
MTÜ	  Eesti	  Akadeemiline	  Ingerimaa	  Selts	  asutamiskoosoleku	  protokoll	  
	  
Koht:	  Ingeri	  Maja,	  Veski	  35,	  Tartu	  
Aeg:	  27.11.2015,	  kl	  17:40-‐19:20	  
	  
Koosolekul	  osalejad:	  Annaliisa	  Abramova,	  Juha-‐Matti	  Aronen,	  Madis	  Arukask,	  
Enn	  Ernits,	  Heinike	  Heinsoo,	  Ott	  Kurs,	  Piret	  Lotman,	  Merje	  Malkki,	  Virve	  Malkki,	  
Maie	  Ojamaa,	  Herta	  Preema,	  Taisto-‐Kalevi	  Raudalainen,	  Edgar	  Saar,	  Anatoli	  
Schultz,	  Erna	  Tarto,	  Madis	  Tuuder,	  Vladimir	  Vari,	  Ergo-‐Hart	  Västrik	  
	  
Koosoleku	  juhataja:	  Ergo-‐Hart	  Västrik,	  protokollija:	  Taisto-‐Kalevi	  Raudalainen.	  	  
	  
1.	  Sissejuhatus	  teemasse.	  	  
Koosoleku	  juhataja	  tutvustas	  Taisto-‐Kalevi	  Raudalaise	  initsiatiivil	  sündinud	  
ideed	  asutada	  selts	  ajaloolise	  Ingerimaa	  ja	  selle	  elanike	  uurimise	  edendamiseks.	  
Kutse	  osaleda	  asutamiskoosolekul	  oli	  saadetud	  Ingerimaaga	  tegelevatele	  
uurijatele	  ja	  huvilistele	  kaks	  nädalat	  varem.	  Lisatud	  oli	  loodava	  seltsi	  põhikirja	  
kavand.	  Koosolekul	  osalejad	  toetasid	  kutses	  mainitud	  ideed	  selts	  asutada.	  
Juhataja	  tutvustas	  koosoleku	  päevakorda:	  vaja	  on	  otsustada	  seltsi	  nimi,	  
sõnastada	  seltsi	  eesmärgid,	  läbi	  arutada	  ja	  vastu	  võtta	  seltsi	  põhikiri,	  valida	  
juhatus	  ja	  valmistada	  ette	  seltsi	  asutamislepingu	  tekst.	  Koosoleku	  juhataja	  
tutvustas	  seltsi	  asutamislepingu	  kavandit,	  milles	  oli	  lisaks	  eespool	  mainitud	  
punktidele	  esile	  toodud	  ka	  vajadus	  määratleda	  seltsi	  juriidiline	  aadress.	  
	  
2.	  Loodava	  seltsi	  nime	  arutelu.	  	  
Asutamiskoosoleku	  kutses	  oli	  loodava	  seltsi	  nimeks	  pakutud	  Akadeemiline	  
Ingerimaa	  Uurimise	  Selts.	  	  

E-‐kirjas	  Taisto-‐Kalevi	  Raudalaisele	  oli	  Matti	  Klinge	  välja	  pakkunud	  
üldisema	  nimevormi	  Soomes	  tegutseva	  seltsi	  Setukais-‐ystävät	  eeskujul	  Inkerin-‐
ystävät	  ehk	  Ingerimaa	  Sõbrad,	  mis	  kaasaks	  suuremat	  huviliste	  ringi.	  See	  
ettepanek	  koosolekul	  osalejate	  heakskiitu	  ei	  leidnud.	  	  

E-‐kirjas	  Taisto-‐Kalevi	  Raudalaisele	  oli	  Enn	  Ernits	  teinud	  ettepaneku	  jätta	  
nimest	  välja	  sõna	  “uurimine”,	  sest	  sõna	  “akadeemiline”	  nime	  alguses	  osutab	  juba	  
niigi	  uurimistegevusele.	  See	  ettepanek	  leidis	  koosolekul	  osalenute	  toetuse.	  

Madis	  Arukask	  tõstatas	  küsimuse,	  kas	  seltsi	  nimes	  peaks	  kajastuma	  ka	  
osutus	  Eestile.	  Pärast	  pikemat	  arutelu	  selle	  lisanduse	  vajalikkuse	  üle	  otsustati	  
sõna	  “Eesti”	  loodava	  seltsi	  nimesse	  lisada.	  	  

Seltsi	  nime	  võõrkeelseteks	  vastetena	  sõnastasid	  koosolekul	  osalejad	  
nimekujud	  Viron	  akateeminen	  Inkeri-‐seura,	  Estonskoe	  akademicheskoe	  
obshchestvo	  Ingermanlandii,	  Akademische	  Ingermanlandische	  Gesellschaft	  in	  
Estland,	  Estonian	  Academic	  Society	  of	  Ingria	  ja	  Estlands	  akademiska	  sällskapet	  
för	  Ingermanland.	  
	  
3.	  Seltsi	  tegevuse	  eesmärgid.	  
Arutelu	  tulemusena	  sõnastati	  seltsi	  tegevuse	  eesmärkidena	  ajaloolise	  Ingerimaa	  
ja	  selle	  rahvarühmade	  uurimise	  koordineerimine,	  uurimistulemuste	  
populariseerimine	  ning	  akadeemilise	  suhtluse	  arendamine.	  	  
	  
4.	  Seltsi	  põhikiri.	  
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Põhikirja	  koostamisel	  võeti	  aluseks	  koosoleku	  algatajate	  laiali	  saadetud	  põhikirja	  
kavand,	  mille	  kohta	  oli	  Enn	  Ernits	  e-‐kirja	  teel	  saatnud	  rea	  parandusi	  ja	  täiendusi.	  
Koosolekul	  osalejad	  arutasid	  põhikirja	  kavandi	  ja	  sellele	  tehtud	  parandused	  
punkt	  punktilt	  läbi	  ning	  tulemuseks	  oli	  põhikirja	  tekst,	  mis	  on	  esitatud	  protokolli	  
lisana.	  Põhikiri	  võeti	  ühehäälselt	  vastu,	  vastuhääli	  ja	  erapooletuid	  ei	  olnud.	  
	  
5.	  Seltsi	  juhatus.	  
Koosoelkul	  osalejate	  poolt	  tehti	  ettepanek	  valida	  seltsile	  viieliikmeline	  juhatus.	  
Toimus	  avalik	  hääletus,	  mille	  poolt	  hääletas	  17	  koosolekul	  osalejat,	  vastuhääli	  0,	  
erapooletuid	  0.	  (Üks	  inimene	  ei	  hääletanud,	  kuna	  viibis	  hääletamise	  ajal	  ruumist	  
väljas.)	  
Juhatuse	  liikmekandidaatideks	  esitatati	  Madis	  Tuuder,	  Taisto-‐Kalevi,	  
Raudalainen,	  Ergo-‐Hart	  Västrik,	  Piret	  Lotman	  ja	  Juha-‐Matti	  Aronen.	  	  
Kõik	  kandidaadid	  olid	  nõus	  juhatusse	  kandideerima.	  
Toimus	  avalik	  hääletus	  kõigi	  viie	  kandidaadi	  osas	  korraga.	  Madis	  Tuuderi,	  
Taisto-‐Kalevi,	  Raudalaineni,	  Ergo-‐Hart	  Västriku,	  Piret	  Lotmani	  ja	  Juha-‐Matti	  
Aroneni	  poolt	  hääletas	  17	  koosolekul	  osalenut,	  vastuhääli	  0,	  erapooletuid	  0.	  (Üks	  
inimene	  ei	  hääletanud,	  kuna	  ei	  viibinud	  hääletamise	  ajal	  ruumis.)	  
Seega	  valiti	  seltsi	  juhatuse	  liikmeteks:	  Juha-‐Matti	  Aronen,	  Piret	  Lotman,	  Taisto-‐
Kalevi,	  Raudalainen,	  Madis	  Tuuder	  ja	  Ergo-‐Hart	  Västrik.	  
	  
6.	  Seltsi	  aastane	  liikmemaks.	  	  
Liikmemaksu	  suuruse	  osas	  tehti	  kaks	  ettepanekut.	  Esimese	  ettepaneku	  kohaselt	  
oleks	  seltsi	  liikmemaks	  aastas	  10	  eur	  (5	  eur	  tudengitele,	  pensionäridel	  ja	  hetkel	  
mittetöötavatele).	  Teise	  ettepaneku	  kohaselt	  oleks	  liikmemaks	  12	  eur	  (6	  eur	  
tudengitele,	  pensionäridel	  ja	  hetkel	  mittetöötavatele).	  Toimus	  avalik	  
hääletamine:	  esimene	  ettepanek	  sai	  9	  poolthäält,	  teine	  ettepanek	  8	  poolthäält.	  
(Üks	  inimene	  ei	  hääletanud,	  kuna	  ta	  ei	  viibinud	  hääletamise	  ajal	  ruumis.)	  
Seega	  kinnitas	  asutamiskoosolek	  seltsi	  aastase	  liikmemaksu	  suuruseks	  10	  eurot	  
(5	  eur	  tudengitele,	  pensionäridel	  ja	  hetkel	  mittetöötavatele)	  
	  
7.	  Seltsi	  juriidiline	  aadress.	  	  
Toimus	  arutelu	  erinevate	  võimalike	  aadresside	  teemal.	  Arutelu	  tulemusel	  
otustati	  konsensuslikult	  seltsi	  ametliku	  aadressina	  esitada	  Veski	  35,	  51005	  
Tartu.	  
	  
8.	  Asutajaliikmete	  andmete	  kogumine.	  
Seltsi	  asutamiskoosolekul	  osalenud	  kirjutasid	  oma	  andmed	  ja	  allkirjad	  
asutamiskoosoleku	  registreerimislehele,	  et	  need	  saaks	  esitada	  koos	  
asutamislepinguga	  ja	  põhikirjaga	  registriosakonda.	  
	  
	  
Koosoleku	  juhataja:	  Ergo-‐Hart	  Västrik	  
	  
	  
Koosoleku	  protokollija:Taisto-‐Kalevi	  Raudalainen	  
	  


