MTÜ Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts
Üldkoosoleku protokoll
Toimumise aeg ja koht: 6.06.2018 Eduard Vilde muuseumis
Algusaeg: 17.30
Kohal olevaid liikmeid: 13
Volitusi: 16

1. Ettepanek Toomas Haugi poolt valida koosolekut juhatama Rein Veidemann.
Kinnitatud poolthäältega, vastuhääli ei olnud.
2. Rein Veidemann tegi ettepaneku nimetada koosoleku protokollijaks Kairi Tilga.
Kinnitatud poolthäältega, vastuhääli ei olnud.
3. Rein Veidemanni ettepanek kinnitada päevakord.
3.1 Seltsi tegevusaruande tutvustamine ja kinnitamine - Rein Veidemann
3.2 Revisjonikomisjoni aruande ettelugemine ja kinnitamine - Kadi Kesküla
3.3 Majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine - Kadi Kesküla
3.4 Seltsi tegevused 2018 ja jooksvad küsimused - Rein Veidemann
Päevakord kinnitatud poolthäältega, vastuhääli ei olnud.
3.1 Rein Veidemann andis ülevaate Seltsi 2017. aasta tegevusest:
MTÜ Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi tööd korraldab 7- liikmeline juhatus. Juhatuse
tööd juhib juhatuse esimees. 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 ülesanne 2017. aastal oli igakülgne Vilde ja Tammsaare muuseumite toetamine ja
nende arendamisele kaasa aitamine. Vilde muuseumile kingiti Jura E8 kohvimasin, et
muuseum saaks arendada edasi oma verandat ja pakkuda külastajatele kohvi.

Tammsaare muuseumile kingiti kummut. Samuti toetati Kirjandustänava festivali
toimumist.
Seltsi üritused 2017:
* 14.02 "Klassiku sõbra" tiitli väljaandmine
Selts andis 14. veebruaril, sõbrapäeval, välja teist korda tiitli „Klassiku sõber“, mille
seekord põlvis näitekirjanik ja lavastaja Heidi Sarapuu oma kultuurilooliste etenduste
eest, mille hulgas on ka mitu lavastust Vildest ja Tammsaarest. Koos lillede ja
tänukirjaga anti laureaadile üle Mare Vindi graafiline leht “Müürid”. Lisaks anti välja ka
tänukirjad Vikerraadio toimetusele – peatoimetaja Riina Rõõmus, Laura Teder, AnnaMaria Kurrel ning Allan Rajavee – “Tõe ja õiguse” 90. aastapäeva tähistamise eest
Vikerraadios.
* 9.06. toimus seltsi piknik-väljasõit Tammsaare jälgedes. Sõitsime Lääne-Eestisse,
Piirsallu - kohta, kus elas Tammsaare õde Marie, kelle juures kirjanik nooruspõlves
mitmed suved veetis. Piirsalus toimunud sündmused on andnud Tammsaarele ka
kirjutamiseks inspiratsiooni
* 30.11 Seltsi jõuluõhtu Eduard Vilde muuseumis. Tutvuti ka näitusega „Kohvist
viidud“.
*Valmistuti A. H. Tammsaare 140. sünniaastapäeva tähistamiseks Estonias.
Sündmus jääb küll aastasse 2018, kuid valdav osa ettevalmistavast tööst tehti 2017
hilissügisel.
3.2 Kadi Keksküla luges ette revisjonikomisjoni aruande.
3.3 Rein Veidemann tegi ettepaneku hääletada tegevus- ja majandusaastaaruande
vastuvõtmise poolt.
Kinnitatud poolthäältega, vastuhääli ei olnud.
3.4 Seltsi edasine areng ja tegevused:
*Kadi Kesküla tutvustas plaani sõita 30.06.2018 EV100 Kunstiprogrammi raames
Alatskivile Juhan Liivi muuseumisse. Ettepanek oli ühildada kirjanduse- ja
kunstisõprade reis ja külastada ühte kirjandusklassiku muuseumi. Reisi täpsema info
saadab Kadi lähiajal.

*Maarja Vaino tutvustas 8.09.2018 toimuvat teist Kirjandustänava festivali ja tegi
ettepaneku, et Sõprade Selts võiks tänaval oma telgiga olemas olla. Juhatusel vaja välja
töötada täpne telgiprogramm (üks idee on nt viia läbi erinevaid Karioru tuure) ja kõik
sellega seonduv. Tehti ka üleskutse liikmetele, et kes tunneb, et tahab oma aega
panustada, on väga oodatud vabatahtlikuna Seltsi telgis kaasa lööma.
* Toomas Haug tutvustas ideed nimetada 30. oktoober Eesti kirjanduse päevaks.
Sellesisuline ettepanek viiakse ka Riigikogu kultuurikomisjonile. Käesoleva aasta 30.
oktoobril soovib Selts koos Eesti keele õpetajate seltsiga korraldada konverentsi
(seminari), kus seda ideed laiemale avalikkusele tutvustatakse. Samuti soovib Selts
tõstatada küsimuse eesti kirjanduse õpetamise kohta Eesti koolides. Tendents on väga
muret tekitav. Laiem eesmärk on taastada eesti kirjandus kui õppeaine.

Protokollija: Kairi Tilga

