud 
senini eesti meeskoorilaul 
Jaapani pinnal veel kõlanud. 
Paari kuu pärast, 11. märt-
sil, toimus aga Jaapanis suur 
katastroof – üheksa magni-
tuudine maavärin, millele 
järgnes üle 10-meetrine tsu-
nami, tekitades Jaapani ran-
nikul väga suuri purustusi.

See loodusõnnetus viis 
jaapanlastelt mitmeks aas-
taks soovi külalisi vastu võtta 
ning plaanitud kontsertreis 
lükkus määramatusse tule-
vikku.

Kui sumohierarhias juba 
ozeki-ks tõusnud Baruto 
oma esimese suurturniiri 
võitis, saatsime talle TAMi 
poolt Youtube’i kaudu tervi-
tuseks Miina Härma “Mees-
telaulu”. Lubasime teda 
järgmise turniirivõidu ning 
võimaliku yokozuna tiitli 
saamise puhul tulla Jaapa-
nisse tervitama. Paraku jõu-
dis Baruto selleks ajaks oma 
aktiivse sportlaskarjääri lõ-
petada. Nüüdseks on patski 
maha lõigatud. 

Kuid Arvi Karotam ja 
suursaadik Toivo Tasa jätka-
sid visalt reisi ettevalmista-
mist. 2013. aasta suvel andis 
TAM Eesti Kooriühingu Vi-
gala laagris kontserdi, mida 
käis kuulamas ka Jaapani-
Eesti Sõprusühingu presi-
dent hr. Tadahiko Yoshino. 
Ilmselt suutsime talle jätta 
hea mulje, sest juba samal 
kontserdil teatas ta, et koor 
on oodatud Jaapanisse esi-
nema. Peagi tuli rõõmus sõ-
num ka Jaapanist – TAM oli 
lülitatud 2014. aasta jaanua-
ris Sendais toimuva Tohoku 
ülikooli poolt korraldatava 
Miyagi provintsi meeskoori-
de festivali nimekirja! 

Et festivalil väärikalt esi-
neda, tuli ära õppida 5 jaapa-
nikeelset laulu. Muusikaliselt 
polnud need eriti keerukad, 
kuid see jaapani keel…

Igatahes 9. jaanuari pä-
rastlõunal astus TAM Tal-
linnast Helsingisse lenda-
vasse lennukisse. Pardal oli 
50-liikmeline rühm: 45 laul-
jat, peadirigent Alo Ritsing, 
abidirigent Made Ritsing, 
hääleseadja Liia Ritsing, 
kontsertmeister Jorma Toots 
ja reisi peakorraldaja Arvi 
Karotam.

Helsingis astusime Fin-
nairi järgmisse suurde õhu-
laeva, mis viis meid Tokyos-
se, kuhu saabusime juba 10. 
jaanuari hommikul. Ajavahe 
Eestiga oli 9 tundi. Jaapani 
pealinna Narita lennujaa-
ma olid meile vastu tulnud 
suursaadik Toivo Tasa, mit-
med kohaliku sõprusühingu 
liikmed ning pikemat aega 
Jaapanis elanud eestlanna 
pr. Ulla, kes oli abiks meie 
saatja ja tõlgina kogu edasise 
reisi vältel. Lennujaamas sel-
gus kohe ka tõsiasi, et meie 
50 kohvrist oli kohal vaid 
10 – rohkem polnud Tallin-
nas lennukile lihtsalt mah-
tunud… Sealsamas saime 
aga juba tunda jaapanlaste 
tohutut sõbralikkust ja abi-
valmidust – kadunud kohv-
rite paberid said täidetud 
imekiirelt. 

Jalutasime paar tundi 
imperaatori lossi ümbruses, 
mis asus Tokyo keskraudtee-
jaama lähistel, ning ei suut-
nud ära imestada, kui puhas 
saab ümberringi kõik olla! 
Edasi läksime kiirrongi pea-
le, mis kahe tunni pärast saa-
buski festivalilinna Sendai. 
Muide, kiirrongid sõidavad 
Jaapanis kiirusega 300–350 
km/h! Kohvrite edasisest 
saatusest niipalju, et järgmi-
seks päevaks toodi Sendais-
se veel 33 kohvrit, aga kuna 
tolle päeva õhtul oli meil 
esimene esinemine, pidime 
7 lauljale frakid ikkagi ren-
tima. Kolmandaks päevaks 
olid kõik kohvrid omanikeni 
jõudnud.

Sendais olles elasime 
kahe kaupa peredes ja see 
kujunes tõeliseks elamuseks. 
Oma maju kütavad jaapan-
lased talveperioodil nii vähe 
kui võimalik – magamistoad 
ja elutuba on soojad, esikud, 
tualetid ja pesuruumid küt-
mata. Kütteallikateks kasu-
tatakse elektri-, gaasi- või 
petrooleumradiaatoreid. 
Tualettpotid olid seal meie 
jaoks samuti erilised. Kui 
veel umbes 60 aastat taga-

si olevat enamikes jaapani 
kodudes vastavateks toi-
minguteks olnud vaid au-
gud põrandas, siis nüüd on 
prill-lauad soojendusega ja 
juhtimispultidega, mille abil 
on võimalik lülitada nii eest- 
kui tagantpesule, sooja õhu-
ga kuivatusele ja võimalik on 
isegi muusikat kuulata! Meid 
toitlustati suurepäraste, pea-
miselt jaapani-päraste väga 
maitsvate toitudega ning 
saime lähedalt tunda erilist 
jaapanlaste viisakust ja küla-
lislahkust.

Reisi neljandal päeval 
andsime kontserdi lähedal 
asuvas väikeses Ishinomaki 
linnakeses, mille madalai-
masse ehk merega tasapin-
nal asuvas osasse oli tsunami 
tekitanud palju purustusi. 
Kolme aastaga oli linnas pal-
ju uusi maju ehitatud, samas 
oli tühjal mereäärsel maal 
suur tsunami ohvrite surnu-
aed. Nii Ishinomaki kui mit-
mete teiste kontsertide lõpu-
lauluks oli segakoori seades 
“Hana Wa Saku” (ingl.k. 
Flowers Will Bloom), mis 
oli pühendatud toonase 
looduskatastroofi ohvritele. 
Laulu sisu räägib sellest, kui-
das vaatamata kõigele vesi 
alaneb, loodus taastub, elu 
jätkub ning lilled hakkavad 
taas õitsema… 

Reisi viiendal päeval 
toimunud festivali lõpp-
kontserdil esines 37 erine-
va koosseisuga meeskoori, 
kvartettidest 50-liikmeliste 
koorideni välja. Igaüks esi-
nes 1–2 lauluga ja maksi-
maalselt 6 minutit. Üllatuse 
pakkus üks 12-liikmeline 
noortest meestest koosnev 
koor, kes esitas heal kuns-
tilisel tasemel Ester Mägi 
laulud “Üks hetk” ja “Lapi 
laul”. TAM-il kui ainukesel 
väliskülalisel lubasid festiva-
li korraldajad laulda kauem 
– 15 minuti jooksul esitati 
viiest laulust koosnev kava. 
Festival lõppes meeleoluka 
lõpuõhtuga, kus pakuti roh-
kelt jaapanipäraseid toite 

koos õlle ja sakega.
Reisi järgmised kaks 

päeva veetsime Tokyos, kus 
toimus ka Jaapani-Eesti Sõp-
rusühingu vastuvõtt. Laulsi-
me seal vastastikku kunagi 
Eestit külastanud kohaliku 
naiskooriga. Meie kontsert 
Tokyos oli imperaatori asu-
tatud Gakushuini eraüli-
koolis ja läks 1100 kuulajat 
mahutavale täissaalile. Kont-
serdi lõpus kutsusime lavale 
kuulajate hulgas viibinud su-
movägilase Baruto. Laulsime 
talle eduka sportlaskarjääri 
lõpetamise puhul tänuks 
Miina Härma “Meeste laulu” 
ja kinkisime talle meestelau-
lu seltsi poolt meestelaulu 
salli. See emotsionaalne hetk 
tõi suure mehe silmadesse 
pisarad…

Reisi viimased neli päe-
va viibisime Jaapani iidses 
pealinnas Kyotos ja selle 
ümbruses. Sinna saabudes 
olime kutsutud vastuvõtule 
ja lõunasöögile Eesti Osaka 
aukonsuli Tashichiro Hara-
da koju. Saime nautida tõe-
lisi hõrgutisi, samuti paljusid 
erinevaid ja küllaltki hinna-
lisi lahjemaid ning kange-
maid viinamarjadest tehtud 
jooke.

Samal õhtul oli meie 
jaoks reisi üks vastutusrik-
kamaid kontserte, mis toi-
mus Takarazuka linna kuul-
sas kontserdipaigas nimega 
Vega Hall. (Augustis toimu-
vad seal iga-aastased koori-
konkursid, kus teiste hulgas 
on võidurõõmu maitsnud 
ka Eesti Filharmoonia Kam-
merkoor ja lastekoor Eller-
hein.) Kahe laulu, G. Erne-
saksa “Kutse” ja L. Denza 
“Funiculi, Funicula“ solisti-
na esines kohalik tenor Yos-
hifumi Hata. Sealjuures tegi 
kohalik televisioon kontser-
dist uudistesaates pikema 
ülevaate. Meie kontsert läks 
taas täissaalile.

Kyotos oli meile korral-
datud väga mitmekesine kul-
tuuriprogramm, saatjateks 
Jaapani-Eesti Sõprusühingu 

sekretär pr. Hideko Arai ja 
imekenas geiša-riietuses pr. 
Kumiko Maeda. Kyotos kü-
lastasime Imperaatori lossi 
ning ühte ettevõtet, mis te-
geleb usutemplite ja kodual-
tarite ehituse ning restau-
reerimisega. Viimases saime 
proovida oma käteosavust ka 
ise, kattes väikeste kausikes-
te sisepinna puhta kullaga. 
Ülekullatud kausikese saime 
kingituseks kaasa võtta. Veel 
oli võimalus külastada ühte 
üle kahesaja aasta vanust 
sake valmistamise pereette-
võtet. Sinna juurde käis loo-

mulikult ka degusteerimine. 
Enne reisi lõppu saime 

ennast puhtaks pesta tõeli-
ses jaapani saunas (onsenis) 
ning mediteerida kuulsas 
Myoshinji templis. Reisi 
eelviimasel päeval andsime 
Kyotos veel kaks kontserti: 
päeval Notre Dame’i tütar-
laste erakoolis ja õhtul Kyoto 
Fushimi Rotary klubis.

Kokkuvõtteks oli toimu-
nud reis TAM-i ajaloo meel-
dejäävamaid. Andsime kok-
ku seitse kontserti, nägime 
kuulsaid Jaapani vaatamis-
väärsusi ja kogesime kõikjal 
jaapanlaste viisakust nii kü-
laliste kui ka üksteise vastu. 
TAM-i ajalooline kontsert-
reis Jaapanisse toimus selle 
aasta 9.–20. jaanuarini ja 
sai teoks Eesti Tokyo Suur-
saatkonna, Jaapani-Eesti 
Sõprusühingu ja EMLS-i ju-
hatuse esimehe ühistööna – 
suured tänud.

Samuti täname reisi toe-
tajaid Tartu Ülikooli, Tartu 
linna, Eesti Maaülikooli, 
Eesti Kultuurkapitali, For-
tum Tartut, AS-i Saint-Go-
bain Sekurit Eesti, AS-i Giga, 
Tartumaa Omavalitsuste Lii-
tu, Tartu valda, AS-i Toyota 
Balticsit, AS-i Tartu Veevärk, 
AS-i Nõo Lihavürst , Estover 
Piimatööstust, OÜ-d Veeuss 
ja Väätsa Agrot.

Peeter Veske
TAM-i aupresident

Tartu Akadeemiline Meeskoor (TAM) 
esimese Eesti meeskoorina Jaapanis

EMLS-i VIII poiste-solistide  
võistulaulmise  

lõppvooru tulemused 
6. aprill 2013.a

Türi Kultuurimaja

KUNI 7-AASTASED POISID 
I koht  Märt Villem Lehis  Juhendajad Angelika  
  Kadarik, Elina Kaasik 
II koht  Cedric Sebastien Mäeväli  Juhendajad  
  Angelika Kadarik, Elina Kaasik 
III koht  Karl Tomson  Juhendaja Hilja Vainula

8–9-AASTASED POISID
I koht  Mikk Kaasik  Juhendaja Ingrid Otti 
II koht  Vaiko Aasaküla  Juhendaja Maarika Reimand 
III koht  Karl-Reedik Mändar  Juhendaja Marika Aarnis 

10–11-AASTASED POISID
I koht Karl-Mathias Saarse  Juhendaja Tea Saar 
II koht Jarnis Leenurm  Juhendaja Maarika Reimand
III koht Märten Männiste  Juhendaja Kaupo Männiste 

12- AASTASED JA VANEMAD POISID KUNI HÄÄLEMURDENI 
I koht Kaspar‐Oskar Kramp  Juhendaja Jane Reiljan 
II koht Jan‐Mattias Kottise  Juhendaja Margot Suur 
III koht Kris Kool  Juhendajad  
  Janne Fridolin, Külli Kiivet

KUNI 16-AASTASED HÄÄLEMURDE LÄBI TEINUD NOORMEHED
I koht Kaarel Juurma  Juhendaja Kersti Juurma 
II koht Kairo Kiider  Juhendaja Malle Veske 
III koht Sven Rannar  Juhendaja Viivi Voorand

KUNI 20-AASTASED NOORMEHED
I koht  Jüri Pootsmann  Juhendaja Monica Arme 
II koht  Risto Paiste  Juhendaja Laine Lehto 
III koht  Mait Rõõmus  Juhendaja Thea Paluoja

TAM ja Baruto Jaapanis Gakushuini ülikooli aulas 15.01.2014.a.
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Põlvamaa Poistekoori sün-
niajaks on hilissügis 2003. 
Teoks sai see tänuväärne 
sündmus tolleaegse Eesti 
Meestelaulu Seltsi juhatuse 
esimehe Jaan Otsa mõttest, 
seltsi ja maakonna muu-
sikaõpetajate koostöös. 4. 
novembril toimus esimene 
proov, kuhu kogunes umbes 
80 lauljat kaheksast koolist.

Esimesteks dirigentideks 
olid Andres Määr ja Jane 
Reiljan. Alates aastast 2005 
on koori juhatanud dirigen-
did  Eda Heinaste ja Kersti 
Juurma, projektijuht on Lily 
Veidenberg.

Esimeseks tähtsamaks 
ülesandeks oli esinemine 
XXIV üldlaulupeol. Nüüd-
seks on nii üld- kui kooli-
noorte laulupidudel käidud 
juba mitmeid kordi, samuti 
uhke nimega Uma Pidol, 
kus laule lauldakse võru 
keeles. Traditsiooni-päraselt 
esinetakse emadepäeva- , 
isadepäeva-, vabariigi aasta-
päeva- ja jõulukontsertidel. 
2006., 2010. ja 2013. aastal 
osalesime üleriigilistel pois-
tekooride võistulaulmisel ja 
saime IV koha. Et kõigi nen-
de esinemiste jaoks laulud 
selgeks saada, tuleb kõvasti 
harjutada. Lauluproovid 
toimuvad praegu kaks kor-
da kuus Mammaste Koolis. 
Üheks kindlaks garantiiks 
laulude esinemisküpseks 
saamisel on järjepidevad 
laululaagrid, mis toimuvad 
vähemalt üks kord kvartalis. 
Laagripaigaks on tavaliselt 
Mooste mõis, kus on harul-
dase kõlaga saal.

Laululaagrid pole aga 
mitte üksnes häälekooliks, 
vaid ka üks tore koht elu-
tarkuste õppimiseks. Suu-
repärase võimaluse annab 
selleks asjaolu, et seltskon-
nas on erinevas vanuses 
meeshinged, kes üksteiselt 
nii mõndagi õpivad. Roh-
kem muidugi ikka väikse-
mad suuremailt, eriti kui 
viimased oma kasvatajarolli 

piisavalt tõsiselt võtavad. Nii 
näiteks on meeles üks välja-
sõit Tõraverre, kus vanemate 
poiste ülesandeks oli väikse-
mate eest hoolt kanda. Enne 
poepeatust küsis tubli laulu-
poiss Erki bussijuhilt mik-
rofoni ning teatas üle bussi, 
et nüüd tuleb küll poodi-
minek, kuid keegi ei osta ei 
mullijooki ega krõpsu, sest 
ükski poistekoori poiss ei 
söö rämpstoitu.

Loomulikult sai see otse-
kohe seaduseks.

Teine huvitav lugu on 
seotud vastutusega. Olime 
Moostes  järjekordses lau-
lulaagris ja ööbisime hiljuti 
remonditud saalis. Hommi-
kul aga oli vaja kiirustada, 
sest plaanis oli ekskursioon 
Tartusse. Kas juhtus see 
suurest rutust või väikesest 
hooletusest, aga  saali seina 
ühest kohast kukkus tükk 
värvi maha. Muidugi tuli 
oma tegude eest vastutada 
ja sein parandada. Aga kui-
das? Võtsime ühe tüki ma-
hakukkunud värvist proo-
viks kaasa ja seni, kui poisid 
kinos ja uisutamas  käisid, 
otsis bussijuht (ikkagi ka ju 
meeskonnaliige!) värvipoe, 
näidise järgi sai segatud pa-
ras toon ja Moostesse tagasi 
jõudes läks lahti „suur maal-
ritöö“. Kuna tegu oli kiir-
tööga, tuli appi võtta isegi 
föön, et pahtlile kohe sobiv 
värv kanda. Kurb tõsiasi oli 
see, et kõigi meeleheitlikele 
püüetele vaatamata ei õn-
nestunud vigast kohta katta 
päris õige tooniga, aga rõõm 
hea tahte nimel tegutsemi-
se pärast tasus vaeva. Eriti 
südant soojendav oli meie 
suure sõbra, haruldaselt kul-
tuurilembelise vallavanema 
Ülo Needo heatahtlik naer 
meie eluterve püüdluse üle 
oma tehtud viga parandada.

Õpitud on muidugi iga-
suguste käikudega. Juba 
meie poistekoori 5. aasta-
päeva artiklis  ajalehes Koit 
kirjutab Maia Punak: “Pois-

tekoori patroon ja moraal-
ne tugi Urmas Klaas aitas 
tänavu korraldada ka põne-
va külaskäigu Riigikokku. 
Lisaks õnnestus Stenbocki 
majas kohtuda ka valitsusju-
hi Andrus Ansipiga, kes rää-
kis poistega meelsasti maa-
ilma asjadest, unustamata 
meelde tuletada, et üks õige 
mees peab enesega alati ise 
toime tulema, sealhulgas ka 
triiksärgi  triikimisega.  See 
pani mõnegi mehepoja mõt-
lema, sest korrektne välimus 
ja hea käitumine käivad 
kindlalt kaasas Põlvamaa 
Poistekoori vaimuga.“ (Koit, 
19. apr. 2008)

Poistekoor on oma sil-
maringi laiendanud ja maa-
ilmavaadet kujundanud ka 
väga paljudel teistelgi käi-
kudel. Reisisihid on meid 
viinud Kadriorgu Presiden-
dilossi, Jurmala veeparki, 
automuuseumisse, Helsingi 
Heurekasse, Fazeri kommi-
vabrikusse, kodusesse Lõu-
nakeskusesse ning mitmesse 
kohta mujalegi. Olgu lisa-
tud, et üks õige laulumees 
tänab ka oma võõrustajat ja 
kuidas siis muidu, kui ikka 
lauluga. Nii ongi Põlvamaa 
poiste laul kõlanud kõigis 
eelnimetatud paigus.

Väga erilised üritused 
on olnud muidugi ka iga-
aastased üleriigilised laulu-
laagrid. Suure vaimustusega 
meenutatakse ikka selliseid 
kauneid kohti nagu Pärl-
selja, Remniku, Kurgjärve, 
Saaremaa, Ülenurme, Põlt-
samaa. Eriti meeldejäävad 
on olnud isetegevusülevaa-
tused, sest mis salata, oleme 
seal tihti võitnud. Aga kes 
siis võiduelamust ei tahaks! 
Tegelikult ei ole muidugi asi 
ainult isetegevusülevaatus-
tes. Kogu see laulukoori aeg 
on üks suur võit, sest need 
poisid, kes laulavad, kes lau-
luga erinevates kohtades esi-
nevad (eelkõige just suurel 
ühislaulmisel võimsa lau-
lukaare all), on eluks ajaks 

võitnud endale kutsumuse 
jääda laulu juurde. Kui te-
mast ka ei saa edaspidi laul-
jat, siis võib-olla saab temast 
hea kontserdikuulaja.

On meiegi koorist kas-
vanud välja tublisid lauljaid, 
nagu Erki Limbak, Kaarel 
Juurma, Tõnn Tobreluts, 
Lõõtsapoisid Toomas Oja-
saar ja Mart Kirotar, viiulda-
ja Kaido Kopli.

Paljud meie laulupoistest 
on andekad tegijad mitmel 
alal. Nende hulgas on kõvad 
käsipallurid, jalgpallurid, 
võistlustantsijad. Mitmed 
neist käivad muusikakoolis 
ja on ka oma koolis asenda-
matud lauljad, head õppijad  
ja eeskujuks käitumisega.

Tundub, et laulupoistega 
on üksainus suur probleem: 
häälemurre. Vahel lahkub 
korraga neid kohe palju ja 
siis pole teha muud, kui oo-
data uusi. Ühtlasi olgu öel-
dud, et uued lauljad on tege-
likult oodatud alati. Kooril 
on I kategooria, aga ka palju 
harivaid reisivõimalusi, te-
gutsemislusti, sõbrameel-
sust ja alati paras annus hu-
moorikust.

Paljude positiivseid 
emotsioone pakkuvate het-
kede eest oleme tänu võlgu 
EMLS-ile, kes on võimalda-
nud ja organiseerinud huvi-
tavaid laagreid, laulupäevi 
ja õppereise. Tänada tahaks 
veel Põlvamaa Omavalitsus-
liitu, Kultuurkapitali Põlva-
maa ekspertgruppi ning lau-
lupoiste vanemaid toetuse 
ja hea koostöö eest. Eriline 
tänu ja kummardus projek-
tijuht Lily Veidenbergile.

Põlva laulupoisid püüa-
vad järgida Eesti laulumees-
te traditsioone – olla ikka 
meestelaulu järjepidevuse 
kandjaiks.

Eda Heinaste,
Põlvamaa Poistekoori 

dirigent

Killukesi Põlva laulupoistest

(Algus 3. lk)
Üks on kindel, edu ei tule 

karmi tööta. Lauljad pea-
vad õppima keskenduma ja 
andma oma parima. Samuti 
peab olema hea õhkkond. 
„Mul on siin hea laulda. 
Mind huvitab see kamp, kes 
siin koos on. Need suhted, 
mis siin valitsevad, meeldi-
vad mulle. Mulle pakub pin-
get, kui näed, et rahvale meie 
laulmine meeldib – tekib hea 
feeling. Nii tunned lihtsalt 
laulmisest mõnu,“ märkis 
kunagine koorivanem ja so-
list Ardo Mardisoo. 

Ka naljakaid juhtumeid 
on ette tulnud. Nii meenutab 
Lydia Rahula kunagist lõbu-
sat seika, kui üks Rakvere 
laps oli pärast kooriproovi 
tunnistanud: „Mõelda vaid, 
Lydia Koidula ise juhatas 
meid!“

Tegelikult oli/on tege-
mist Tallinna Poistekoo-
ri asutaja, peadirigendi ja 
kunstilise juhi ja 21. kooli 
muusikaõpetaja-metoodik 
Lydia Rahulaga, kes lõpetas 
1973.a Tallinna Pedagoogi-
lise Instituudi muusikatea-
duskonna koorijuhtimise ja 
muusikapedagoogika erialal. 
Tema õppejõududeks olid 
professorid Heino Kaljuste 
ja Ants Sööt. Lydia Rahula 
on olnud alates 1987. aastast 
dirigent ja üldjuht Tallinnas 
ja Tartus toimunud laulupi-
dudel. Ta on juhatanud pois-
tekoore EMLS-i korraldatud 
poiste- ja meeskooride laulu-
päevadel. 2003. aastal asutas 
ta üleriigilise Eesti Lastekoo-
ri, mille peadirigendiks oli 
10 aastat.

Tallinna Poistekooriga 
töötab juba 15 aastat ka Ly-
dia Rahula poeg Tomi Ra-
hula.

Tomi Rahula lõpetas 
Tallinna Muusikakeskkooli 
õp. Anneli Mäeotsa dirigee-
rimise klassis, Eesti Muusi-
kaakadeemias õpetasid talle 
koorijuhtimist professor 
Kuno Areng ja dotsent Jüri 
Rent. 2000. aasta sügisel 
siirdus Tomi koorijuhtimist 
õppima Jean Sibeliuse nim. 
Muusikaakadeemiasse pro-
fessor Matti Hyökki juurde, 
olles samal ajal Soome Pois-
tekoori peadirigent.

1998. aasta Eurovisiooni 
lauluvõistlusel esitatud laulu 
“Mere lapsed” üks autoritest 
on Tomi Rahula. Rock-muu-
sika sõbrad tunnevad teda 
kui ansambli Tanel Padar & 
The Sun klahvpillimängijat. 
Eesti televaatajaile on ta tun-
tuks saanud muusikasaade-
test “Eesti otsib superstaari”, 
“Tähed muusikas” ja“Me 
armastame Eestit”. Tomi 
Rahula tegeleb heliloomin-
guga, sümfooniaorkestritele 
ja ansamblitele arranžeeri-
misega. Ta on litsentseeritud 
jalgpallikohtunik ning Eesti 
Jalgpalli Liidu hümni “Või-
duhüüd” autor.

“Kirsiks tordile” on välis-
reisid. Esinetud on 22 välis-
riigis, paljudes neist mitmeid 
kordi. Reisid ühendavad 
seltskonda, ollakse uhked, 

et esindatakse Eestit ja koo-
rilaulu kultuuri. Eredaimad 
muljed on eksootilistest 
Jaapanist ja Taist. Sealsed 
tüdrukud lausa hullusid, nä-
hes-kuuldes tõelisi “valgeid 
mehi” – see oli pöörane!

Kustumatu mulje jättis 
ka kahenädalane reis New-
foundlandi Kanadas, kus 
toimus Põhja-Ameerika 
avastamise 500. aastapäe-
vale pühendatud festival 50 
osalejakooriga, kes olid pärit 
üheksalt maalt. Ühel poiste 
kontserdil oli kuulajate seas 
festivali mentor ja oratoo-
riumikoori dirigent Bobby 
McFerrin, kes kiitis hiljem 
oma õpitubades laulupoiste 
pühendunud silmsidet oma 
dirigentidega, samuti jäägi-
tut muusikale kaasaelamis-
oskust.

„Alates sellest hetkest, 
kui teie poistekoori kuulsin, 
olin nende keskendumisest 
ja professionaalsusest pah-
viks löödud. Sina, Lydia, 
oled loonud midagi väga 
erilist – kooril on oivaline 
ansamblitunnetus ja sound, 
suurepärased solistid. Meil 
oli au teid, poisid, kuulata! 
Kogu minu bänd laulab teile 
kiituslaule, alates ajast, mil 
Newfoundlandist lahkusi-
me,“ kirjutas koorile festivali 
teine särav mentor, tuntud 
afro-ameerika rahvamuusi-
ka ansambli juht Linda Til-
lery. 

Ajaleht „Die Rheinplatz“ 
võttis arvustada Saksamaal 
Reini ääres Speyeris antud 
kontserti nõnda: „Lydia Ra-
hula poolt asutatud ja ju-
hitud puhas poistekoor on 
üsna haruldane. Vastukaa-
luks poiss-sopranite kõrgele 
säravale tremolole nõuab 
Rahula vibrato-vaba tagasi-
hoidlikku lahendust, millel 
on absoluutselt selge ja in-
tonatsiooniliselt puhas too-
nikujundus. Täpselt hoiab 
ta üleval fortissimo-t või 
pompöösseid lõpphelisid, 
sealjuures kindlalt rõhutades 
poistehäälte pehmust ja tun-
deküllust.“

Karussell tiirleb edasi... 
Mööduvad ajad ja aastad, 
poissegi on terve põlvkond 
vaheldunud. 

25. juubelihooaeg oli 
koorile taas õnnelik aasta. 
Tallinna Poistekooril valmis 
CD “Varia” ja rohkete foto-
dega mälestusteraamat 25 
aasta tegemistest. Me ei vi-
rise, teeme meile meeldivat 
tööd!

Tallinna Poistekoor on 
EMSL-i liige selle asutamise 
algusest. Oleme võtnud osa 
kõigist meeste laulupidudest, 
lauljate ja ansamblite kon-
kurssidest, paljudest muu-
dest üritustest, mida siin-
juures ei jõua üles lugeda. 
EMSL sai uue hingamise, kui 
tema etteotsa valiti aktiivne 
ja ettevõtlik Arvi Karotam. 
Soovime EMSL-ile läheneva 
25. juubeli eel rohket õnne ja 
ühist meeste meelt!

Lydia Rahula, 
Tallinna Poistekoori 

dirigent

Tallinna Poistekoor 25

Põlvamaa Poistekoor EMLS poistekooride võistulaulmisel Tartus 13.04.2013.a.
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Toimetajad MARGUS ARAK, ARVI KAROTAM
Fotod ANTS NILSON, PEETER SÄÄLIK,  

SANDER ILVES, TAGLI PITSI, 
TARTU LINNAMUUSEUMI ARHIIV

Trükitud AS Võru Täht

EESTI MEESTELAULU SELTSI 25. AASTAPÄEVA KONTSERDI KAVA
Pühapäev, 9. märts kell 15 Estonia kontserdisaal 

UKU MADIS VAINU rahvalaul  „Kui mina alles noor veel olin“ 
Autoharbil Indrek Vainu

TALLINNA POISTEKOOR Tauno Aints/Piret Ehin  „Kes ma olen“ 
Dirigent  Lydia Rahula, kaastegev ansambel EHA

ÜHENDPOISTEKOOR Ülo Vinter/Enn Vetemaa  „Hoidkem vaid ühte“ 
Dirigent  Hirvo Surva, klaveril Rain Rämmal

TEHNIKAÜLIKOOLI AKADEEMILINE MEESKOOR  Mariliis Valkonen/Mariliis Valkonen  „Sõida tasa üle silla“ 
Dirigent  Peeter Perens

TARTU POISTEKOOR  Arne Oit/Heldur Karmo  „Me pole enam väikesed“ 
Dirigent  Undel Kokk, kaastegev  ansambel EHA

TEHNIKAÜLIKOOLI AKADEEMILINE MEESKOOR  Kadri Hunt/rahvaluule  „Lauljaks loodud“ 
TARTU AKADEEMILINE MEESKOOR 
Dirigent  Peeter Perens

EESTI MAAÜLIKOOLI MEESANSAMBEL Nick Acquaviva/Heldur Karmo  „Järve keskel väiksel saarel” 
Juhendaja Lauri Breede, kaastegev ansambel EHA

PIKAPÄEVARÜHM Arne Oit/Priit Aimla  „Suvetüdrukud“ 
Klaveril Rain Rämmal

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA MEESKOOR  Peep Sarapik/Hando Runnel  „Koduküla, Kodumaa“  
INSENERIDE MEESKOOR 
Dirigent  Kuldar Schüts

KASPAR OSKAR KRAMP Kait Tamra/Jaan Kaplinski  „Allnõlva sarapikus“  
Juhendaja Jane Reiljan, klaveril Rain Rämmal

EMLS-i POISTEKOOR KALEV Steve Kekana/Kuldne Trio  „Kes ei tööta, see ei söö“  
Dirigent Indrek Vijard, kaastegev ansambel EHA

KAAREL JUURMA Olav Ehala/Tiit Kändler  „Pagar ja Korstnapühkija“ 
Juhendaja Kersti Juurma, kaastegev ansambel EHA

TARTU AKADEEMILINE MEESKOOR Ester Mägi/Vladimir Beekman  „Üks hetk“ 
Alo Ritsing

KAAREL JUURMA Aleksander Kunileid/Lydia Koidula  „Sind surmani“ 
ANSAMBLID 
ÜHENDKOOR 
Dirigent  Andrus Siimon, klaveril Rain Rämmal

MEESKOORID Gustav Ernesaks/Juhan Smuul  „Kutse“ 
Dirigent Alo Ritsing, solist Mati Turi

Kontserdi kunstiline juht Kuldar Schüts ja lavastaja Ott Kartau

JUUBELID 2013
75

1. aprill Lennard Jõela
11. september Venno Laul

65
9. jaanuar Lydia Rahula
31. märts Anne Raudsaar

60
23. märts Kadri Leppoja

55
7. juuni Mare Talve
15. juuni Aino Oviir
2. oktoober Anne Pääsuke

50
20. veebruar Varje Vürst
2. juuli Hirvo Surva
15. oktoober Meeli Nõmme
23. november Elo Forsel

JUUBELID 2014
85

3. veebruar Enn Oja
23. juuli Kuno Areng 
15. oktoober Heino Ross

75
13. mai Tiit Köster
28. juuni Jaan Ots 

70
21. jaanuar Aino Linnas

55
21. veebruar Ulvi Tamm

50
11. november Britt Laats
14. november Mihhail Gorjušin

TOETAJAD

KOOSTÖÖPARTNERID

Poistekooride  
võistulaulmise tulemused

13. aprill 2013.a. 
Miina Härma Gümnaasium, Tartu

A – kategooria  
(klassikaline poiste segakoor,  

kontsertkoor)
I koht – Tallinna Poistekoor,  
dirigendid Lydia Rahula ja Tomi Rahula
II koht – Tartu Poistekoor,  
dirigendid Undel Kokk ja Annelii Traks
III koht – EMLS üle-eestiline poistekoor KALEV,  
dirigendid Indrek Vijard ja Kuldar Schüts

B – kategooria (klassikaline poiste segakoor)
II koht – Saue Poistekoor, dirigent Elviira Alamaa

C – kategooria (kolmehäälne poistekoor)
I koht – Tallinna 21. Kooli Poistekoor,  
dirigent Lydia Rahula
II koht – Miina Härma Gümnaasiumi Poistekoor,  
dirigent Kadri Leppoja
III koht – Tartu Descartes’i Lütseumi Poistekoor,  
dirigent Kristi Treiman

D1 – kategooria  
(kahehäälne poistekoor, esimene raskusaste)

I koht – Narva Koorikooli Poistekoor,  
dirigendid Svetlana Gorjušina ja Mihhail Gorjušin
II koht – Tallinna Muusikakeskkooli Poistekoor,  
dirigendid Janne Fridolin ja Külli Kiivet
III koht – Saue Poistekoor, dirigent Elviira Alamaa

D2 – kategooria  
(kahehäälne poistekoor, teine raskusaste)

I koht – Tartu Karlova Gümnaasiumi poiste  
mudilaskoor, dirigent Annelii Traks
II koht – Püha Miikaeli Poistekoori 2.-3. klassi ette-
valmistuskoor, dirigendid Jana Perens ja Imbi Laas
III koht – Rahvusooper Estonia Poistekoori  
õppekoor, dirigent Jaanika Kuusik

E – kategooria
I koht – Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoor 
„Primo“, dirigendid Angelika Kadarik ja Elina Kaasik

Meeskooride  
võistulaulmise tulemused

9. november 2013
Tallinna Tehnikaülikooli aula

A –kategooria (osales 6 meeskoori)
I koht - Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor 
dirigendid Peeter Perens ja Siim Selis
II koht -Tartu Akadeemiline Meeskoor 
dirigent Alo Ritsing
III koht - Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor
dirigendid Andrus Siimon ja Igor Nikiforov

B –kategooria (osales 5 meeskoori)
I koht - Haaslava Meeskoor 
dirigent Kalev Lindal
II koht - Eesti Metsatöötajate Meeskoor Forestalia 
dirigendid Alo Ritsing, Kadi Ritsing ja Kuno Kerge
III koht - Tartu Meeskoor Akadeemiline Emajõgi 
dirigendid Laine Randjärv ja Karin Raamat

C –kategooria (osales 5 meeskoori)
I koht - Saaremaa Meeskoor SÜM 
dirigendid Mari Ausmees ja Ester Soe
II koht - Pärnu Mihkel Lüdigi nimeline Meeskoor 
dirigent Evelin Mei
III koht - Avinurme Meeskoor 
dirigent Urve Tooming


