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Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoori sisekorraeeskiri 

TTÜ VNK sisekorraeeskirja (SKE) ülesanne on ära määrata koori tegevuse eesmärgid ning oodatavad 
tulemused, koori liikmed, nende õigused ja kohustused, juhtimise struktuur. 

 
1. TTÜ VNK-i (edaspidi koori) eesmärk on viljeleda heal tasemel naiskoorilaulu, leida vastavat 

repertuaari ja innustada Eesti heliloojaid seda täiendama: 
1.1. koor austab ja kannab edasi nii Eesti kui teiste rahvaste rahvuslikke laulutraditsioone taotledes 

esitustes autentsust; 
1.2. koor ei piira oma repertuaari žanriliselt, kuid valib võimalikust parima ja jõukohaseima; 
1.3. koori juhatus koostab iga hooaja alguses kogu hooaja tegevusplaani, proovide ja 

hääleseadetundide graafiku; 
1.4. koor esineb kontsertidega, osaleb laulupidudel ja -päevadel, teeb koostööd Eesti Kooriühingu ja 

Naislauluseltsi ning teiste organisatsioonidega ja on vajadusel osaline Tallinna Tehnikaülikooli 
üritustel; 

1.5. koor tutvustab ja propageerib Eesti koorimuusikat, osaledes festivalidel ja konkurssidel ning 
andes kontserte nii Eestis kui välisriikides; 

1.6. koor salvestab ja levitab väärtuslikumat osa oma repertuaarist; 
1.7. koori tegevus jäädvustatakse ning seda säilitatakse arhiivis: 

1.7.1.  koorisisese informatsiooni edastamine toimub proovides suuliselt, kirjalikult e-mailiga, 
koori kodulehe kinnise lingi all ja sobivusel ka Facebook`is; 

1.7.2.  sündmuste reklaami ja kajastusi, s h fotomaterjale tutvustatakse kodulehel, Facebook’is, 
koori stendil ja ajakirjanduses; koori kodulehel kajastatakse ka koori vilistlasklubi infot; 

1.7.3.  kooril on elektrooniline noodikogu ja kasutusel olevate nootide register; 
1.7.4.  koor kasutab Youtube`i oma heli- ja videosalvestiste avalikustamiseks; 
1.7.5.  koori arhiivis säilitatakse paberkandjal üld- ja juhatuse koosolekute protokollid, 

tööplaanid, aruanded, kontsertide kavad ja plakatid ning muud materjalid koori tegevuse 
kohta. 

 
2. Koori liikmed, nende õigused ja kohustused 

2.1. Aktiivse liikmeskonna moodustavad: 
- liikmed; 
- liikmekandidaadid; 
- peadirigent, dirigent ja hääleseadja. 

2.2. Liikmeskonna moodustavad: 
- auliikmed; 
- audirigendid; 
- koori vilistlased. 

2.3. Koori aktiivne liikmeskond, välja arvatud dirigendid ja hääleseadja, on ühtlasi koori juriidilise 
keha, MTÜ TTÜ VNK liikmed. 

2.4. Koori liikmekandidaatideks võetakse Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanuid ja teisi lauluhuvilisi, 
kes omavad vastavaid muusikalisi võimeid ja sooritavad edukalt kontrollkatsed koori peadiri-
gendi/ dirigendi/hääleseadja juures. Liikmekandidaadil on liikmega võrdsed õigused peale 
õiguse hääletada ja olla valitud koori juhatusse. 
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2.5. Koori liikmekandidaate võetakse koori liikmeks koorivanema ettepanekul ning  peadirigendi ja 
koori juhatuse heakskiidul kaks korda aastas: 

2.5.1.  hooaja alguses kooriga liitunuid hooaja lõpus, 
2.5.2.  hooaja keskel kooriga liitunuid järgmise hooaja alguses. 

2.6. Koori liikmel on õigus: 
2.6.1.  osaleda koori tegevuses vastavalt käesolevale sisekorraeeskirjale; 
2.6.2.  valida ja olla valitud koori juhatusse; 
2.6.3.  esitada koori juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi koori tegevust puudutavates 

küsimustes; 
2.6.4.  mõjuvatel põhjustel taotleda avaldusega koori juhatuselt aktiivse liikme puhkust. 

2.7. Koori liige ja liikmekandidaat on kohustatud: 
2.7.1.  järgima koori sisekorraeeskirja, täitma juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid; 
2.7.2.  aitama kaasa koori eesmärkide saavutamisele; 
2.7.3.  hoidma koori vara; 
2.7.4.  tasuma liikmeannetusi perioodil september-juuni, v.a koori president, dirigendid ja 

hääleseadja ning kirjaliku avalduse alusel aktiivse liikme puhkusele lubatud koorilaulja 
puhkuseavalduse esitamise päevale järgnevast kuust; 

2.7.5.  osalema kohusetundlikult koori proovides ja laululaagrites ning esinemistel. 
2.8. Kontsertkoosseisust võib laulja välja jätta peadirigendi otsusel, kusjuures põhjuseks võib olla 

vähene osavõtt koori proovidest, partii puudulik valdamine või häälelised iseärasused. 
2.9. Koori teeneliseks liikmeks on kooris vähemalt kümme aastat laulnud ja koori tööst aktiivselt osa 

võtnud või koori ees eriti suuri teeneid omav liige, kes on juhatuse ettepanekul üldkoosoleku 
poolt teeneliseks liikmeks valitud. 

2.10. Koori auliikmeks on juhatuse ettepanekul üldkoosoleku poolt valitud koori ees erilisi teeneid 
omav laulja või koori tegevusele eriti olulist kaasabi osutanud isik väljaspool koori liikmeskonda. 

2.11. Koori audirigendi nimetus omistatakse pidulikult dirigendile, kes omab silmapaistvaid saavutusi 
Eesti koorikultuuri arendamisel ning on oma tegevusega oluliselt kaasa aidanud koori arengule 
ja selle kunstilise taseme tõstmisele. 

2.12. Koori liikmeks olemine lõpeb kas isikliku avalduse alusel koorist lahkumisega või juhatuse 
otsusega koorist väljaarvamisel, kohustusega tagastada tema käes olev koori vara. 

2.13. Koori aktiivse liikmeskonna nimekirja korrigeeritakse igal aastal 19. oktoobri seisuga. 
2.14. Aktiivse liikme üleminek koori vilistlase staatusesse toimub üldjuhul 70. eluaasta täitumisega (1. 

septembri seisuga). Erandkorras võib peadirigent laulja aktiivse liikme staatust pikendada ühe 
aasta kaupa. 

2.15. Koori vilistlaste tegevust organiseerib koori vilistlasklubi. 

 
3. Organisatsiooniline ülesehitus ja juhtimine 

3.1. Koori ühtse mõtte väljendajaks ja kõrgeimaks organiks on koori üldkoosolek. 
3.2. Üldkoosolekute vahelisel ajal on koori juhtorganiks juhatus. 
3.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord lauluaasta jooksul või juhul, 

kui seda nõuab koori või MTÜ juhatus või 1/3 koori liikmetest. 
3.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 koori liikmetest. 

Hääletamisel on koori igal liikmel üks hääl ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, 
kusjuures hääletamise vorm otsustatakse iga konkreetse hääletuse jaoks eraldi. 

3.5. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 
3.5.1.  MTÜ põhikirja ning koori sisekorraeeskirja ja neisse tehtavate muudatuste/ täienduste 

kinnitamine; 
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3.5.2.  MTÜ majandusaasta aruande ja revisjoniaruande kinnitamine; 
3.5.3.  koori peadirigendi valimine; 
3.5.4.  koori audirigentide, auliikmete ja sõpruskollektiivide kinnitamine juhatuse ettepanekul; 
3.5.5.  eelneva lauluaasta tulemuste ja juhatuse tegevuse hindamine; 
3.5.6.  MTÜ juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 
3.5.7.  koori liikmete poolt üldkoosolekul tõstatatud küsimuste otsustamine. 

3.6. Üldkoosolek valib kaheks aastaks salajasel hääletamisel koori presidendi (absoluutse 
häälteenamusega). Seejärel, vastavalt presidendi otsusele, jätkatakse juhatuse valimist juhul, 
kui president ei soovi seda ise moodustada. 

3.7. Koori juhatuse volitused kehtivad kaks aastat. 
3.8. Koori kunstiliseks juhiks on koori peadirigent, kes valitakse neljaks aastaks. Peadirigent: 

3.8.1.  nimetab koori juurde dirigendi ja vajadusel hääleseadja; 
3.8.2.  valib koos dirigendiga koori repertuaari, erimeelsuste korral saab määravaks peadirigendi 

otsus; 
3.8.3.  otsustab koos dirigendiga kooriproovi töökorralduse ja lisaproovide vajaduse; 
3.8.4.  määrab koori kontsertkoosseisu; 
3.8.5.  kontrollib jooksvalt koos dirigendiga koori iga liikme ja liikmekandidaadi repertuaari 

omandamise taset ja laululisi võimeid. Selle tulemusena võib ta kehtestada liikme või 
liikmekandidaadi ühekordse või enama esinemiskeelu, viia ta üle ühest häälerühmast teise 
või arvata koori vilistlase staatusesse. 

3.9. Koori juhatus, juhindudes koori sisekorraeeskirjast: 
3.9.1.  korraldab koori igapäevast tegevust; 
3.9.2.  koostab koori tegevuskava ja aruande; 
3.9.3.  otsustab koos MTÜ juhatusega rahaliste vahendite ja koori vara kasutamise; 
3.9.4.  valib igal lauluaastal seisuga 19. oktoober koori rändauhindade - Kandiku ja Klaasmuna - 

hoidjad vastavalt kummagi auhinna statuudile; 
3.9.5.  arendab sidemeid teiste organisatsioonidega; 
3.9.6.  moodustab vastavalt vajadusele töögruppe ning delegeerib koori tegevusest tulenevaid 

ülesandeid koori liikmetele; 
3.9.7.  lahendab kõiki muid üldkoosoleku ainupädevuses mitteolevaid koori tegevust 

puudutavaid küsimusi; 
3.9.8.  peab koosolekuid vastavalt vajadusele; otsused protokollitakse ja tehakse koorile 

teatavaks järgmisel lauluproovil. 

 
4. Koori rahalised vahendid 

4.1. Koori kui registreeritud mittetulundusühingu rahalisi vahendeid haldab MTÜ TTÜ VNK juhatus, 
kes 

4.1.1.  korraldab rahaliste vahendite kasutamise ja raamatupidamise vastavalt 
raamatupidamisseadusele; 

4.1.2.  korraldab MTÜ aruandlust maksuametile ja sihtfinantseerijatele (nagu Kooriühing, KULKA, 
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet); 

4.1.3.  hoolitseb majandusaasta aruande õigeaegse koostamise eest ja esitab selle kinnitamiseks 
üldkoosolekule ning pärast kinnitamist äriregistrile; 

4.1.4.  sõlmib vajalikud töölepingud ja korraldab tasude maksmise; 
4.1.5.  uuendab tähtaegselt andmeid äriregistris; 
4.1.6.  seisab hea MTÜ püsimise eest tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas. 
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4.2. Koori eelarve tulu moodustub koorile antud toetustest, eraldistest, liikmete annetustest, 
annetustest teistelt organisatsioonidelt ning eraisikutelt ja põhikirjalise tegevuse tuludest. 
Tulupoole suurendamiseks võib kasutada ka majanduslikku tegevust, kui see on kooskõlastatud 
juhatuse ettepanekul üldkoosolekuga.  

4.3. Koori rahalisi vahendeid hoitakse pangas MTÜ arvelduskontol või aktsiate jm väärtpaberitena 
MTÜ nimel. 

4.4. Raha kasutatakse MTÜ põhikirjast ja koori SKE-st lähtuvate eesmärkide elluviimiseks või tulu 
saamiseks vastavalt koori juhatuse otsusele. 

4.5. MTÜ TTÜ VNK eelarve kui koori eelarve täitmist ja raha kasutamist kontrollib üldkoosoleku 
poolt valitud revident või revisjonikomisjon. 

Käesolev sisekorraeeskiri sisaldab muudatusi, mis kinnitati Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoori 
üldkoosolekul 3. novembril 2022 ning kehtib muudatuste kinnitamisest alates. 

Sellest hetkest lugeda kehtetuks Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoori 24. septembril 2016 vastu 
võetud sisekorraeeskirja redaktsioon. 

Kuni 24. septembrini 2016 juhindus koor 19. oktoobril 1996 vastu võetud ning viimati 27. mail 2014 
kinnitatud koori põhikirjast. 
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