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SISSEJUHATUS
Kooriliikumise arengusuunad (edaspidi arengusuunad) on valdkonna arendamise
prioriteete ja põhimõtteid kirjeldav ülevaade, mille on koostanud koorimuusika
katusorganisatsioonid ja teised kooriliikumises osalejad. Ülevaate eesmärgiks on
kirjeldada, mida on võimalik teha selle heaks, et Eesti koorikultuur areneks ning
kelle panuse toel saab tagada selleks vajalikud tingimused.

Arengusuundades toodud eesmärgid ja tegutsemissuunad on aluseks koorimuusika
valdkonna arengukavade, tegevusplaanide ning eelarvete koostamisel. Eesmärkide
elluviimisel on võtmeroll Eesti Kooriühingul ja tema alaliitudel (edaspidi
Kooriühing), lisaks on olulisel kohal laulu- ja tantsupidude korraldust koordineeriv
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (edaspidi ELTSA) ning muusikaõpetajate
võrgustik. Koorimuusika laiemat mõju silmas pidades on tähtis kaasata ka teisi
kultuuri-, haridus- ja muude valdkondade eestvedajaid ning organisatsioone.

Arengusuunad kinnitatakse Kooriühingu volikogu poolt. Vähemalt kord aastas
annab Kooriühingu juhatus volikogule arengusuundade täitmise kohta ülevaate ning
kogub ettepanekuid eesmärkide täpsustamiseks ja täiendamiseks. Selleks, et
pidevalt säiliks 5-6 aasta pikkune eelvaade valdkonna arengust, on soovitav
ülevaadet jooksvalt pikendada (st kinnitada aastal 2021 järgmise 5 või 6 aasta
strateegiline raamistik). Koorimuusika arengusuundades toodud põhimõtted
kajastuvad lisaks Kooriühingu alaliitude arengukavadele ka ELTSA arengukavas
ning on valdkonna poolseks sisendiks ka teiste seotud strateegiate koostamisel.

KOORILIIKUMISE ARENGUSUUNAD 2025

TULEVIKUPILT 2034
2034. aasta üldlaulupeoks toob kooriliikumine kokku lauljaid igast Eestimaa
nurgast. Koorilaul on endiselt üks populaarsemaid vaba aja sisustamise viise
ning laulupeole pürgijate arv pole aja jooksul vähenenud.

Eesti koorijuhid on hästi organiseerunud ning koorijuhi amet on tööturul üheselt
mõistetav elukutse. Erialase hariduse omandanud koorijuhid, kellel on eeldusi
pühendada oma tööaeg koorimuusikale, saavad keskenduda valitud erialale ja
ennast Eesti muusikamaastikul koore juhendades teostada.

Laulupeoliikumises osalevad suuremal või väiksemal määral kõik Eesti koolid.
Seda toetab koorilaulu väärtustamine üldhariduse lahutamatu osana. Kooli
muusikaõpetajate jaoks on töö koorijuhina motiveeriv ja õiglaselt tasustatud.

Koorimuusika rolli ja mõjusid tajutakse ühiskonnas laiemalt ning mõistetakse
selle seoseid kodanikuühiskonna, sotsiaalpoliitika, haridusvaldkonna,
regionaalpoliitika ning Eesti kaitsetahte kujunemisega.

EESTI KOORILAUL ON
HOITUD JA ELUJÕULINE.
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KOORILIIKUMISE
ARENGUSUUNAD
1. Koorid püüdlevad hea kunstilise taseme ja rikkaliku eneseväljenduse poole.

1.1. Kooriliikumises peetakse oluliseks kooride püüdluseks tõsta kooride
muusikalist taset ja toetada kunstilise võimekuse tõusu. Seda toetavad
arendusprogrammid ja -rahastud, valdkondlikud tunnustamise statuudid jt
tegevused.
1.2. Kooride kunstilise taseme tõstmisel on olulisel kohal lauljate muusikalise
kirjaoskuse tõstmine.
1.3. Koorid tellivad ja esitavad Eesti heliloojate uudisloomingut kaasates selleks
vajadusel ja võimalusel erinevaid kaasrahastajaid või toetusi.
1.4. Uudisloomingu esitamise soodustamiseks on tähtis, et kõikidele huvilistele
oleks tagatud võimalikult hea ülevaade toimuvatest loomingukonkursidest,
tellimustest ja esiettekannetest.
1.5. Uudisloomingu kättesaadavuse suurendamiseks on oluline täiustada
kirjastamist puudutavaid teavitustegevusi (sh eesmärk avalikustada võimalikult
suur osa ühes kalendriaastas esiettekandele läinud teostest ühises elektroonilises
aastakataloogis, mis sisaldab infot teose edasiste esitamisvõimaluste ja nootide
soetamise kohta).
1.6. Koostöös Eesti Muusika Infokeskusega suureneb tellimuste valikus oleva
kodumaise uudisloomingu maht.
1.7. Kooriliikumine väärtustab kooride rolli Eesti muusika ja kultuuri
rahvusvahelisel tutvustamisel, sh osalemisi kontsertreisidel ja konkurssidel ning
soovi olla kursis rahvusvahelises muusikaelus toimuvaga ning koorimuusika
laiemate suundumustega.
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2. Koorid kasutavad muusikateoste õppimisel ja esitamisel noote viisil, mis on
kooskõlas kehtivate autoriõiguse põhimõtetega.

2.1. Kontsertidel ning konkurssidel on kohustuslik laulda nootidest, mille
kasutamiseks on olemas vajalikud õigused.
2.2. Tähtis on suurendada koorimuusika originaalnootide kättesaadavust (sh
diginoodid) ning toetada koore temaatiliste koolituste, (e-) infotundide jt
tegevustega (nt regulaarne viidete ja näpunäidete jagamine e-tellimusteks jmt).
2.3. Kooride tegevuse korraldamisel ja eelarvestamisel on oluline arvestada
nootide soetamisega seotud kuludega.

3. Eesti kooride tegevus on kestlik ja hästi korraldatud.

3.1. Kooride tegevust korraldatakse vastavalt ühiselt kokku lepitud heale tavale
„Väärt koor“, mis väärtustab läbipaistvat asjaajamist ning jätkusuutlikku
majandustegevust. Kooride tegevus on korraldatud juriidiliste isikutena (või mõne
juriidilise isiku kaudu), millel on kindel eelarve ning mis esitavad oma tegevuse
kohta majandusaasta aruande.
3.2. Kooriliikumise arendamise üheks aluspõhimõtteks on, et koor sõlmib oma
koorijuhiga töölepingu või sellega analoogsete tingimustega kokkuleppe ning
seisab hea selle eest, et see oleks sõlmitud mõne koori tegevust korraldava
organisatsiooni poolt (sh mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused või muud
asutused jt).
3.3. Koorijuhtide kunstilise visiooni elluviimist ning kooride organisatsioonikultuuri
arendamist toetab koorivanemate ja -juhatuste võrgustik.
3.4. Kooride jätkusuutliku tegevuse edendamiseks korraldatakse regulaarselt
kooride arendamist käsitlevaid koolitusi ja töötubasid.
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4. Kooriliikumise areng toetub laiapõhjalisele koostööle Kooriühingu, alaliitude
ja kooride vahel.

4.1. Kooriliikumise arenguks vajaliku koostöö ja ühtsete eesmärkide täitmise
eelduseks on, et koorid väärtustaksid kuulumist Kooriühingusse ja alaliitudesse.
Kooriühingu ja selle alaliitude tasemel on ühiseks eesmärgiks sõnastada, miks ja
milliste tegevuste kaudu on kooride jaoks atraktiivne esineda Kooriühingu egiidi all
ning olla alaliidu liige. Eesmärgiks on muuta liikmelisuse põhimõtted selgemaks ja
läbipaistvaks ning vähendada kattuvusi (sh kuulumine Kooriühingusse ning selle
alaliitudesse).
4.2. Kooriühingu ja alaliitude juhatuse iga-aastane ühine töökava lepitakse kokku
põhimõttel, mille järgi on prioriteediks tegelemine kõige suurema ühisosa ja üldise
mõjuga teemadega. Samas dokumendis määratletakse ka tööformaadid, milles
prioriteetseid küsimusi lahendatakse (nt kunstiliste, arendus- ja regionaalsuuna
töörühmad).
4.3. Alaliidu eesmärgiks on seista kooriliigi arendamise ja kooridele pakutavate
tugitegevuste eest. Alaliit on kooriliikumise ühiselt kokku lepitud eesmärkide
oluline elluviija ning kooride nõustaja arendustegevuste elluviimisel, koostöösuhete
arendamisel, samuti partner kunstilise koostöö kavandamisel (suuremad
kontserdid, tellimused jmt).
4.4. Kooriliikumine väärtustab lauljate poolset panustamist (sh kooride
eestvedamisel, alaliitude tegevuse korraldamisel jm). Kogutud vahendite
kasutamise eesmärgiks on erinevate stipendiumiprogrammide jt kokku lepitud
arendustegevuste elluviimise toetamine.
4.5. Kaalutakse võimalust siduda laulupeo toetusprogrammi kaudu kooridele
pakutavad teenused kooride alaliitu kuulumisega.
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4.6. Mõeldakse läbi, millisel viisil on kõige otstarbekam koordineerida tegevusi
koolikooride, sealhulgas mudilas- ja lastekooride toetamiseks.
4.7. Analüüsitakse valdkonna korraldusliku poole arendustegevusi, sh erinevate
tugiteenuste ja ruumide ressursi ühendamise võimalusi.

5. Üle-eestiliste noortekollektiivide tegevus pakub andekatele
muusikahuvilistele noortele võimalust eneseväljenduseks ja koorimuusikute
kasvulavaks, elukohast ja nende kodukoha võimalustest sõltumata.

5.1. Kooriliikumise kandepinda ja kasvulava silmas pidades on oluline, et Eesti
Meestelaulu Seltsi üle-eestiline poistekoor Kalev, Eesti Noorte Puhkpilliorkester,
Üle-eestiline neidudekoor Leelo, Eesti Noorte Segakoor ja Eesti tütarlastekoor
Ilmalilled on noorte muusikute jaoks atraktiivsed kollektiivid, mille
tegevusprogramm on hariv ja mitmekesine ning ka korralduslikult kestlik.
5.2. Noortekollektiivide kunstiliste- ja tegevuseesmärkide seadmise ning nende
elluviimisega seotud arutelude kokkukutsujaks, otsuste vormistajaks ja edaspidiste
muudatuste kavandajaks on Kooriühingu muusikatoimkond koostöös alaliitudega.
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6. Suureneb teadlikkus koorijuhi elukutsest ja selle seostest tööturu ning
sotsiaalsete garantiidega.

6.1. Valdkonna arendamisel on üheks aluseesmärgiks suurendada töölepingu
alusel või selle põhimõtetega analoogsetel tingimustel töötavate koorijuhtide
osakaalu ning vähendada võlaõiguslike kokkulepete jt ajutise loomuga
tasukokkulepete hulka.
6.2. Koostöös kultuuriministeeriumiga on eesmärgiks viia ellu laulu- ja
tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate palgatoetus, mis pakub
tööandjatele lisaressurssi koorijuhtide tasustamiseks.
6.3. Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate palgatoetuse
maksmise põhimõtted töötatakse välja Kooriühingu, ELTSA, Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Seltsi (ERRS) ning kultuuriministeeriumi koostöös. Koorijuhtide
palgatoetuse administreerimise eest vastutab Kooriühingu alaliiduna Eesti
Koorijuhtide Liit.

7. Koorijuhtidele on loodud võimalused erialaste teadmiste ning oskuste
arendamiseks.

7.1. Koorijuhtidele pakutakse regulaarselt võimalust osaleda erinevatel
täienduskoolitustel, erialastes töötubades, loengutes jmt tegevustes.
7.2. Koorijuhtide tegevust ning erialast enesetäiendamist toetab mentorite
võrgustik. Analüüsitakse regioonipõhiste mentorite rolli loomist eesmärgiga
tihendada koorijuhtide ja mentorite suhtlust ning koordineerida regionaalseid
koolitus- ja arendustegevusi.
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7.3. Tihendatakse koostööd koorijuhtimist õpetavate õppeasutustega (Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia, G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, H. Elleri
nimeline Tartu Muusikakool, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tallinna Muusikakeskkool), et analüüsida läbi erinevate koorijuhtimise õppe profiilide vajadus ja roll,
sh nt koorijuht-laulja, koorijuht-muusikaõpetaja, koorijuht-instrumentalist jne.
Lisaks on ühiseks eesmärgiks koorijuhi eriala tutvustada ja populariseerida, et tuua
valdkonda andekaid muusikuid ning tõsta õpingute taset ja konkurentsitihedust.
Ligipääs koorijuhtimise eriala õpingutele püsib tänasel tasemel või suureneb.
7.4. Tõuseb huvi ja teadlikkus võimaluse vastu omandada koorijuhi kutsetunnistus,
mis tõendab erialast kvalifikatsiooni ning järjepidevat tööd oma erialaste
oskustega.
7.5. Olulisel kohal on koostöö ja kontaktid kõrgetasemeliste muusikaõppeasutustega välisriikides, et aidata kaasa soovile end mitmekülgselt harida ning omandada
uusi teadmisi, oskusi ja suhtlemiskogemust.

8. Eesti kool laulab.

8.1. Eesti kool ning muusikaliste ainete maht õppekavades pakuvad lastele
võimaluse arendada muusikalist kirjaoskust.
8.2. Oluline on kaasa aidata mudilas- ja lastekooridele mõeldud ühislaulmise
võimaluste juurde loomisele (nt eraldi laulupäeva algatamine).
8.3. Koostöös Eesti Muusikaõpetajate Liiduga tegutsetakse selle nimel, et
põhikooli ja gümnaasiumiseaduses sätestataks eraldi regulatsioon muusika ja
koorilaulu õpetamisele üldhariduskoolis.
8.4. Koostöös Eesti Muusikaõpetajate Liiduga suudetakse kaasata järjest
suuremal hulgal koolijuhte ja omavalitsusi, et leida lahendused koorilaulu
harrastamise kitsaskohtadele üldhariduskoolides.
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8.5. Koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga analüüsitakse võimalusi hinnata
üle koorijuhtimisega seotud erialaste oskuste ja teadmiste osakaal
muusikaõpetajate koolituses.
8.6. Koostöös Eesti Muusikakoolide Liiduga eesmärgiks on suurendada
laulmispõhiste tegevuste mahtu muusikakoolide õppekavades.
8.7. Koorimuusikas edukaid ja väljapaistvaid koole ja muusikakoole tunnustatakse
selleks loodud statuudi alusel.
8.8. Eesmärgiks on luua täiendavaid arendus- ja toetusmeetmeid koolis töötavatele
koorijuhtidele (nt stipendiumiprogramm).
8.9. Laulupidude repertuaari valik toetab koorimuusika edendamist koolides ja koolimuusika didaktilisi eesmärke.

9. Laulupeoliikumine on Eesti koorikultuuri nurgakivi.

9.1. Laulupeo mõistet ja nimetust kasutatakse kokku lepitud raamides. Laulupidu on
kindlatele tunnustele vastav Eesti rahvuskultuuri püüdlusi ja traditsioone kandev
koori- ja orkestrimuusika sündmus.
9.2. Laulupeoliikumise elujõulisuse tagamisel on oluline roll laulu- ja tantsupeo
protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammil.
9.3. Üle-riiklike pidude kõrval on kooriliikumises tähtsal kohal regionaalsed ja kooriliikide laulupäevad.
9.4. Lähiaastatel on sihiks viia ellu muudatus, mis tagab üldlaulu- ja tantsupeoks
vähemalt kolme aasta pikkuse ettevalmistusaja. Pärast 2022. aasta noorte laulu- ja
tantsupidu muudetakse seetõttu peo toimumise tsüklit (noorte peod toimuvad seega
aastatel 2022, 2026, 2031 jne ning üldlaulupeod endiselt aastatel 2024, 2029, 2034
jne).
9.5. Üle-riiklike laulupidude kodu Tallinna Lauluväljak vajab läbimõeldud
planeeringu- ja taristuotsuseid.
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10. Koorimuusika laiem mõju on Eesti kultuurimaastikul ja ühiskonnas nähtav
ning teadvustatud.

10.1. Kooriliikumine soovib kaasa aidata sellele, et laiemalt teadvustataks
koorilauluharrastuse mitmekülgset olemust, selle positiivset mõju lauljate vaimsele
ja füüsilisele tervisele, samuti koostegemise harjumuse olulisust, tänu repertuaarile
ja esinemistele laienevat silma- ja kõrvaringi ning kultuuritaju ja muid ühise
musitseerimisega kaasnevaid positiivseid kaasmõjusid.
10.2. Kooride jaoks on oluline jõuda oma publikuni ning kasvatada nende kuulajate
hulka, kes tajuvad koorimuusika olulisust nii kunstilises kui ka sotsiaalses võtmes.
10.3. Eesmärgiks on suurendada teadlikkust koorimuusika seostest haridus-,
sotsiaal-, kaitse-, kodanikuühiskonna-, regionaalküsimuste probleemide ning
lahendustega.
10.4. Analüüsitakse, milliste tegevuste toel suurendada koorimuusika kajastuste
mahtu ajakirjanduses, sh kontserdikriitika tihedamat ja regulaarsemat ilmumist.
Eesmärgiks on, et kõrgetasemeliste koorikollektiivide olulisemad ülesastumised ja
erinevatel konkurssidel edu saavutanud kooride kontsertide arvustused jõuaks
laiema (kultuuri)publikuni. Lisaks on olulisel kohal koorimuusika laiemat mõju
selgitavad ja avavad kirjeldused, arvamuslood jm meedia vahendusel toimuv
arutelu.
10.5. Eesti koorimuusika kandepinna ja ulatuse kuuldavaks tegemiseks esineb
võimalikult suur hulk Eesti koore Kooriühingu egiidi all (väärtustades kuulumist
ühisesse koorilauljate kogukonda).
10.6. Kooriühingu aastakontsert ja tunnustusüritus on üks muusika-aasta
suursündmuseid.
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10.7. Eestis toimuvad koorikonkursid on hästi korraldatud ja pakuvad osalejatele
atraktiivset ning harivat võimalust end võistlusolukorras proovile panna. Tallinna
rahvusvahelised koorifestivalid on üheks kontserdihooaja tippsündmuseks.
10.8. Kasutatakse mitmekülgseid võimalusi Eesti kooriliikumise rahvusvaheliseks
tutvustamiseks, suurendades seejuures välisriikide teadlikkust Eestist ning luues
siinsetele kooridele ja teistele koorimuusikaga seotud organisatsioonidele viise
välissuhete ja koostööalgatuste arendamiseks.
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TULEMUSMÕÕDIKUD
koorilaulu ja puhkpillimuusika harrastajate arv [1]
2024. aasta laulupeole registreerunud kooride arv (sh kooriliikide kaupa ja
võrdluses 2019. aastaga)
2024. aasta laulupeole registreerunud lauljate arv (sh võrdluses 2019. aastaga)
töölepingu või sellega analoogsete tingimustega töötavate koorijuhtide osakaal
kodumaise uudisloomingu kättesaadavus (kirjastatud noodid, mida on võimalik
osta või rentida)
Kooriühingusse ja selle alaliitudesse kuulumise osakaal laulupeoregistrisse
kantud kooridest
Eesti Koorijuhtide Liitu kuulumise osakaal laulupeoregistrisse kantud
koorijuhtidest
EMÕL liikmete osakaal, kes on ühtlasi Eesti Koorijuhtide Liidu liikmed
kehtivate kutsetunnistuste arv / kehtiva kutsetunnistusega koorijuhtide ja
puhkpilliorkestrijuhtide osakaal [2]
kooride omatulude keskmine maht (vrdl 2019 Praxise uuringuga)
keskmine konkurss koorijuhtimise erialale (EMTA, G. Otsa nim Tallinna
Muusikakool, H. Elleri nim Tartu Muusikakool)
laulupeole vähemalt ühe kooriga registreerunud koolide arv või osakaal
[1] http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=KU61
[2] https://www.kutseregister.ee/kutsed/kutsed/?
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