
MTÜ Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts 

Üldkoosoleku protokoll 

Toimumise aeg ja koht: 10.05. 2017 Tammsaare muuseumis 

Algusaeg: 17.30 

Kohal olevaid liikmeid: 21 

Volitusi: 10 

Tervitussõnad ütleb Seltsi esimees Rein Veidemann. 

1. Ettepanek Riina Roose poolt valida koosolekut juhatama Rein Veidemann. 

Kinnitatud poolthäältega, vastuhääli ei olnud. 

2. Ettepanek kinnitada päevakord. 

 

- Seltsi tegevusaruande tutvustamine ja kinnitamine – Rein Veidemann 

- Revisjonikomisjoni aruande ettelugemine ja kinnitamine – Kadi Kesküla 

- Seltsi tegevused 2017-2018 – Rein Veidemann 

Päevakord kinnitatud poolthäältega, vastuhääli ei olnud. 

3. Ettepanek kinnitada koosoleku protokollijaks Kairi Tilga. 

Kinnitatud poolthäältega, vastuhääli ei olnud. 

Rein Veidemanni ülevaade Seltsi 2016. aasta tegevusest ja majandusaastaaruandest:  

MTÜ Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi tööd korraldab 7-liikmeline juhatus (Rein 

Veidemann, Kersti Tiik, Toomas Haug, Riin Alatalu, Riina Roose, Janek Mäggi ja Kadi 

Kesküla). Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees Rein Veidemann.  

Seltsi peamine eesmärk on kaasa aidata eesti kirjandusklassikute A. H. Tammsaare ja E. Vilde 

isiku ja loomingu laiemale teadvustamisele avalikkuses, igakülgsele tuntusele ja kirjanikega 

seotud muuseumite arendamisele. Mittetulundusühing palgalist tööjõudu ei kasuta. Tulud 

tekivad liikmemaksudest, annetustest ja sihtotstarbelistest projektidest. 



Seltsi olulisim ülesanne 2016. aastal oli tähelepanu juhtimine A. H. Tammsaare ja E. Vilde 

muuseumite halvale olukorrale. Seltsil oli aktiivne panus selles, et 2. jaanuaril 2017 alustas 

tööd Tallinna Kirjanduskeskus, mida nüüd juhib Maarja Vaino. 

Muud Seltsi tegemised 2016.aastal: 

14.02 " Klassiku sõbra" tiitli esmakordne väljaandmine. Tiitli sai kirjandusteadlane Rutt 

Hinrikus. 

24.02 Selts toetas Vilde ja Tammsaare muuseumite üritust " Vaba riik on aare". 

20.06 Seltsi väljasõit Koitjärvele. 

30.06 Eduard Vilde perekonna hauaplatsi korrastus ja hauaplaatide puhastus Metsakalmistul. 

09.10 Seltsi väljasõit Hüppassaarde. 

27.11 Seltsi luule- ja jõuluõhtu. 

Selts toetas "Tõde ja õigus 90" raames toimunud lemmiktegelase valimise lõpuüritust. 

Kadi Keksküla loeb ette revisjonikomisjoni aruande 

 

Rein Veidemann palub hääletada tegevus- ja majandusaastaaruande üle.  

Kinnitatud poolthäältega, vastuhääli ei olnud.  

 

Seltsi edasine areng ja tegevused: 

Rein Veidemann andis sõna Toomas Haugile, kes tutvustas ideed sõita 19. juunil kell 16  

Tammsaare radadele Piirsallu (Läänemaa). Tammsaare suvitas Piirsalus 1902-1903 ja seal ta 

kirjutas ka mõned oma novellid, nt „Rahaauk“. Registreerimise seltsi piknikväljasõidule algab 

juuni alguses. Täpsem info tuleb liikmetele listi.  

Rein Veidemann andis sõna Maarja Vainole, kes tutvustas juhatuse koosolekul vastuvõetud 

otsust, et Janek Mäggi ja Maarja Vaino hakkavad tegelema Tammsaare dokumentaalfilmi 

projektiga. Eesmärk saada see seltsi eestvedamisel valmis 2018 kui Tammsaare sünnist 

möödub 140 aastat.  

Samuti rääkis Vaino, et seoses juubeliaastaga antakse „Tõde ja õigus“ 5 köidet välja ja eraldi 

veel koos illustratsioonivõistluse võitnud töödega „Tõde ja õigus“ I osa.  

Vaino tutvustas ka Kirjandustänava festivali plaane ( see toimub 9. septembril Koidula 

tänaval) ja kutsus kõikki osalema ka 20. mail toimuval Muuseumiööl.  

Rein Veidemann rõhutas, et Seltsi jaoks on Tammsaare juubeliaasta oluline ja selle 

õnnestumisele aidatakse igatpidi kaasa.  



Rein Veidemann tegi veel ettepaneku, et sügisel võiks teha Marie Heibergi luuleõhtu.  

 

Muid sõnavõtte ei olnud, koosolek loeti õppenuks kell 18.15. 

Seejärel oli soovijatel võimalus osa saada Maarja Vaino juhitud kirjandusliku Kadrioru 

ekskursioonist.  

 

 

Protokollija: Kairi Tilga 

 

 

 

  

 

 

 

 


