
GAUDEAMUSE PEOD JA AKADEEMIA KOORID  
 
 
Vana üliõpilastraditsiooni järgi laulame pidulikel juhtudel „Gaudeamus igitur“. Traditsiooniliselt 
kasutame kolme salmi üldtuntud seitsmest. Muide, Internetis leidub isegi 10 salmi venekeelse 
sisutõlkega! Algselt ladinakeelne joogilaul „Gaudeamus igitur“ („Rõõmustagem“) kujunes 18. 
sajandil tudengihümniks. Juba mitu sajandit varem flaamlase Johann Okenheimi loodud 
meloodiale kirjutas tänapäevased sõnad Christian Wilhelm Kindleben 1781. Laulu seitsme salmi 
sisuseletus on lisatud ajakirja Verbis Aut Re (edaspidi viidatud VaR) elektroonilisele variandile 
aadressil www.sisekaitse.ee/et/kirjastus.  Sealt on leitav ülevaatlik infotabel kõigi 18 Gaudeamuse 
peo kohta, samuti saab sealt lugeda kolme varem ilmunud SKA ajakirja VaR. 

2018. a 22.–24. juunil toimub Tartus järjekordne Balti üliõpilaste laulu- ja tantsupidu, nüüd juba 
Gaudeamus XVIII. SKA segakoor on neist osa võtnud 4 korda ja just algaastatel. Sestap allpool 
lühiülevaade esimestest pidudest, mõned minu enda mälestused ja siis pikemalt koorilaulu 
harrastusest akadeemias. Artikli lisadena on eespool viidatud aadressil ka mitme endise 
koorilaulja mälestused. Paberajakirjas VaR ja allpool kasutatud fotod pärinevad SKA fotokogudest 
ja mälestuste kirjutajate erakogudest. 
 
Gaudeamuse pidudest 

Tartu Ülikooli mees- ja naiskoorid, mõlemad dirigendi Richard Ritsingu eestvõttel, kutsusid 1956. 
a suveks Tartusse ühiseks esinemiseks oma kooride sõpruskoorid teistest liiduvabariikidest. 
Kohale tulid koorid Tallinnast, Riiast, Vilniusest ja Kaunasest, aga ka Minskist, Kiievist, 
Leningradist ja Moskvast. Kuna kaasa tegid ka Tartu ja Tallinna kõrgkoolide puhkpilliorkestrid ja 
rahvatantsukollektiivid, siis sai Toomeorus (nn Kassitoomel) toimunud rahvakunstiõhtu 
tähelepanuväärse ettevõtmise maine. Kokku osales 2200 üliõpilasisetegevuslast, neist Eestist 
1330. Juba peo ajal algatati mõte, et selline ettevõtmine ei tohi jääda järjeta. Peo järel kirjutas 
Läti ajaleht Padomju Jaunatne, et „niisugused pidustused ei tohi piirduda ainult Eestiga, vaid neil 
on kõik eeldused muutuda avarateks vabariikidevahelisteks pidustusteks“. Ja lätlased võtsidki 
järgmise üliõpilaslaulupeo korraldamise endi hooleks, see toimus Riias aastal 1958. 

Edasi loodeti leedulastele, kuid kuna nemad initsiatiivi ei ilmutanud, siis otsustas Tartu 1967. 
aastal jätkata ise traditsiooni kolmanda peo korraldamisega. Esmakordselt ilmus peo logole 
gaudeamus igitur ja edaspidi on kõiki pidusid tituleeritud Gaudeamusteks. Märkimaks üha 
kasvanud rahvatantsuansamblite kaalu peo repertuaaris, hakati siitpeale kasutama nime Balti 
üliõpilaste laulu- ja tantsupidu Gaudeamus. Vahepeal maad võtnud kartus, et Gaudeamuste tava 
katkeb, siiski kadus, kui lõppkontserdil kutsus Leedu esindaja kõiki osalema neljandal peol 
Vilniuses ja seda juba järgmisel 1968. aastal! Edaspidi on peod siiski toimunud enamasti kolme 
aasta, aga vahel ka nelja aasta tagant, võimaldades igal tudengil vähemalt korra oma õpinguaja 
jooksul sellel suurpeol osaleda. Järgmise peo saatus sõltus oluliselt vastava riigi üldlaulupidude 
toimumise aastatest, on ju Balti riikide laulu- ja tantsupidude traditsioon 2003. aastal võetud 
UNESCO vaimse pärandi kaitse alla, mistõttu kaht suurt pidu ühel suvel keegi korraldada ei 
võtnud. Taasiseseisvumise järel sai probleemiks veel raha vähesus, aga ka uue põlvkonna 
riigijuhid arvasid kohati, et kui nüüd oleme vabad, miks siis veel hüüda üksteisele „Elagu, Eesti!“, 
„Lai dzīvo, Latvija!“ ning „Tegyvuoja, Lietuva!“. Aga nii skandeerisime koos teiste tudengitega 
laululavale tuleva järgmise riigi lauljatele … 

Minnes oma 15. Gaudeamuse peole (18-st) kolmekordse lauljana (1967, 1968, 1974) ja kõikide 
järgnevate pidude ühe Eesti-poolse korraldajana, meenutan paari pidu.  

Gaudeamus III peost Tartus on meeles, et selle eelõhtul toimus Tartu Ülikooli pilgeni kuulajaid 
täis aulas Jerevani ülikooli koori kontsert. Minul, koos suure hulga rahvaga, õnnestus seda 
kuulata tänavalt, kuna eriti lämbe õhtu tõttu olid aula aknad avatud. Kuna peopäevade ilmad olid 
samuti väga palavad, siis loomulikult võeti laululavale jahutusvedelikuna kaasa õlled. Plasttopse 
ega metallpurke siis ju veel polnud ja kui koor tuli lavalt ära, siis asusid tegutsema pudelikogujad, 



enamuses naised. Nemad aga ei suutnud oma pudeleid täis kartulikotte kanda, vaid lohistasid 
neid mööda betoonist trepiastmeid mats-mats allapoole. Midagi ju ikka terveks jäi!  

Pärast kontserdi lõppu ei olnud Eesti kooridel lahkumisega kiiret ja nii jätkus improviseeritud 
laulupidu kuni varavalgeni. Keegi algatas mõne laulu, keegi võttis juhatada, aga kõik laulsid ja 
sealjuures loomulikult ikka rahvalikke- ja tudengilaule! Kui tekkis võistlusmoment, et kes kauem 
vastu peab, siis olid TPI poisid toonud laululava ette ühe esimestest linnaliini bussidest ja 
kuulutasid, et see sõidab nüüd majutuspaikade suunas kesklinna! Asusimegi rõõmsalt bussi, 
mispeale lavale jäänud „saboteerijad“ karjusid: „Meie võit, meie võit!“ 

Vilniuse peo ajaks 1968, oli rahvusvaheline poliitiline olukord Euroopas üsna pinev. Sotsmaade 
blokk visises ja aasta algusest toimusid sündmused, mida nüüd teame Praha kevadena.  Vahetult 
enne olid protestiks nõukogude korra vastu Prahas end süüdanud paar tudengit, mälestusmärk 
neile asub Vaclavi väljaku ülemisel haljasalal. See olukord tingis võimude kartuse, et ka Balti 
tudengid võivad üheskoos midagi taolist ette võtta. Erilist avalikku miilitsate jõudemonstratsiooni 
polnud, kuid Vingise pargi lauluväljakul ilmus viimase kontserdi lõpuks ümbritsevast metsast 
selgelt paistva ahelikuna välja sõdurite „uudishimulik“ seltskond. Käisid jutud, et eemal metsas 
nähtud ka tanke!? Igal juhul tudengid pidasid oma pidu ja sellega kaasnev kestis igal öösel pea 
hommikuni.  

Mäletan, et kohale oli saabunud ERKI ansambel Peoleo, kes väsimatult tantsitas meid 
majutuspaiga asfaltväljakutel. Selle tagajärjel kulusid minu toona moes olnud õhukese 
plastmassist tallaga kingad peo lõpuks üsna kasutamiskõlbmatuks. Tants kestis läbi öö ja umbes 
kella 6–7 ajal läksime duši alla koos nailonist päevasärkidega, siis raputasime need praktiliselt 
kuivaks, jõudsime kenasti hommikusöögile ja seejärel kohe kooriharjutustele. 

1974. a Tartu peol osalesin peol juba, küllap meie kõrgkoolide meeslauljate vähesuse tõttu 
kaasatud, Eesti Õpetajate Meeskoori (EÕM) lauljana. Toona ligi 120-liikmeline koor koosnes 
suures osas endistest TPedI meeskoori vilistlastest ja nii tundsime ka endid veel tudengitena. 
Mäletan, et mul jagus kolme ööpäeva kohta vaid mõni tund uneaega. Bussikolonniga Tallinnasse 
tagasisõidul tehti Anna kaupluse juures peatus ning ka seal teepervel võeti ette korraldada 
minilaulupidu. Õnnelikult lõppes minu koju jõudmise järgne vannis käik, sest üleväsinuna ma 
sinna ka uinusin, et seejärel lõunaks TPedI osakonnajuhatajana tööle jõuda. 

Ja tasub meenutada ka 1988. a Vilniuses peetud 10. pidu. Mäletatavasti olid Eestis samal kevadel 
avalikult välja toodud sinimustvalged lipud ning Saaremaa meeste laulupäeval juunis sammus ka 
EÕM-i rongkäigus Tori kooliõpetaja Ulvi Nael kaasa toodud sõjaeelsest ajast pärit rariteediga. Sel 
laulupäeval otsustati ka taastada Eesti Meestelaulu Seltsi tegevus, mille liikmeks 1993 võeti SKA 
meeskoor. Nagu on olnud iga viie aasta järel, nii toimub ka tänavu 15.–16. juunil Kuressaares 
meeste- ja poistekooride üleriigiline laulupäev „Laulis isa, laulis poega“ EMLS-30. 

Kui sinimustvalge oli juba Eesti rahvuslipuks kinnitatud, siis Lätil ja Leedul seda veel polnud ja 
Vilniuse Gaudeamuse ajaks tekkis „revolutsiooniline situatsioon“. Eestlased esitasid oma kava 
kooride ploki igas nurgas hoitavate suurte sinimustvalgete kaitse all. Ühe Eesti-poolse 
tippkorraldajana kõrgemal vaatajate seas istudes oli mul meeliülendav jälgida, kuidas Kaḷnu pargi 
mäekaldale ilmusid koos kolm endiste Balti riikide lippu. Loomulikult tekitas see seik 
vormiriietuses isikute liikumise, kuid pealtvaatajad oskasid neid lippudest kenasti eemal hoida. 
Samad lipud ilmusid ka Žalgirise staadionil peetud tantsupeo etendusele, kus nad korraldajate ja 
TV ülekande tegijate suureks õnnetuseks jäid seisma peatribüüni vastas olevale tribüünile, just 
tähtsa poliitilise reklaamplakati ette! Mäletatavasti neid ei tülitatu seal kontserdi lõpuni. 

Ka eesti noortel oli rahvuslipu kultuurse kasutamisega probleeme, ilmselt oli see nagu kevadiste 
vasikate sündroom. Need olid vist ERKI kammerkoori lauljad, kes Eesti delegatsiooni väljasõidul 
Kaunases püüdsid enda lippu heisata Polütehnilise Instituudi esise väljaku lipumasti. Kuna kõikide 
lippude jaoks polnud saadaval korralikke vardaid, siis üht lippu oli nähtud võsast murtud udja 
külge kinnitatuna uhkelt seisvat kesklinna õllekeldris laua kõrval … Proovilt tulles oli ERKI 
kammerkoori noormees enda jutu järgi soovinud teha n-ö selfie’t EV rahvuslipu ja Leedu KGB 
peakorteri sildiga. Valvsad märkasid kaamerast meest, kes oli roninud nende maja vundamendi 



laiale äärisele, ta tõmmati majja, pandi põrandale, lipuvarras (loe teivas) murti katki ja õhtul olid 
Eesti staabi külalisteks suurte tärnidega tegelased. Nn julged mehed arvanud, et noormees tahab 
KGB maja lipuhoidjasse heisata Eesti rahvuslipu! Arvestades kriitiliste situatsioonide tekkimise 
võimalusi, olid Eesti staabiga kaasas ENSV Siseministeeriumi ja KGB esindajad, kes need 
„revolutsioonilised situatsioonid“ meie rahvuslipuga ametkondade vaheliselt ka ära lahendasid. 

Pärast avakontserti ostsid läti tudengid oma lipuvärvides riidematerjali ja järgmisel ööl õmmeldi 
see ka lippudeks, leedulastel olid lipud ju kodust võtta. Seega kolmandal päeval nägime ka teistel 
vabariikidel lehvimas oma rahvuslippe. Rongkäigus, kus neid tundus olevat juba üsna märgatav 
hulk, märkasin teepervel seismas miilitsakindrali vormis Leedu staabist tuttavat meest ja küsisin 
talt, et kuidas on. Ta vastas: „Всё kak надо.“  See oli lootustandev suhtumine ning peo järel 
koostasid läti tudengid oma Ülemnõukogule pöördumise ja juba augustis Riias olles nägin 
lehvimas taastatud Läti rahvuslippe. Ka Leedu rahvuslipp taastati veel 1988. aastal. 

Asjahuvilised võivad saada esimese kaheksa Gaudeamuse kohta täpsemat infot ajalehe Õhtuleht 
1984. a numbrites 119, 125, 131, 137, 143 ja 149 ilmunud Valdur Taltsi pikematest artiklitest. 
Ülevaatlikud andmed kõigi 18 Gaudeamuse peo kohta on selle artikli alguses viidatud failis. 
 
SKA kooride loomise eeldustest 

Detsembris 1992 kirjutas SKA ajaleht VaR, et „akadeemia eesmärgiks on kasvatada kadetist 
kõrgelt haritud, heade juhtimisoskustega, vaimselt ja füüsiliselt arenenud, kombekas, kodumaale 
ustav ohvitser. Oluliselt mõjutab seda protsessi akadeemias valitsev õhkkond, selle 
kultuurilembesus, võimalused noorte enesearenduseks jne“. Viimase tagamiseks olid SKA 
esimestes õppekavades selliseid ained nagu kultuurilugu, eetika kursus, peotantsu õpetus. Kõik 
kadetid tegid läbi peotantsu kursuse (kaitsekolledžile kohustuslik, teistele erialadele valikainena, 
õpetaja Ants Tael) ja said käitumiskultuuri alaseid teadmisi (õpetaja Mall Poola). Seejuures 
toimus kultuuriloo õpetamine kahes liinis: ühes rühmas muusikaajalugu (õpet Tõnu Kuljus) ja  
teises rühmas samal ajal kunstiajalugu (õpet Robert Suvi). Järgmises tunnis õppejõud vahetusid 
ja nii üks kord nädalas. 

SKA struktuuris oli toona Sotsiaalkasvatuse Keskus, mida juhtis Peep Sirge, kes igal aastal küsitles 
uusi kadette, et kaardistada nende vaba aja tegevuste meelisvaldkonnad. Mitmesuguste huvide 
seast ilmnes selgelt üldine muusikahuvi. Siiski alustasid mees- ja levimuusika kooride kõrval tööd 
veel rahvatantsuring (juhendaja Maie Lootus, hiljem Piret Leti), kunstiring (Robert Suvi), 
näitering (Mari Lill, hiljem Dajan Ahmetov) ja spordiringide seas ka malering (Andres Vooremaa). 

Vahelugemiseks katsest asutada akadeemia puhkpilliorkester. VaR 01/1993 kirjutab P. Sirge, et 
„tänaseks on akadeemia soetanud enamiku puhkpilliorkestrile vajalikest muusikariistadest, mis 
sest, et pooled laenatud. Ka trummitüdrukutele on rivitrummid olemas“. Loodeti leida kuni 15 
kadetti ja 5 töötajat, kes juba oskavad pilli mängida või omavad eeldusi see kiiresti selgeks 
õppida. Dirigent oli TPedI diplomand Jaak Karlis. Toimus mitu kokkusaamist, paraku ei suudetud 
180 esmakursuslase seast sobivaid pillimehi leida ja seda ka järgmisel aastal mitte, kuigi õppureid 
oli juba poole rohkem. Trummitüdrukute harjutused sujusid kenasti, kuid sinnapaika see 
puhkpilliorkestri loomine jäigi …   

Hiljem on SKA-s siiski tegutsenud mitu tantsumuusika bändi, neist tuntuim oli oma esinemistega 
SKA pidudel „Por.Gang“. Viimased andmed selle bändi esinemisest pärinevad 2008. a ballilt 
Lillepaviljonis. 2009. a aprilli ballil musitseeris esimest korda uus bänd „Hemi“, kelle saatusest 
pole mul rohkem teada.  2012 sügisel moodustati neljameheline tudengite bänd, mille 
eestvedaja oli ÜE esimees Indrek „Süda“ Agar. Kolm bändi liiget lõi kaasa akadeemia segakoori 
tegemistes ja loogilise jätkuna tekkis kahe kollektiivi vahel koostöö. Mitu koorineiut laulis bändile 
tausta, aga tudengite jõulupeol 2013 esitasid nad ühe loo siiski ainult pillidel! Nagu Indrek Agar 
oma meenutustes kirjutab, siis sellest perioodist pärineb bändi nimi „Siseasi“ ja tema ise sai 
neidudelt endale hüüdnime Süda (loe tema meenutusi ja vaata pakutud videosid nende 
esinemistest). Kuuldavasti hajus tema lõpetamise järel (2017) ka bänd … 
 



Esimesed SKA koorid 

Esimesena asutati 1993. a talvel meeskoor ja seejärel loodi neidude kaasamiseks ja noortele 
rohkem sobiva profiiliga levimuusikakoor. Mitmedki kadetid laulsid mõlemas kooris ning SKA 1. 
aastapäeva peol (15.04.93) Glehni lossis esinesid juba nii mees- kui levimuusika koor, mis 
tegutses küll edaspidi segakoori nime all. 

1993. a mais võeti akadeemia meeskoor Eesti Meestelaulu Seltsi liikmeks ning 5. juunil osales 
koor EMLS-i taastamise 5. aastapäeva puhul XVI meeskooride laulupäeval Rakvere vallimäel. 
Aastal 1994 osales SKA meeskoor vastvalminud Tähtvere laululaval ja kohe seejärel Tallinnas XXII 
üldlaulupeol. Oma teed meeskoori ja neid esinemisi on selle artikli lisas meenutanud 
kaitsekolledži I lennu lõpetanud Aivar Toom. Mingist hetkest meeskoor kadus – kui 1995. a 
aprillis Maarjamäe lossi ballil esinesid veel mees- ja segakoor, siis 1997. a aprilli ballil mustpeade 
majas esines vaid segakoor ja sedagi juba koori vilistlaste kaasamisega. Segakoor osales 
üldlaulupidudel 1999 ja 2004 ning SKA „uue laine“ kammerkoor 2014. aastal.  

Akadeemia segakoor osales Balti üliõpilaste laulu- ja tantsupidudel neli korda: 1995 Tartus, 1999 
Vilniuses, 2004 Riias ja 2006 jälle Tartus. Tartu 1995. a peo rongkäigus lehvis kooril kaasasolnud 
SKA lipp esmakordse osavõtjana lausa peotule järel! Riia peol oli oma tudengitele kaasa elamas 
toonane rektori kt Peeter Järvelaid. VaR 10/2004 kirjutab SKA segakoori osalemisest Riias Sconto 
staadionil peetud Gaudeamus XIV peol. Koorijuht Tõnu Kuljus: „Teiste kollektiivide juhtidega 
muljeid vahetades jäi peale arvamus, et Gaudeamus oma (Eesti) kava ülesehituse ja kunstilise 
taseme poolest ületas nädal varem toimunud eestlaste üldlaulupeo taset.“ 

VaR 05/2002 teatab, et „akadeemia segakoor osales Türil peetud laulukonkursil Kevadlaul 2002. 
Paraku tuli väikese liikmete arvu tõttu osaleda kammerkooride kategoorias, kus küll jäädi 4. 
kohale, kuid saadi tubliduse eest eripreemia“. VaR 10/2004 annab teada, et koor on saanud 
kutse osaleda 2005. a juunis Prahas peetaval politseikooride ja -orkestrite festivalil. Koorijuht 
kutsub kooriga liituma töötajaid ja äsja SKA-ga liidetud Paikuse politseikoolis hakkab harjutama 
lisakoosseis. Kahjuks tõmbas pidurit puuduv raha (osavõtu- ja sõidukulud, esinemisriided). 
 
Esimeste kooride dirigent oli Tõnu Kuljus 

SKA-s muusikaajalugu õpetanud Tõnu Kuljus oli konservatooriumi haridusega muusikaõpetaja, 
kelle kooridirigeerimise õpetajaks oli prof Harald Uibo.  T. Kuljus töötas pikemalt oma õpetaja 
käe all Eesti Õpetajate Meeskoori (EÕM) dirigendina, hiljem oli sama koori peadirigent aastatel 
1980–1990 ja pärast peadirigent Peep Sarapiku surma uuesti 1994–2006. EÕM-i lauljana 
mäletan, et ta tõi meile laulma mitu akadeemia meeskoori lauljat – Aivar Toomi, Marko 

Mertensi, Andrus Padari, Nikolai Stelmachi, Priit Sohkini, Olav Orgi, Matis Siku ja ehk veel 
mõned. VaR on juunis 2005 avaldanud kahes numbris temaga intervjuu „Viimane 
kultuuriinimene akadeemias?“, mille pealkiri nagu viitaks uutest õppekavadest eemaldatud 
varasematele kunsti-kultuuriloo ning eetika/käitumisõpetuse kursustele …   

SKA teenistuses oli T. Kuljus lepingulise koorijuhina 1993. a mais ning sama aasta septembrist 
kuni märtsini 1994. Edaspidi töötas juba põhikohaga õpetajana 21.03.1994—31.12.2007 ja 
seejärel jälle töövõtulepingu alusel kooridirigendina kuni 30.06.2008. Lisaks õppetöö läbiviimisele 
ja SKA kooride juhatamisele oli tema ülesanne ka esmakursuslaste tutvumispäevadel kõikide 
uusõppurite EV hümni laulmise oskuse viimistlemine ning üliõpilashümni „Gaudeamus“ 
õpetamine. Nende hümnide kirjalikud sõnad tiražeeris küll kirjastusosakond, aga meloodia ja eriti 
ladina keele hääldamise omandamine olid talle esmatähtsad. VaR 09/2007 on tsiteerinud Tõnu 
Kuljuse nõudlikku ütlust: „Piisab kui üks inimene hääldab ühte sõna valesti ja ongi laul untsus!“ 
 
Esimeste kooride akadeemiasisestest tegemistest 

Sellest saame pildi ajalehe VaR numbreid lehitsedes. 1994. a emadepäeva aktusel laulis segakoor 
seitse laulu, esineti lahtiste uste päevadel ning akadeemia aastapäeva ballidel aprillis ja 
õppeaasta alguse aastapäevade tähistamise üritustel oktoobris. 1996. juunis Sakala keskuses 
toimunud I lennu lõpuaktusel aitas koor lõpetanutel laulda EV hümni ja „Gaudeamust“. 



Alates 1992. aastast peeti SKA jõulujumalateenistusi Toomkirikus, tudengid viidi bussidega 
Toompeale ning pärast teenistust said nad kirikust otse jõuluvaheajale. 1993–1995 esinesid 
jõulujumalateenistusel nii akadeemia mees- kui ka segakoor, aga 1996–1998 (20.12.96, 19.12.97 
ja 18.12.98) juba ainult segakoor. Seejärel katkes see traditsioon uue juhtkonna otsusel, kuid 
taastati rektor Lauri Taburi toetusel 20. detsembril 2012. Muuseas taasõnnistati siis SKA lipp, kas 
ehk sellepärast, et vahepealsetel aastatel SKA ametliku sümboolika kasutamine oli lõpetatud. 
Lipp õnnistati ju esimest korda akadeemia esimesel jõulujumalateenistusel (22.12.1992), mil seda 
tegi EELK piiskop Kuno Pajula. Seni viimane SKA jõulujumalateenistus toimus 2015. 

Rektor Heiki Loot suhtus koori tegemistesse siiski soosivalt ja kui 23.02.1999 korraldas rektor EV 
iseseisvuspäevale pühendatud töötajate ja üliõpilaste ühise lõunasöögi, siis esines sööklas ka 
koor. 14.12.2000 peeti söökla saalis peoõhtu, mille korraldajad palusid järgida pärastsõja-aastate 
riietumisstiili ning peole olid oodatud „daamid ja džentelmenid“. Põhiesineja oli jälle SKA koor, 
kelle „eeskava lõppes lustaka operetiviiside popurriiga koos lõbusust lisava liikumisega“. Edasi 
esitasid oma koostatud kavasid õpperühmad, kellest aktiivsemad olid politsei-, korrektsiooni- ja 
halduskolledžite tudengid. Eraldi numbriga esinenud ÜE hinnangul „läks pidu kenasti korda, kui 
v.a asjata vingujad ja ajutine vastuseis (pole midagi selga panna!)“  (VaR 12/2000).  

VaR 10/2002 kutsus ÜE üliõpilasi osalema akadeemias loodud vaba aja veetmise võimalustel. 
Paraku on osalejate arv viimastel aastatel järjest vähenenud – „eriti hull on olukord laulukooris ja 
tantsutrennis“. Huvi ärgitamiseks esinesid lauljad ja tantsurühm 31. oktoobril õppehoone fuajees 
peetud koolipeol „Eesti staarid“. 

VaR 3/2005: „Viimastel aastatel korraldas ÜE akadeemia segakoori eestvedamisel B-hoones 
isamaaliste lauludega öölaulupidu(sid), samuti jõululaulupidu(sid). Seda võimaldas asjaolu, et 
segakooris oli dirigendi andmetel 19 lauljat.“  

Et lõpetanute tõttu vähenes kooriliikmete arv kriitilise piirini, siis VaR 10/2005 kutsus T. Kuljus 
üliõpilasi ja töötajaid teisipäeviti ja neljapäeviti praegusesse tehnikamajja proovidele. Ees ootas 
järjekordne Gaudeamuse pidu, seekord XV ja jälle Tartus. Septembris 2006 ilmutas VaR koorijuhi 
järjekordse üleskutse koori töös osaleda, juures reklaamiks kena pilt akadeemia koorist suvel 
peetud Gaudeamuselt, kus rongkäigus astus koos kooriga rektor Priit Männik. 

Vahepealne aeg kulus muretsemiseks väheste lauluhuviliste pärast. Akadeemia 15. aastapäeva 
ballil 2007 esines Glehni lossis „meie väike, aga tubli koor“, kuid 12. lennu lõpuaktusele Sakala 
keskuses koori enam ei jätkunud. Ka 2007. a SKA jõulupeol Jäneda Musta Täku tallis meie koori 
esinemist enam ei mainita. Seal oli nimetamisväärselt suur kolledžite ja osakondade esitatud 
isetegevuslike numbrite arv (peakorraldaja oli haldusdirektor Aivo Viilol). 

Koorijuhi üleskutsed kadettidele laulurõõmu pakkuda ei suutnud enam vilja kanda, küllap oli 
noortel muidki vaba aja veetmise huvisid. Samas oli õppekavades järsult suurenenud praktikal 
viibimise osakaal, mis kuidagi ei tulnud kasuks koorilaulu viljelemisele. VaR viimane info Tõnu 
Kuljuse tegemistest on, et „EV 90. aastapäeva aktusel Murastes laulis SKA kammerkoor kahes 
jaos (alguses ja lõpetuseks)“, küllap siis vähemalt EV hümn ja „Gaudeamus“. SKA aastapäeva ballil 
2008 koori esinemist enam ei märgitud. Sellega hääbus piisavalt värvikas akadeemia algaastate 
laulukooride tegevus ning Tõnu Kuljuse tööleping akadeemias lõpetati 30. juunil 2008. 

Mida arvata?  Pärast kaitsekolledži akadeemiast väljarebimist ja EV Kaitsejõudude juhtkonnale 
allutamist kadus struktuuriüksusena ka sõjaväestatud kodukorraga kadettide õppepataljon. Oli ju 
toona akadeemias õppimine võrdsustatud kaitseväe ajateenistusega ning üheks kooritööst 
osavõtmise stiimuliks noormeestele oligi õppepataljoniga seotud kohustustest (mitmesugused 
töö- ja köögitoimkonnad, valvekorrad kahes pääslas ja patrullimised territooriumil) vabastamine. 
Päris kindlasti oli kooritööst osavõttu soodustavaks teguriks, ja seda eriti neidudele, asjaolu, et 
koorijuht õpetas kõikidele rühmadele kultuuriloo kursust. Pole raske ette kujutada kooris 
laulmise ja selle valikainepunkti saamise vahelist seost!  
 
 
 



SKA järgmistest laulukooridest/-ansamblitest 

Pärast Paikuse Politseikooli liitmist politseikolledžiga laulis seal Eesti politsei 86. aastapäeva 
tähistamise kadetipeol SKA segakoor, kus VaR 11/2004 andmetel juba „tegid kaasa mitmed 
politseikooli kadetid ja üks õpetaja“. Kuulajates tekitas elevust ühe Aafrika rahva keeles lauldud 
laul, kus võõrkeelne tekst kuuldus eestlasele nagu “seahambad kokaiiniga koos“. Lähemalt loe 
sellest lõbusast seigast Kalmer Kkimsese meenutustest artiklile lisatud failis. 

2005. a juunis on T. Kuljus öelnud Paikuse lisakoori liikmete arvuks 24. Proovid toimusid kord 
nädalas ja lisaks Tallinnast sõitvale dirigendile palgati koorile teinegi dirigent – Pärnu Mihkel 
Lüdigi nimelise meeskoori dirigent Evelin Mei. Paraku sai ka Paikuse segakoorile saatuslikuks nii 
lühike õppeaeg kui ka pikkadel praktikatel käimist eeldav õppekava – õpitud laulud olid kolme 
kuu möödumisel suuresti ununenud! Uuesti otsast alustamiseks puudus tõsisem huvi, kuid osa 
koori liikmetest osales siiski SKA segakoori koosseisus Tartu Gaudeamus XV, misjärel Paikusel 
koori tegevus Kalmer Krimsese andmetel soikus aastal 2006. 

Koori tegemine Paikusel siiski päris lootusetu ettevõtmine ei tundunud olevat, kuna VaR 01/2008 
kirjutas, et „jõulupeol esines 15-liikmeline P-151 õpperühm iseseisvalt lauluga. Kui juba üks rühm 
suutis üles astuda, siis ehk saadakse ka ülekoolilist koori koos hoida“. Paraku jäigi see toona vaid 
põgusaks pinnavirvenduseks … 
 
Lavale asub dirigent Tõnu Kangron 

K. Türnpu Meeskoori presidendi Lembit Võime andmetel kutsus ta 2006/2007 Muraste piirivalve 
kooli naisansamblit juhatama enda koori dirigendi Tõnu Kangroni. Viimase sõnul kogunes 
koorikõlblikkuse katsumisele umbes paarkümmend lauluhuvilist, kelle seast moodustati 
tosinaliikmeline naisansambel. Esineti riigi ja oma kooli tähtpäevadel 2–3 lauluga. Pärast 
piirivalvekooli liitmist SKA politseikolledžiga oli ühel aktusel kohal Ene Puhm Tallinnast. Tema siis 
kutsuski Tõnu Kangroni looma ka Kase tn õppekompleksi segakoori ja hiljem kureeris selle koori 
tegemisi. 

Ajalehes VaR 09/2008 kutsub lauljaid harjutustele uus dirigent Tõnu Kangron, kes samal ajal oli 
juba pikka aega juhatanud ka K. Türnpu Meeskoori. Mäletan, et kokku tuli hulk daame ja 
tosinajagu meeshääli, nende seas Tõnis Elling, Sirli Hamer, Svea ja Tanel Järvet, Sirje Kullerkupp, 
Ramon Loik, Ulvi Lahe, Annika Talmar, Aivo Viilol, Rein Vaher, Katrin Valter jt. Hiljem liitusid 
veel mitmed  ̶  Hannes Liivak, Sirli Hamer, Kaisa Kägu (Ellandi), Vaiko Mäe, Kairi Pruul jt. 
Kindlasti leiate selle artikli lõppu lisatud fotodelt veel mõnegi nimetamata jäänud laulusõbra, 
vabandan nende ees … 

Laulude valiku tingis eesseisvatel tähtpäevadel esinemise vajadus. Juba pärast mõnekuulist 
harjutamist laulis segakoor akadeemia jõulupeol Harku kultuurikeskuses kauneid jõululaule. 
Vahepeal esinesime isamaaliste lauludega EV 91. aastapäeva aktusel Siimu juures ning SKA 
akadeemia 15. aastapäeva ballil Viimsi peomajas. Ballile kohaselt oli dirigent muuhulgas 
valmistanud koori meeskoosseisule ette põimiku operetilauludest ning laenutanud Türnpu koori 
meestelt meile mustad kõvakübarad ning valged pikad sallid ja valged kindad. VaR 04/2009 
ilmutas sellekohase foto, mis on allpool näha. 

Samas jätkas ka Tõnu Kangron uute sisseastujatega tutvumispäevadel EV hümni esitamise 
viimistlemist ja „Gaudeamuse“ laulmise õpetamist. Kuna naislauljaid koori jaoks ei jätkunud, siis 
kaasati naiskadette, s.h ka Muraste ansamblist. Segakoori tegevuses aga hakkasid ilmnema 
probleemid hoopis meeshäälte kohal käimisega. Tagajärjena kirjutab VaR 02/2010, et EV 92. 
aastapäeva aktusel esines „kammerlik segakoor“ hümni ja paari rahvusliku sõnumiga lauluga! 
Üks neist oli Villem Kapi „Eesti muld ja eesti süda“ Lydia Koidula sõnadega ning teine prantsuse 
viis Mihkel Veski sõnadega „Kas tunned maad, mis Peipsi rannalt“.  

Seejärel, umbes 2011, kui proovides käima olime meestest jäänud kahekesi koos SKA ajalehe 
toimetaja Rein Vaheriga, loobusime ka meie SKA kooris osalemast. Oma lauluharrastust 
arendasime kaks korda nädalas edasi, aga vastavalt Eesti Õpetajate Meeskooris ja K. Türnpu 



Meeskooris. Mõnel SKA esinemisel osalesime dirigendi palvel siiski ka edaspidi. EV aastapäeva 
aktusel 2012 esitasime sealhulgas ühe laulu Alo Matiiseni viie isamaalise laulu tsüklist „Isamaa ilu 
hoieldes“ Muraste PVK neidude toetusel. Tugevalt toetas koori K. Türnpu Meeskoori klaverisaatja 
Liina Jõks, trummipartiid mängis (vist?) Heigo Sahk. Veel laulsime kaasa SKA 19. aastapäeva ballil 
Nõmme kultuurikeskuses külalisesinejaks kutsutud K. Türnpu Meeskoori koosseisus. Sellel ballil 
esines ka soikunud SKA segakoori naislauljatest moodustunud 9-liikmeline ansambel koos grupi 
Türnpu koori meestega. Nende esituses sai balli menulauluks toonane Jaan Tätte hittlaul 
„Tuulevaiksel ööl“. 

Hiljem saabki rääkida ainult naisansambli tegemistest, mis põhiliselt toimusid akadeemia 
tähtpäevade aktustel. Näiteks EV aastapäeva aktusel 2012 oli Siimu juures rivis 11 daami/neiut 
akadeemia naisansambli nime all. Ansambli lauljad, Kairi Pruul ja finantskolledži tudeng Kristiina 

Malm, esinesid viiuliduona SKA 20. aastapäeva ballil Nõmme kultuurikeskuses 2012. aastal. 
Seepeale loobus dirigent Tõnu Kangron enda sõnul ansambli juhatamisest, tundes, et „tema 
pakutav repertuaar ei lähe peale ja kaasaegsete popplaulude ettevalmistamiseks ei olnud ta 
valmis“. Tõnu Kangron juhatas akadeemia koori või naisansamblit oktoobrist 2008 kuni juunini 
2012. 

Akadeemia koori tegevust koordineerinud Ene Puhm turundusosakonnast leidis uueks 
dirigendiks Maarja Helsteini, kes juhatas ansamblit augustist 2012 kuni juunini 2013. Koori 
kõlavärvi mitmekesistamiseks kutsusid neiud harjutustele enda meestuttavaid, kellest mitmed 
olid politsei- ja päästekolledži noormehed, ja nii esineski 2013 veebruaris EV aastapäeval ja 18. 
lennu lõpuaktusel Siimu juures segaansambel. 

Endiselt olid tudengid pikemalt majast ära praktikatel ja töötajad mingit aktiivsust laulukollektiivi 
tööst osa võtta ei ilmutatud. Siiski märgib VaR 02/2014, et EV aastapäeva aktusel esitas isamaalisi 
laule naisansambel juba Teele Uti juhatusel. Tema töötas ansambli juhendajana alates augustist 
2013 kuni juunini 2016. Traditsiooniliselt lauldi kõikidel A-hoones Siimu juures toimunud 
õppeaasta lõpuaktustel. Akadeemiasisestel aastapäevade tähistamise aktustel esineti küll 
naisansamblina, kuid VaR teatab miskipärast, et SKA 23. aastapäeva ballil Glehni lossis oli 
„traditsiooniliselt hea esinemine SKA koorilt“!? SKA 24. aastapäeva ballil Mustpeade majas 2016 
toimus aga naisansambli (vahel nimetatud lauluklubiks) seni viimaseks jäänud tõsisem esinemine. 

Selle segakoori ja ansambli tegemistest on meenutusi kirjutanud Kairi Pruul. Saame teada, et 
ansambel osales „kammernaiskoorina“ 2014. a üldlaulupeol ja aastal 2015 võttis julguse osaleda 
Naissoo laulude konkursil. Nende töövõiduks on ka osavõtt ühest punklaulupäevast Rakveres!  
 
Laululaagritest 

Juba märtsis 1993 toimus Paunkülas esimene, ainult meeskoori, laululaager. Hiljem on VaR teada 
andnud, et novembris 1997 oli laululaagris kahe koori jagu, maksimaalselt 80 kadetti! Tõnu 
Kuljuse ajal peeti kahepäevaseid laululaagreid igal poolaastal ja enamasti Paunküla vanas 
koolimajas. Aga 2002 võõrustas laagerdajaid koorilaulja Häli Rütter enda maakodus Harjumaal. 
Laululaagri harjutused olid igapäevastest harjutustest oluliselt efektiivsemad, sest maakohas 
polnud proovidest puudumiseks ahvatlusi, kui välja arvata Kalmer Krimsese meenutustes 
vihjatud külapood ...   Mitmekülgsest tegevusest kooride laululaagrites on oma mälestustes 
kirjutanud toonased kadetid Aivar Toom kaitsekolledžist ja Jüri Serman politseikolledžist, ning 
Olav Org koos Matis Sikuga, samuti tänane päästekolledži juhtivspetsialist Kairi Pruul (loe nende 

muljeid siinsamas ajakirja VaR elektroonilistest lisadest). 

Kuigi aktiivne lauluharrastus on akadeemias tänaseks vaibunud, on lootustandev kasutada Kairi 
Pruuli sõnu, et „me käime ikka koos ja laulame ja läheme ka järgmisele laulupeole“. Kahjuks küll 
mitte enam SKA koori nime all, aga mis oleks kaunim, kui uue Kase tn koolihoone avaaktusel 

laulaks jälle tegus akadeemia koor … 

 



Loe paberajakirja VaR artikli teisi lisasid Internetist  www.sisekaitse.ee/et/kirjastus/  
Eriti huvitavad on Indrek Agara viidatud lingid Facebooki videodele SKA musitseerijate 
tegemistest – kahjuks me ei teagi, millised anded meie kolleegides peituvad … 
 
 
 
 

Rõõmuga tänan neid, kes aitasid mul mälu värskendada ja lisasid muidu kuivaks kippunud 
kirjutisele uusi nüansse! Olge tänatud Indrek Agar, Sirli Hamer, Tiina Kopli, Kalmer Krimses, Olav 
Org, Kairi Pruul, Ene Puhm, Jüri Serman, Matis Sikk ja Aivar Toom!!! 

SKA paberajakirjas 2/2018 (4) minu artikli juures ja selle Interneti lisades kasutatud fotod 
pärinevad akadeemia (digi)fotokogudest või mõne meenutuste autori erakogust. 

 
 

Teie Valdur Talts   (aprill-mai 2018) 

Laulnud TPedI meeskooris alates 1962 ja Eesti Õpetajate Meeskooris 1970. aastast kuni 

tänaseni. Osalenud 18-st Gaudeamuse peost 15-l, neist 12 korda ühe eestipoolse korraldajana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOORIPILTIDE VALIK AKADEEMIA (DIGI)FOTODE KOGUST  1993—2018 
 

 

 
Segakoor akadeemia 1. aastapäeva ballil Glehni lossis, 1993 



 
Segakoor ootab esinemist akadeemia 3. aastapäeva ballil Orlovi lossis, 1995 

 

 
Segakoor pääses laulma akadeemia 3. aastapäeva ballil Orlovi lossis, 1995 



 
Gaudeamus-XII Tartus, 1996. SKA lipp ja koor lausa peotule eskordi kannul 
 

 
Segakoor akadeemia 7. aastapäeva ballil Lillepaviljonis, 1999 
 

 
Segakoor akadeemia 10. aastapäeva ballil Mustpeade majas, 2002.  
Tagareas vilistlased, kes ajakirja VaR artikli juurde on oma meenutusi saatnud 
(vasakult) Caius Pärtel, Kalmer Krimses, Matis Sikk, Jüri Serman ja Olavi Org. 
 



 
Segakoor akadeemia 10. aastapäeva ballil Mustpeade majas, 2002. 
Dirigent Tõnu Kuljus rõõmustab, et võlus väikesest koosseisust nõiatrummi  
ja vilistlaste abiga välja ülimenuka esinemise. 
 

Koor tudengite koolipeol B-hoones, oktoobris 2002 
 

EV iseseisvuspäeva aktusel, 2003  



EV iseseisvuspäeva aktusel kõlas hümn rõdult, 2005. Dirigent Tõnu Kuljus 

EV iseseisvuspäeva aktusel lauldi vahelduseks ka treppidel, 2005 … 

Paikuse Politseikooli koor Eesti politsei aastapäeval, 2005 



Akadeemia 15. aastapäeva aktusel, 2007 
 

SKA bänd „Por.Gang“ akadeemia 15. aastapäeva ballil Glehni lossis, 2007 

 

EV iseseisvuspäeva aktusel Murastes, 2008. Dirigent Tõnu Kuljus 



EV iseseisvuspäeva aktusel Murastes, 2008. Dirigent veel Tõnu Kuljus 
 

Muraste Piirivalvekooli ansambel Murastes, 2008. Juhendaja Tõnu Kangron 

Dirigent Tõnu Kangron teeb uue segakoori 1. proovi 29. oktoobril 2008 



Dirigent Tõnu Kangron teeb uue segakoori 1. proovi 29. oktoobril 2008 
 

 
Kase tn koori esimene ülesastumine Harku kultuurikeskuses, 2008 
 

 
Jõulurõõm Harku kultuurikeskuses, 2008. Hästi läks ju! 



Kase tn segakoori dirigent Tõnu Kangron koori esimesel jõulupeol Harku  
kultuurikeskuses pärast ligi kahekuulist harjutamist, 2008 

SKA 17. aastapäeva ballil Viimsi peokeskuses, 2009 
 

SKA 17. aastapäeva ballil Viimsi peokeskuses, 2009 



EV iseseisvuspäeva aktusel, 2010 
 

EV iseseisvuspäeva aktusel, 2010 
 

Akadeemia 18. aastapäeva ballil Tallinna Õpetajate Majas, 2010 
 



Akadeemia jõulupidu Lillepaviljonis, 2011 

 

EV iseseisvuspäeva aktusel koos Muraste PVK kadettidega, 2012 
 

EV iseseisvuspäeva aktusel koos Muraste PVK kadettidega, 2012 



EV iseseisvuspäeva aktusel koos Muraste PVK kadettidega, 2012. Esitatakse  
Alo Matiiseni „Isamaa ilu hoieldes“, klaveril Liina Jõks, trummid Heigo Sahk? 

Rahulolev Tõnu Kangron pärast Alo Matiiseni laulu esitamist, 2012 
 

Naisansambel koos grupi Türnpu Meeskoori lauljatega SKA 20. aastapäeva 
ballil Nõmme kultuurikeskuses, 2012 



Külalisesineja Konstantin Türnpu Meeskoor SKA 20. aastapäeva ballil  
Nõmme kultuurikeskuses, 2012 
 

Naisansambel SKA 20. aastapäeva ballil Nõmme kultuurikeskuses, 2012. 
Viiuldajad (vasakult) Kairi Pruul ja Kristiina Malm 
 

Õpetajate päeva aktusel Raska auditooriumis, 2012. Dirigent Maarja Helstein 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigent Maarja Helstein õpetajate 
päeval Raska auditooriumis, 2012 
 
 

SKA jõulujumalateenistusel Toomkirikus, 2012. Dirigent Maarja Helstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKA lipu taasõnnistamine  
Toomkirikus, dets 2012 

 



Naisansambel lisandunud noormeestega EV iseseisvuspäeva aktusel, 2013 

 

 
Bänd „Siseasi“ ja naisansambel SKA 21. aastapäeva ballil Viru restos, 2013 
 

Nn lauluklubi ansambel õppeaasta lõpuaktusel 2014. Kitarriga külalisesineja 
 
 



Lauluklubi õppeaasta lõpuaktusel, juunis 2014. Trummiga dirigent Teele Utt 

 

SKA jõulujumalateenistusel Toomkirikus, 2014. Dirigent Teele Utt 
 

Lauluklubi naisansambel SKA 24. aastapäeva ballil laululava all, 2014 



EV iseseisvuspäeva aktusel esineb nn „lauluklubi“ trio, 2015 

 

Lauluklubi naisansambel SKA 25. aastapäeva ballil Mustpeade majas, 2016 
Paraku jäi see esinemine neile seni viimaseks tõsiseks ülesastumiseks … 
 



Eesti Sisekaitse Akadeemia kooride loomist meenutab Aivar Toom 

Pean kahetsusega tunnistama, et ei mäletagi täpselt, kuidas see asi algas ja miks kooris 
laulmisest huvitusin – aga ma ilmselgelt tahtsin ise laulma minna, keegi mind selleks ei 
sundinud. Pole ka meeles, kuidas info minuni sellest võimalusest üleüldse jõudis. Esimesel 
kursusel/lennul ei olnud minu mäletamist mööda veel ka valikainete valimise kohustust ega 
võimalust, seega langeb mul kultuuriloo ainepunkti saamise põhjus ära. Võimalik, et otsisin 
mingit täiesti teistsugust vaba aja veetmise viisi, sest mäletan, et käisin isegi puhkpilli 
proovimas, rääkimata tavapärasest spordist ja lihtsalt aja surmamisest, kui seda õppimise 
vahele tekkis.  

Hääleproovist on meeles, kui Tõnu Kuljus lasi audikas klaveri juures rello‐rello‐rello‐ree endale 
ette laulda, misjärel määrati mind baritoni häälerühma. Esimesed proovid olid samas audikas 
– kui peauksest sisened, siis just selles vasakut kätt jäävas  (praegu nn FBI audikas). Samas ei 
olegi mul täpselt meeles kumb, koor enne alustas. Meeskoor alustas proovidega ilmselt kunagi 
esimese õppeaasta talvel, kohe hiljem alustas ka segakoor. Esimesed laulud, mida õppisime, 
olid Eesti hümn, „Gaudeamus“ ja „Eesti vennad laulgem rõõmsalt“, ning esimene esinemine 
toimus fuajee trepil minu arust meeskoori koosseisus või said laulda mõlemad koorid, pole 
meeles. Minu mäletamist mööda oli isegi mõni selline noormees, kes vaid segakooris käiski. 
Kooridega valmistusime esimeseks balliks Glehni lossis akadeemia 1. sünnipäeval aprillis 1993. 
Selle õhtu repertuaarist on meeles Andres Valkoneni „Leib jahtub“. Jõulukontsert Toomkirikus 
1993. aastal oli ka korralik emotsioon. Meeles on veel, et käisime vist 1994. aasta kevadel 
meeskooriga Eesti Raadios salvestamas – proovisime kahte laulu, „Eesti vennad …“  ja teine 
oli „Eesti, mu armas kallis kodumaa“ või midagi sarnast. Paraku ei tulnud sellest katsest midagi 
salvestuskõlbulikku, sest meie kollektiiv ei püsinud helistikus.  

Vähemalt mulle jättis ülipositiivse mulje ka Tõnu personaalia ja seda tegelikult kuni akadeemia 
lõpetamiseni. Ta on lihtsalt lahe ja lõbus vana, kunstiinimene, endine RAMi laulja ja abidirigent 
ning tema pajatusi oli siis veel põnev kuulata. Hiljem hakkasid need muidugi korduma ... 

Esimene laulupidu oli 1994. aasta varasuvel Tartus värskelt valminud laululaval ning 
emotsioon, mis tekkis Mart Saare „Leelo“ ajal, on siiani väga ehedalt meeles. Teine laul, mis 
mind sellest ajast saati heas mõttes kummitab, on Juhan Simmi „Oma saar“. Tol peol käisimegi 
akadeemia meeskooriga, kuhu kuulus siis juba arvestatav hulk ka teise lennu mehi. Terve 
bussitäis oli meid. Minu mäletamist mööda olin ma siis juba meeskoori presidendi ülesandeid 
täitmas.  

Sama aasta juulis osalesime ka 22. üldlaulupeol, kus mul õnnestus kanda laulupeo tuld koos 
sõbra ja kursusevenna Ahto Hundiga suisa laululava ette. Meie käest võttis tõrviku üle 
inimene, kes seda tuletorni hakkas viima. Nende laulupidude ajal oli meie tegevuste rõhk vast 
enam selle liitsõna teisel osal – olime pisut nooremad ning aegki oli teine.  

Eraldi teema on laululaagrid, millest väga detailselt kõnelda ei soovigi. Need olid oodatud 
üritused – mitu korda käisime laagerdamas Paunkülas. Tegime hoolega proove, oli ka 
seltskondlikke tegevusi, mis teinekord kujunesid improviseeritud etendusteks. Igatahes oli 
lõbus ning nii mõnigi lugu sai just laagris mõnusalt omaseks, nagu näiteks Gustav Ernesaksa 
„Õlletegu“ või meeskoori klassikast Mozarti „Joogikaanon“ ...  

Koorid tegutsesid hoolega ka järgneval hooajal, sest 1995. aasta suvel toimus Tartus Balti 
üliõpilaste laulu- ja tantsupidu Gaudeamus XII. Edasisest kooritegevusest ei ole mul enam 
midagi meenutada, kuna hooaeg 1995/96 möödus minu jaoks akadeemia lõpetamise tähe all. 

 

Aivar TOOM õppis SKA kaitsekolledžis 1992–1996 (cum laude) 



 

SKA instrumentaalbändi ja selle koostööd (sega)kooriga meenutab Indrek Agar 
 
Bändi nimi oli Siseasi ja põhikoosseisu kuulusid mehed. Vasakult paremale: soolokitarr Roland 
Jefremov (PÄK), laulja Margus Kägu külalisesinejana, mina mängisin trumme (PÄK), rütmikitarr 
Margus Olesk (FK), basskitarr Erko Kruusamägi (PÄK). Kõik mehed peale minu ja Rolandi laulsid ka 
akadeemia segakooris.  

Bänd sai alguse 2012 sügisel Erko Kruusamägi ideel. Tema leidis ruumi ja paar pillimeest. Mina siis 
lubasin trumme mängida, mida ma polnud varem bändis teinud. Uus väljakutse trummidel oli 
põnev. Erkoga olime varem koos muudes bändides mänginud. Kuna ma tegelen tänaseni 
helitehnika rendi ja ürituste korraldamisega, siis jäi prooviruumi ja kontsertide tehnika eest 
hoolitsemine minu ülesandeks. Hoidsin trummidel rütmi ja bändiruumi tehnikat töökorras, 
valmistasin proovid ette ning ürituste tehniline pool oli alati minu korraldatud. Ilma minuta 
bändiproovid reeglina ei toimunud. Kõik see võiski olla põhjuseks mulle hüüdnime Süda 
panemisele, mida ma esimest korda kuulsin kooritüdrukute käest. Nii see mulle külge jäi.  

Bändi loomise alguses ei olnud meil kindlat lauljat. Alguses proovisid mõned kooritüdrukud, aga 
lõpuks kuidagi sattus koorist laulma Margus Kägu (Kaisa Kägu abikaasa) ja tema jäigi põhilauljaks. 
Selsamusel tudengite jõulupeol 2013 detsembris tegime oma bändile nimekonkursi ja nimeks sai 
Siseasi. 

Enamasti astusimegi koos koorilauljatega üles ühisprojektina, kus erinevad kooritüdrukud laulsid 
bändile tausta, kuid tüdrukud tegid ühe loo ka ise pillidel. Bändi ja koori eriti eraldi võtta ei saa, 
sest meie tegemised olid mingil määral alati seotud. Vahel oli ainult bändi esinemisi ja seda samuti 
ka kooril, aga siiski paljuski esinesime koos. 

Bändi esimene ülesastumine oli SKA 21. aastapäeva ballil kevadel 2013. Siis veel bändil nime 
polnud ja valmis ainuke oma tekstiga lugu ühe tuntud viisi põhjal. Loo nimi oli „Kardulavõtt“. Lugu 
valmis koos kooritüdrukutega, meie ülejäänud lood olid teiste autorite lugude kaverid. 

 

Sellel fotol on SKA bänd koos koori naistega (neist 3 on välistudengid) 
kadettide jõulupeol Kase tn spordikeskuses detsembris 2013.  



 

Bändi esimese esinemise video SKA aastapäeval aprillis 2013 koos koorilauljatega, kus muide 
üks põhilaulja oli Sloveeniast ja ta laulis eesti keeles, kuigi seda keelt rääkida ei osanud: 

https://youtu.be/OEELRcesAmU?list=UUBbpYg_2JQFAjbs_ztIwutw 

Laulukoori etteaste 2013 SKA töötajate jõulupeolt. Bändipoisid pillidel toetamas: 

https://youtu.be/NzkBwnlWdr0?list=UUBbpYg_2JQFAjbs_ztIwutw 

SKA aastapäeva esinemise videopopurriil on näha ja kuulda laulukoori (2014): 

https://youtu.be/qoSMD55a4G4?list=UUBbpYg_2JQFAjbs_ztIwutw 

Bändi omaloomingut ja koosesinemisi saab veel näha videodelt: 

https://youtu.be/xhqOactST0A?list=UUBbpYg_2JQFAjbs_ztIwutw 

Bändi Siseasi kontserti SKA grillipeol Muraste rannal koos Euroakadeemia ja Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli tudengitega saab vaadata: 

https://youtu.be/hHceBDuD5eo?list=UUBbpYg_2JQFAjbs_ztIwutw 

Peol esines ka Balti Filmi ja Meediakooli (BFM) bänd Murky Minds ning pidu oli väga suurelt 
korraldatud, kusjuures vedasime vajalikud generaatorid ja kontserditehnika otse randa. 

 

 

Olen õppinud päästespetsialisti kursusel Väike‐Maarjas 2011/2012. 2012 alustasin õpinguid 
Päästekolledžis RS120 kursusel. Lõpp venis pikale ja akadeemia lõpetasin 2017. aastal. Vahest ka 
seetõttu, et 2014/2015 olin SKA üliõpilasesinduse esimees.  
 
Indrek Agar 



Lauluaegu Sisekaitseakadeemia segakooris meenutab Jüri Serman 
 
Mina liitusin SKA-ga 1999. aastal. See oli murranguline aeg, muutunud oli juba kooli nimi ja 
õppekavades ja õppekorralduses käis pidev muutmine. Esimesel kursusel oli küll kasarmu kord alles, 
käidi rühmaga koos sööklas ja olid ka pääsla- ja sööklatoimkonnad. Aga uued suunad olid palju 
vabamad, kui varem ning kadetid või üliõpilased, nagu meid siis hakati nimetama, liikusid ja 
toimetasid paljuski oma suva järgi. Ühikaelu ma parem ei kommenteeri. Kuidas aga sattusin 
laulukoori? See võis olla nii, et lugesin kuulutust raamatukogu kõrval seinal ja otsustasin liituda. 
Laulnud olin varem keskkooli ajal segaansamblis.  

Akadeemia algaastatel olid tegutsenud nii meeskoor kui kergemuusika (sega)koor ja kooride tegevus 
üldiselt oli olnud populaarne. Kuna kasarmukord lõpetati ära, siis ilmselt tekkis üliõpilastel võimalus 
tegeleda õhtuti millegi muuga väljaspool akadeemiat, pealegi oli akadeemiast välja rebitud 
kaitsekolledž. Seetõttu ei jätkunud meeskooris enam piisavalt mehi ja nii jäigi tegutsema segakoor, 
kuna neiud tundsid laulmise vastu rohkem huvi. Ja mis salata, seltskond oli tore ja lõbus oli ka.  

Koorijuht oli Tõnu Kuljus, kes varem oli andnud ka kultuuriloo loenguid, minul kahjuks nendest enam 
osa saada ei õnnestunud, kuna see aine võeti õppekavadest välja. Aga koori tegevusse andis Tõnu 
särtsu küll. Tõnu oli värvikas kuju ja temaga oli ilmselt nii, et kellele ta meeldis, siis meeldis väga, 
kelle mitte, sellele mitte. Temaga käis alati kaasas huumor, mis võis kohati ka üle võlli olla, kuid 
raskematest hetkedest aitas kenasti üle. Väga energiline ja teatraalne tüüp oli see meie Tõnu. 
Repertuaar ei olnud ülemäära raske, uusi lugusid tuli küll peale, kuid kooris lauldud aastatega tekkis 
ikka mingi raudvara, mis oli hästi omandatud ja kohe võtta, kui oli vaja esineda. Koor nimelt esines 
pea kõigil akadeemia pidustustel, s.h aastapäevade tähistamistel.  

Lisaks sai käidud kooride konkursil „Türi kevad“ ja osaletud Balti üliõpilaste laulu- ja tantsupidudel 
Gaudeamus. Gaudeamusele ei pääsenud iga kollektiiv, selleks pidi ikka vaeva ka nägema. Mäletan 
hästi seda tunnet, kuidas higistasime TTÜ aulas, kui toimus „kondiproov“. Mina nimelt nooti ei tunne 
ja tänu heale musikaalsele kuulmisele omandasin partiid kahe-kolme läbilaulmisega.  

Gaudeamus XIV toimus Riias. See oli omaette kogemus ja jääb pikaks ajaks meelde – palju noori 
koos ja võite ise ette kujutada, kui lõbus võis olla. Pidevad proovid küll väsitasid ja eks seda õllekest 
ka kulus ja juhtus, et mõne pasunakoori trummar jäi magama või koguni tuubamees, aga sest pole 
ju midagi, kokku kõlas kõik väga võimsalt. Süüa anti hästi ja ööbisime kogu see tsunft suure Sconto 
spordihalli põrandal, kontserdid toimusid samal staadionil. Gaudeamuse logoga õllekann on mul 
siiamaani käigus.  

Väga lõbusad olid meie nn laululaagrid, ikka koos sauna ja õlle ja lauluga. Õllega on nii, et kuna 
koorijuht Tõnu oskas ise sellest kraamist ikka lugu pidada, siis ta ei pidanud vahel meile jälle meelde 
tuletama ja kordama oma kuldseid sõnu: „tenor ei tohi, bariton võib, aga bass peab“  ̶  õlut jooma 
muidugi. Mulle see sobis, kuna minu partii oli just bariton-bass ja sobival hetkel kallutasin seda 
postulaati ikka enda kasuks ka. Tõnuga oli alati lõbus, sest ta viskas tihti nalja ja tõsisemale 
lauluhuvilisele võis see küll pinda käia, kuid muidu oli tore.  

 

 

 

 

 

 

 

Laululaagrites pidi ju ka häält puhkama … 



Kooriproovidel käisime akadeemia territooriumi tagumises osas asuvas nn tehnikamajas, seal oli          
II korrusel meie jaoks sobiv klassiruum ja kõrvalruumis (elektri)klaver, vähemalt mingi selle taoline 
pill, olemas. Mäletan, et poistega tassisime seda edasi-tagasi.  

Koori liikmed vahetusid pidevalt. See oli tingitud ka sellest, et vanemad lõpetasid ja uued tulid. 
Muidugi kujunes teatav tuumik, kellele meeldis koos käia ja laulda, isegi jäin veel pärast lõpetamist 
edasi laulma, käisin seal seltskonna ja huvi pärast. Koori liikmetest mäletan kursusevend Caius 
Pärtelit, samuti varem lõpetanud Kalmer Krimsest, samuti Matis Sikku, veel oli pundis Janek Pedask 
ja muidugi palju teisi. Neidudest mäletan Helen Kommussari, Olesja Simorat ja Häli Rütterit. Häli 
juures maal toimus ka üks laululaager.  

 
Veel üks laululaagri mälestus (Häli Rütteri maakodus), ees Tõnu Kuljus 

 
Paljud näod ja hetked on silme ees, koori tegevus rikastas minu üliõpilasaega oluliselt.  
 
 
Jüri Serman õppis politseikolledži uurimise erialal 1999–2003 



 

Sisekaitseakadeemia seni viimaseid koore/ansambleid meenutab Kairi Pruul 
 
Kui mina kooriga liitusin, „siis olid tunnid juba alanud“, aga sellegipoolest võeti mind vastu. 
Kahtlasel kombel oli viimastel aastatel mure laulumeeste leidmisega, vaatamata asjaolule, et 
toimetame asutuses, kus enamik õppureid just meessoost. Aga see ei takistanud meid koos 
käimast ega esinemast ega ka saavutamast parimat taset, mida naised kunagi saavutanud on. 
Tõenäoliselt selle taseme eest peab kummarduse tegema meie viimasele dirigendile Teele Utile. 
Tema lõputu särtsakus ja entusiasm ei lasknud meil laulmist jätta ning innustas edasi pürgima.  

 
Teele Utt ansambli harjutusel 

Loomulikult ei saa mainimata jätta asjaolu, et vedasime end Naissoo laulude konkursile (2015) ja 
kuigi suurt võitu sealt ei tulnud, siis oli see päris korralikuks katsumuseks. Tipphetkeks võiks siiski 
pidada osavõttu üldlaulupeost (2014), kus naiskoorina SKA-d esindasime. Siiani on rongkäigust 
meeles hüüded rahva hulgast „Elagu sisemine kaitse ja välimine ilu!“. Eks me nägime oma uues 
koorivormis ja punutud patsides päris kenad välja ka! Laulupeo ajal oli kooris ka 3 välisüliõpilast, 
kes vapralt kõik õ-d ja ü-d ära õppisid ning meie isamaalisi laule peast kaasa laulsid.  

 
Akadeemia naiskoor XXVI üldlaulupeol, 2014 



 

Mäletan ka meie koori bändi-projekti – see seisnes selles, et tulemas oli tudengite jõulupidu ja 
mõned poisid tahtsid bändi teha, siis koguti kokku terve SKA pealt vähegi muusikaga tegelevad 
tudengid, et panna kokku meie koori oma boybänd. Kuid ega siis naised ei tahtnud halvemad olla 
ning tehti ära ka tüdrukute bänd meie koori liikmetest. Päris huvitav ja jõululik etteaste tuli, mille 
videot saab näha Indrek Agara meenutustes märgitud lingilt. 

Ahjaa – punklaulupidu, selle tegime ka kaasa. Oli väga humoorikas ja meeldejääv üritus Rakveres. 
Kuigi sisemiselt oli pisuke dilemma (minul isiklikult), et kas sisekaitseline jõustruktuur on 
punklaulupeol siiski kohane. Tundus, et keegi teine ei muretsenud, ning kui vaadata mida lauldi, 
kuidas lauldi ja kes laulsid, siis väga midagi ekstreemset ega radikaalset seal polnudki. 

 
Võite ise arvata, kus linnusemäel oleme … 

Koori tasemele aitasid loomulikult kaasa koorilaagrid – uhh, need olid alles vahvad toimetamised. 
Sõitsime bussiga kas Paikusele, Murastesse või kuskile metsa ja hakkasime laulma. Laulsime kuni 
enam ei jaksanud, siis puhkasime ja laulsime edasi. Need olid küll intensiivsed proovipäevad, aga 
samas tugevdasid ka meie seltskonda ja liitsid koori ühtsemaks grupiks. Ja ei saa mainimata jätta, 
et nendest laagritest on vormunud tihedamad sõprussuhted. 

 
Meil oli hea olla ja nii häälestasime end enne Naissoo laulude konkurssi 



 

Praeguseks ajahetkeks ei ole enam koori SKA-s, aga saladuskatte all võin öelda, et me käime ikka 
koos ja laulame ja lähme ka järgmisele laulupeole. Seda küll tõenäoliselt mitte SKA nime all, aga 
seltskond on sama ja dirigent ka, kuid nimi tuleb tõenäoliselt teine 😉. 

Kui tahta statistikat, siis 2012/2013. õppeaasta dirigendiks oli Maarja Helstein ja alates 2013. 
aastast tuli Teele Utt, kes pidas meiega vastu kuni võiduka lõpuni. Pärast SKA 25. sünnipäeva balli 
(2017) olid mõned hümnilaulmised väiksema koosseisuga, mida ma kontsertideks ei nimetaks, 
kuid eks teisigi ülesastumisi oli veel. Koorijuht korraldas meile ka pisikese kontsertreisi Rootsi, kus 
oli hääleseade ning väike etteaste. Sellega saigi meie võitlusküllane ning seiklusrikas laulureis SKA-
s läbi... 

 
Ühel viimastest tippesinemistest SKA 24. aastapäeva ballil laululava all, 2016 

 

 
Kairi Pruul õppis päästeteenistuse erialal 2007–2011 ja töötab päästekolledžis alates 2012. 



Sajandivahetuse Sisekaitseakadeemia koorielu meenutab Kalmer Krimses 
 
Õppisin Sisekaitseakadeemia politseikolledži V lennus. Segakooris laulsin alates 1997. aasta 
õppeaasta algusest kuni 2002. aasta lõpuni. Esimesel õppeaastal ma kooriga ei liitunud, kuna 
seda võeti ka suuresti päästerõngana, et pääseda sõjaväekorraga seotud kohustustest. Kui mina 
liitusin kooriga, olid meie kursuselt laulukoori jäänud vaid pooled või alla selle. Jääjad olid need, 
kes ikka soovisid laulda. Dirigent Tõnu Kuljusega tutvusin esimesel kursusel kultuuriajaloo 
tundides. Need algasid alati mõne tuntud lauluga ja jätkusid huvitava loenguga. Juba siis tundis 
Tõnu minus ära koorilaulja ja küsis, et miks ma ei ole kooriga liitunud. Andsin talle lubaduse, et 
kindlasti liitun uuel õppeaastal, mida ma ka tegin.  

Proovid toimusid kord nädalas praeguse tehnikamaja auditooriumis 22. Proov algas alati mõne 
Tõnu-poolse anekdoodiga ja lõppes samamoodi. Kord poolaasta jooksul toimus laululaager ühel 
nädalavahetusel (laupäev ja pühapäev) ja reeglina Järvamaal Paunküla spordikeskuses. Kohale 
viidi tellitud bussiga ja toodi pühapäeva pärastlõunal tagasi. Toitlustati kolm korda päevas 
kaloririkka maatoiduga. Traditsiooniliselt toimus esimese proovipäeva õhtul pidu, koos kõige 
selle juurde kuuluvaga. Kohalikule väikepoele oli meie laululaager kui taevakingitus, sest me 
suutsime ühe päevaga tekitada kauplusele korraga u poole kuu või enama jao käibest! 

Esinemised olid seotud SKA sündmustega – aastapäevade ballid aprillis, ametkondlikud 
tähtpäevad, õppeaasta algused ja jõulupeod. Kindlasti ei saa märkimata jätta osalemist Balti 
üliõpilaste laulu- ja tantsupeol Gaudeamus. SKA laulukoori osalemisi antud laulupidudel 
korraldas väsimatult tollane SKA kirjastusosakonna juhataja Valdur Talts. Kõige suuremas 
koosseisus osales SKA segakoor Vilniuses toimunud Gaudeamus XIII peol, juunis 1999. Järgmisel 
korral 2004. aastal Riias oli koosseis juba oluliselt kahanenud ja samuti Tartus 2006. Ise laulsin 
kaasa 1999. aasta Gaudeamusel ja teistel kordadel oli võimalus kooriga kaasa sõita ning 
peomelust osa saada. 

Kui Paikuse politseikool 1. septembril 2004 Sisekaitseakadeemiaga liideti, siis sama aasta sügisel 
sai alguse segakoori tegevus Paikusel. Kuna töötan alates 2003. aastast Paikusel ja olen endine 
laulukoori liige, siis sain endale 
ülesandeks teha natuke eeltööd 
ning välja selgitada võimalikud 
laulukoori liikmed. Kadettide 
hulgas oli huvi laulmise vastu suur 
ja segakoori tegevus algas. 
Dirigentideks olid Tõnu Kuljus ja 
Pärnu Mihkel Lüdigi nimelise 
meeskoori dirigent Evelin Mei. 
Proovi tehti kord nädalas endises 
aulas, praeguses matisaalis. Esineti 
koolis politsei aastapäeval ning 
lõpuaktustel ja jõulupidudel.  

SKA segakoor esineb Paikusel politsei aastapäeval, 2002 

Segakoori tegevusele Paikusel sai saatuslikuks tollane politseinike väljaõppe vorm. Koolitus oli 
üles ehitatud kompetentsipõhisel õppemeetodil – kolm kuud koolis ja kolm kuud praktikal. 
Kannatama hakkas järjepidevus. See mis õpitud, oli kolme kuu möödumisel ununenud. Kadus 
huvi ja aastal 2006 segakoori tegevus Paikusel lõppes. Õnneks on säilinud antud koosseisu 
tegemistest ja esinemistest pildimaterjali meie kooli arhiivis. 



 
Paikuse segakoor esineb politsei aastapäeval, 2005. Juhatab Evelin Mei, paremal Tõnu Kuljus 

Üks vahva seik on jäänud meelde, kui esinesime Paikusel politsei aastapäeva aktusel 2004. 
Kavas oli hoogne aafrika keelerühma kuuluv laul. Laul oli mõeldud väikese vimkana, kas 
saadakse aru või mitte. Laulu refräänis oli selgelt eristatav, nagu kõlaks eesti keeles, et 
„seahambad kokaiiniga koos“. Saalis rahvas muigas ja võeti hästi vastu, ainult direktor Ralf Palol 
oli nägu natuke tõsine. Peale esinemist tuli direktor meid tänama, kuid küsis lisaks, kas me ikka 
viimase laulu ajal teadsime, millest me laulsime. Vastasime, et teadsime küll, ta muigas, vaatas 
meile otsa ja lahkus naeratus näol. 

 
Kalmer Krimses õppis politseikolledžis 1996–2000 



Sisekaitseakadeemia segakoori meenutavad Olavi Org ja Matis Sikk 
 
Allakirjutanute Sisekaitseakadeemia segakooris laulmisest on möödunud juba 16 aastat. Seda aega 
meenutades kajab meeltes humoorikas kollektiiv eesotsas legendaarse dirigendi Tõnu Kuljusega, 
kelle kooriproovid olid põimitud anekdootide ja naljalugudega. Oli pingelist õpiprotsessi, 
tegevusterohkeid laululaagreid ja vastutusrikkaid etteasteid nii Sisekaitseakadeemia tähtüritustel kui 
ka väljaspool kooli. Üks neist, mis kindlasti on eredamalt meelde jäänud, oli Leedus toimunud 
üliõpilaslaulupidu Gaudeamus XIII aastal 1999. 

On ütlemata oluline, et kõrgkooli astudes säiliks tudengitel võimalus ennast muusikaliselt harida ja 
tegelda meeldiva kõrvalalaga. Ega asjata ei kehti ütlus, et laul teeb rinna rõõmsaks. Teatud 
uurimused on suisa tõestanud, et koorilauljate eluiga pikeneb tänu laulmisega tegelemisele. 
Koorimuusikaga tegelemine on meeskonnatöö ja seetõttu pakub see häid võimalusi seltsieluks. Kus 
on koos palju inimesi, seal on ka suuremad võimalused ennast sotsiaalselt realiseerida. Võimatu pole 
ka see, et mõni noor avastabki enda jaoks muusika ja selle võlud alles kõrgkoolis. Nii juhtus ka ühe 
allakirjutanud Matisega ning siiani on tee teda kaks korda nädalas viinud kooriproovidesse — hetkel 
küll Saaremaa Meeskooris. Olav Org lööb võimalust mööda kaasa K. Türnpu Meeskoori tegemistes. 
Seega kunagi pole liiga hilja selle väga laheda hobiga tegelemiseks. Jah, muusikaline kuulmine on 
tõenäoliselt kõige alus, aga peamine on siiski tahe … 

Ja kindlasti on iga muusikaline kollektiiv kõrgkooli kvaliteedimärgiks. Tänu Sisekaitseakadeemia 
koorile jätkas nii mõnigi meist peale kooli lõpetamist oma lauljateed teistes Eesti tippkoorides. Mõni 
võtab seda kui meeldivat vaheldust, mõni tegeleb sellega, kuna tunneb, et loodus on teda 
häälematerjali ja muusikalise kuulmisega õnnistanud. Kindlasti on veel põhjuseid, aga kõik me 
tunneme, et koorimuusika annab meile midagi väga olulist vastu ja see juba ongi motivaator, et 
panustada sinna enda vaba aega.  

Omal ajal oli meie jaoks auasi astuda üles segakooriga ja esindada akadeemiat. Polnud vahet, kas oli 
tegemist akadeemiasisese või -välise üritusega. Pidulikematest asjadest meenub näiteks üks 
vastutusrikas esinemine akadeemia aastapäevapeol, kus publikuna olid kohal ka paljud vilistlased. 
Vabamatest üritustest aga võib nimetada ülesastumist koolidiskol, mis toimus akadeemia sööklast 
kujundatud tantsusaalis. Üldiselt saime igal pool sooja vastuvõtu osaliseks ja negatiivseid emotsioone 
ei meenu. 

Ja muidugi need laululaagrid — nendest ei saa üle ega ümber. Need kuuluvad ühe endast lugupidava 
koori tegevuskavasse. Just seal toimub repertuaari tõsisem omandamine. Kuna meil toimusid need 
Paunkülas, siis jäime alati ka ööbima. Sõitsime kohale laupäeva hommikul ja tagasi pühapäeva 
pärastlõunal. Akadeemia oli selleks alati suure bussi rentinud, kuigi üle poole istekohtadest jäid tihti 
tühjaks. Laagrid andsid lisaks muusika omandamisele võimaluse ka üksteise tundmaõppimiseks. Ja 
mis seal salata — kus on poisid ja tüdrukud koos, seal võib nii mõndagi juhtuda. Nii tekkis ka meil seal 
paarikesi ... 

Kuna dirigent Tõnu oli kõva saunamees, siis ei puudunud ka iga laagri saunaõhtu. Ega keegi talle 
leiliviskamises vastu saanud. Ja sama kehtis ka vene piljardi kohta. Kuna Paunkülas oli väikeste 
aukudega piljardilaud ning Tõnu oli omandanud oma oskused juba Nõukogude Liidu armees, kus olla 
võitnud samasugusel laual mängides oma ülemust, siis polnud ka meist talle vastast. Aga huvitav oli 
sellegipoolest ja kõik poisid tahtsid kordamööda Tõnuga n-ö kiid ristata. 

Nagu näha, on positiivseid mälestusi küll ja veel. Me ei kahetse, et kunagi selle tee valisime ja käime 
seda tänaseni. Tahame kindlasti tänada dirigenti Tõnu Kuljust, kes meie proovid alati huvitavaks ja 
humoorikaks kujundas ning tervitame omaaegseid lauluvendasid ja -õdesid, kui neist keegi peaks 
seda kirjatükki juhuslikult lugema. Loodetavasti tekib tänastel akadeemikutel peagi jälle võimalus 
meie eeskuju järgida ja hoida akadeemia lippu kõrgel ka segakoori koosseisus. 
 
Täname selle võimaluse eest oma meenutusi jagada. Vivat Academia!, Vivant Professores! 
 
 
Autorite õpingutes peegelduvad sajandivahetusel toimunud õppetöö ümberkorraldused: 

- Olav Org alustas kaitsekolledžis 1997 ja pärast kaitseväe eriala sulgemist (1998) jätkas 
õpinguid korrektsiooni erialal, mille lõpetas 2001 

- Matis Sikk alustas õpinguid 1998 halduskolledži rahvastikukorralduse erialal ja pärast eriala 
sulgemist õppis halduskorralduse erialal, mille lõpetas 2002 



GAUDEAMUS IGITUR´i peetakse vanimaks tudengilauluks, mis põhineb 1287. 
aastal ilmunud käsikirjal. Muusika pärineb 1794. aastast, tänapäevased 

ladinakeelsed sõnad lõi Christian Wilhelm Kindleben 1781. Eesti keeles võib leida 
mitu selle teksti sisuseletust „elu lühidusest“: 

 

Ladina keeles  Traditsiooniline eesti keeles  
Hilisem tõlge TÜ ladina keele  

lektor Kaarina Reinult 

Gaudeamus igitur 
Juvenes dum sumus. 
Post jucundam juventutem 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus. 
 

Olgem rõõmsad 
kuni oleme noored. 
Pärast rõõmsat noorusaega, 
pärast rusuvat vanadust 
pärib meid muld: 

Rõõmustagem niisiis, 
kuni oleme noored! 
Pärast meeldivat noorusaega, 
pärast rusuvat vanadust 
pärib meid muld. 

Ubi sunt qui ante nos 
In mundo fuere? 
Vadite ad superos 
Transite in inferos 
Hos si vis videre. 
 

Kus on need, kes enne meid 
maailmas on olnud? 
Minge taevaisa juurde 
siirduge allilma elanike juurde 
kus nemad juba on olnud. 

Kus on need, 
kes olid maailmas enne meid? 
Minge taevaste juurde, 
siirduge allmaailma! 
Kus nad siis on? Nad on olnud. 
 

Vita nostra brevis est 
Brevi finietur. 
Venit mors velociter 
Rapit nos atrociter 
Nemini parcetur. 
 

Meie elu on lühike,  
ta lõppeb ruttu. 
Surm tuleb kiiresti, 
haarates meid halastamatult, 
kedagi säästmata 

Meie elu on lühike, 
see lõpeb peagi. 
Surm tuleb ruttu, 
haarab meid jõhkralt kaasa, 
mitte kellelegi ei halastata. 
 

Vivat academia! 
Vivant professores! 
Vivat membrum quodlibet 
Vivant membra quaelibet 
Semper sint in flore. 
 

Elagu ülikool, 
elagu õppejõud, 
elagu iga üliõpilaspere liige, 
elagu kõik akadeemia liikmed-
õitsegu nad igavesti. 

 

Elagu ülikool, elagu õppejõud! 
Elagu iga (ülikooli) liige, 
elagu kõik (ülikooli) liikmed, 
õitsegu nad alati! 
 

Vivant omnes virgines 
Faciles, formosae. 
Vivant et mulieres 
Tenerae amabiles 
Bonae laboriosae. 
 

Elagu kõik neiud,  
meeldivad ja kaunid, 
elagu me naised 
õrnad, armsad ja töökad. 

Elagu kõik tütarlapsed, 
nõtked, kaunid! 
Elagu ka naised, 
õrnad, armsad 
ning ka töökad! 
 

Vivat et respublica 
et qui illam regit. 
Vivat nostra civitas, 
Maecenatum caritas 
Quae nos hic protegit. 
 

Elagu meie vabariik 
ja need, kes seda juhivad! 
Elagu meie linn, 
metseenide heldus, 
kes meid kaitsevad. 

Elagu ka riik 
ja see, kes riiki juhib! 
Elagu meie linn, 
metseenide hoolitsus, 
mis meid siin kaitseb! 
 

Pereat tristitia, 
Pereant osores. 
Pereat diabolus, 
Quivis antiburschius 
Atque irrisores. 

Kadugu kurbus, 
kadugu vihkajad! 
Kadugu kurat, 
kõik üliõpilaste vastased 
ja ka pilkajad! 

Kadugu kurbus, 
kadugu vihkajad! 
Kadugu saatan, 
kes iganes on üliõpilasvaenulik, 
ning ka pilkajad! 

 



ÜLEVAADE BALTI ÜLIÕPILASTE LAULU- JA TANTSUPIDUDEST G A U D E A M U S 
 

Jrk 
nr Toimumise koht ja aeg Arv * Laulupeo kontsert Rahvatantsupeo 

kontsert 
Eesti kava üldjuhid Eesti-poolsed 

aujuhid Kaasnenud üritused Laulukoorid Rahvatants Puhkpill 
1. Tartu,  07.-08.07.1956 2 500 Toomeorg (Kassitoome), 08.07 Richard Ritsing -  Juhan Simm Rahvakunstiõhtu Toomeorus, 07.07 (õhtu juhid Ullo Toomi ja 

Helju Mikkel) 
2. Riia,  05.-06.07.1958 3 000 Mežapargi lauluväljak, 

06.07 
Mežapargi 
lauluväljak, 05.07 

Richard Ritsing -   Uudse üritusena peeti lätlaste Ligo rahvapeo vormis sõpruspidu 
Sigulda laululaval, 07.07 

3. Tartu,  08.-09.07.1967 3 200 Tähtvere lauluväljak, 08. ja 09.07 Richard Ritsing -  Gustav Ernesaks, 
Ullo Toomi 

Rahvakunstiõhtu Tähtveres (08.07),  juhid Ullo Toomi ja  Helju 
Mikkel; sõpruskontsert Elvas, 09.07; Jerevani Ülikooli koori 
kontsert TRÜ aulas, 07.07 

4. Vilnius,  06.-08.07.1968 6 000 Vingise pargi laululava, 
06.07 

Vingise pargi 
laululava, 07,07 

Richard Ritsing, 
Arvo Ratassepp 

Salme 
Valgemäe 

  Kunstiinstituutide üliõpilastööde näitus; rahvusvaheline 
(peo)tantsuvõistlus 

5. Riia / Ogre linn,  09.-11.07.1971 5 000 Ogre lauluväljak, 09.07 Ogre lauluväljak, 
10.07 

Richard Ritsing Helju Mikkel   Veekarneval Ogres, 10.07 

6. Tartu,  06.-07.07.1974 5 000 Tartu lauluväljak, 07.07 Tartu laulu-väljak, 
06.07 

Ants Üleoja Helju Mikkel Elmar 
Peäske 

Gustav Ernesaks, 
Ullo Toomi 

Laulu- ja tantsupeo puu istutamine aujuhtide poolt 

7. Vilnius,  07.-09.07.1978 7 000 Vingise pargi laululava, 
09.07 

Žalgirise staadion, 
08.07 

Ants Üleoja Henn Tiivel Elmar 
Peäske 

 Leedu üliõpilasansamblite kontsert Kalnu pargis;  esimest korda 
olid Leedu kavas peotantsijad 

8. Riia/ Ogre linn,  10.-12.07.1981 6 500 Mežapargi lauluväljak, 
12.07 

Mežapargi 
lauluväljak, 11.07 

Arvo Ratassepp Mait Agu Vello 
Loogna 

 Eesti kollektiivide esinemine Saulkrastis, 09.07; Eesti kavas 
esmakordselt neidude liikumisrühmad Liia Palmse loodud 
lainetuste kavaga 

9. Tallinn,  06.-08.07.1984 6 000 Tallinna lauluväljak, 
07.07 

Tallinna laulu-
väljak, 08.07 

Arvo Ratassepp Mait Agu, 
Liia Palmse 

Ahti Rääst Richard Ritsing, 
Gustav Ernesaks, 
Helju Mikkel, 
Elmar Peäske 

Külaliskollektiivide kontserdid Tartus, Pärnus ja Narvas, 04.07; 
segakavaga kontsert laululava ees, 06.07 

10. Vilnius,  01.-03.07.1988 7 000 Vingise pargi laululava, 
03.07 

Žalgirise staadion, 
02.07 

Kuno Areng Mait Agu, 
Liia Palmse 

Ahti Rääst Richard Ritsing, Avapidu Kalnu pargi estraadil, 01.07; Eesti kollektiivide esinemine 
Kaunases; 28.06, kunstiinstituutide üliõpilastööde näitus 

11. Riia / Ogre linn,  27.-30-06.1991 4 500 Ogre lauluväljak, 30.06 Ogre lauluväljak, 
29.06 

Alo Ritsing, Jüri Rent, 
Vaike Uibopuu 

Henn Tiivel Ahti Rääst Richard Ritsing, 
Helju Mikkel 

Eesti kollektiivide esinemine Cesises, 28.06 

12. Tartu,  07.-09.07.1995 5 000 Tartu lauluväljak, 08.07 Tartu lauluväljak, 
09.07 

Alo Ritsing, Vaike 
Uibopuu, Kuno Areng, 
Jüri Rent 

Enn Madi 
Inga Neissaar 

Enno Tubli Helju Mikkel Avati Richard Ritsingu hauamonument;  etendus Tartu 
kollektiivide esitatud tudengimüsteerium 

13. Vilnius,  25.-27.06.1999 5 700 Vingise pargi laululava, 
27.06 

Kalnu pargi 
estraad, 26.06 

Ants Sööt Vaike Rajaste Reet Braun  Peaproov ja esinemine Elvas 

14. Riia,  09.-10.07.2004 4 246 Sconto staadion, 11.07 
 

Ants Sööt Rene Nõmmik Avo Ots  Eesti kollektiivide esinemine Valmieras, 09.07 

15. Tartu,  30.06-02.07.2006 5 500 Tartu lauluväljak, 02.07 Alo Ritsing Rene Nõmmik Avo Ots Kuno Areng, 
Helju Mikkel 

Toimus nn rahvakultuuri päev, 01.07;  esimese üliõpilaslaulupeo 
mälestuskivi avamine, 30.06 

16. Vilnius,  24.-26.06.2011 4 500 Kalnu pargi estraad, 
26.06 

Raekoja plats, 
25.06 

Raul Talmar Jaanus 
Randma 

Avo Ots  Eesti koondkavana kanti ette Tauno Aintsi oratoorium 
„Loomiselugu“  

17. Daugavpils,  27.-29.06.2014 4 600 Stropu estraad, 29.06 olümpiakeskus, 
28.06 

Janne Fridolin Aveli Asber Tarmo 
Kivisilla 

Alo Ritsing Avakontsert Mark Rotku kunstikeskuses, 27.06;  toimus Balti 
muusikaakadeemia rektorite sümfooniakontsert ning 
kunstiinstituutide rektorite loomingu näitus 

18. Tartu,  22.-24.06.2018 oodatavalt 
4 000 

Taru lauluväljak, 24.06 Tamme staadion, 
23.06 

Kuno Kerge Rene Nõmmik Tarmo 
Kivisilla 

Alo Ritsing Tõrvikurongkäik Kassitoomelt ja avatseremoonia Emajõe 
kallastel, 22.06;  

 

)*   ̶  erinevates kirjalikes allikates leidub erinevaid andmeid. Osavõtjate arvud on kuni 15. peoni võetud koguteosest Gaudeamus 50 (Tartu 2006), edasi on andmed Internetist. Tabeli koostaja 
tänab kõiki, kes saadavad talle tabeli kohta parandusi/kontrollitud teavet e-postile  valdur.talts@sisekaitse.ee. 

 
 
Koostaja Valdur Talts 

Osalus Gaudeamuse pidudel:  TPedI meeskoori lauljana – 1967, 1968  ja  Eesti Õpetajate Meeskoori lauljana – 1974  ning edasi ühena Eesti-poolsetest 
korraldajatest – 1978, 1981, 1984, 1988, 1991, 1995, 1999, 2004, 2006, 2011, 2014 ja 2018. 
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