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EKSÜ e-kuukiri / jaanuar 2017 (13) 

 Tähtsad uudised 
 EKSÜ ja liikmesseltside sündmuste uudised ja 

kajastused 

 Kultuuriseltside põnevaid tegemisi  
 Kohtumispaik 
 Rahastusvõimalused 
 

 

 

 
Karjala Eesti Sõprusühinguga „Kolle“ koos 

Eesti Kultuuriseltside Ühendusega 
soovib lugejatele ilusat algavat  

punase kuke aastat! 
 
 

Karjala õnnitluskaardi kujundanud noorest 
ehtekunstnikust ja seltsi aktiivsest liikmest Olga 

Rjabikovast saab lähemalt lugeda artiklist  
“ Eesti juurtega noor ehtekunstnik Karjalas“ 

 
 
TÄHTSAD UUDISED 
 

Eesti Kultuuriseltside Ühendus – 20! 

2017 a on Eesti Kultuuriseltside Ühendusele (EKSÜ) 
juubeliaasta - möödub 20 aastat ühenduse asutamisest! 
On üheltpoolt kokkuvõtete ja teiseltpoolt tulevikku 
vaatamise aeg. Alanud aasta eelolevatest tegevustest loe 
edasi. 

 

2017 on noorteaasta 

2017. aasta on Eesti laste ja 
noorte kultuuriaasta, mis 
väärtustab last ja noort nii looja 
kui ka publikuna. Teema-aasta  
tunnuslause on “Mina ka!”. Loe edasi 

 
 
TAGASIVAADE  - 2016 a  
 

EKSÜ 2016 a kokkuvõte 

2016 a on EKSÜ-l olnud sihtide selgitamise ja seadmise aasta. Üle aastase töö tulemusena on valminud arengukava 
aastateks 2017-2020. Jätkati juba traditsiooniliste sündmustega ja algatati mitmeid uusi. Loe edasi 

 

Jõululugude kogumine 

2016 a detsembris kuulutasime välja seltside jõululugude 
kogumise ja meil on suur rõõm, et üleskutsele vastas 7 
seltsi. Seltside jõululood on väga erilimelised ja nüüd 
toome nad kõik lugejate ette. 

Nagu lubatud loosisime jõululugusid saatnud seltside vahel 
välja üllatuskingitused, õnnelikuks osutusid: 

Juhan Kunderi Selts - „Väike pärandkultuuri käsiraamat“
Londoni Eesti Selts - CD „Tartumaa rahvamuusika“ 

Suur tänu kõikidele osalenud seltsidele! 

Pildikesi ERM-i Sõprade Seltsi jõulupeolt 

18. detsembril kogunes 
180 ERMi Sõprade 
Seltsi liiget oma 
muuseumi, et 
meenutada möödunud 
teguderohket aastat. 
Kokkutulnuid tervitasid 
Hurda saalis seltsi 
juhatuse esimees Tanel Linnus ja ERMi direktor Tõnis 
Lukas. Meenutati hea sõnaga möödunud aastat, maitsti 
jõuluroogasid ja nauditi kontserti. Loe edasi 

Eestlaste jõulupidu Londonis  

Detsember on Londonis 
päris kiire jõulu hooaeg. 
Enamus organisat-
sioone peab 
jõulupidusid. Londoni 
eestlaste 
rahvarohkeima jõulupeo 
organiseerib tavaliselt 
Londoni Eesti Selts.  

Loe edasi 
 
 
 

Hanila Muuseumi Seltsi jõulud 

Hanila Muuseumi 
Selts kogunes 17. 
detsembril 2016 
Hanila vanas 
koolimajas. Nii nagu 
eestlastel kombeks, 
on aasta lõpus hea 
mõtiskleda tehtu üle, 
heita pilk uude 
aastasse ja üheskoos tähistada jõuluaega. Loe edasi 

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/348-eesti-juurtega-noor-ehtekunstnik-karjalast
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/346-eksu-20
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/346-eksu-20
http://minaka.ee/teema-aasta/uldkirjeldus/
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/342-eksu-2016-aasta-tegevuse-kokkuvote
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/341-pildikesi-erm-i-soprade-seltsi-joulupeolt
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/334-eestlaste-joulupidu-londonis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/336-hanila-muuseumi-seltsi-joululugu
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Kunderi selts kuulutas jõulupäeval välja  
Vaimsuse Auhinna saaja 

 
Juhan Kunderi sünniaastapäeval, 
26. detsembril kuulutati Sõmeru 
keskusehoones välja Vaimsuse 
Auhinna saaja.  
Laureaaditiitliga pärjati Rakvere 
linna mees – muusik, helilooja, 
õpetaja ja teatrimees Peep Pihlak, 
kelle teod järgivad suuresti Juhan 
Kunderi omaaegseid tegemisi.  
Loe edasi 
 

Jõululugu ... Väike-Rakke moodi  
 
Lugu ise toimub ühes 
väikeses Tartumaa külas 
nimega  Väike-Rakke ja 
Rakke Külaseltsi 
eestvedamisel.  
Meie jõululugu on kestnud 
juba mitu kuud ja on tõsine 
jõulu ime - kuidas üks kodutu 
mees saab omale jõuluks 
kodu. 
 Loe edasi 
 

Muuga maanaiste jõululaat 

Muuga 
Maanaisteseltsi EHA 
XIII jõululaat toimus 
Muuga Spordihoones 
10. detsembril. 
Laadapäev möödus 
lõbusa jõulumuusika 
saatel ja müümas olid 
nii kohalikud seltsi 

liikmed kui ka inimesed naabervaldadest. 
Loe edasi 

Võru Segakoori Tervis jõululugu 

Juba suvel leppisid 
Võru Segakoori 
Tervis ja Räpina 
Kammerkoori 
dirigendid kokku, et 
advendiajal 
musitseeritakse 
koos kahe kooriga. 
Üks kontsert EELK 
Räpina Miikaeli 
kirikus 11. detsembril ja teine Võru Kandles 18. detsembril.
Loe edasi 

 
 
KULTUURISELTSIDE  PÕNEVAID TEGEMISI  
 
Kanepi Laulu Selts taastas ajaloolise laululipu aastast 1869  
Kanepi Laulu Selts tähistas koos segakooriga 29. detsembril 2016 Seltsi 
ajaloolise esimese üldlaulupeo lipu uut elu. 
1869. a. esimesel üldlaulupeol käinud meeskoori laululipu järgi valmistatud uus 
lipp sai valmis enne jõulupühi.  
Loe edasi 

 

Vilde teater tegi kokkuvõtteid ja seadis sihte uueks aastaks 
Nagu tavaliselt uue aasta alguses kogunes Vilde teatripere ja andis hinnangu möödunud aastale. Kuue 
lavastusega anti 2016 a kokku 64 lavastust. Populaarseim tükk oli "Minejad", mis andis kokku 28 
etendust.  
Loe edasi 
 

 
Põlvas tähistati Jakob Hurda mälestuspäeva 
Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts tähistas 12. jaanuaril oma nimikangelase 
mälestuspäeva. Möödus 110 aastat suurmehe surmast.  
Loe edasi 

 

 

KOHTUMISPAIK 
Sellel aastal tutvustame lisaks seltsidele ka inimesi, kes seltsides tegutsevad nii siin kui sealpool piiri. 

Eesti juurtega noor ehtekunstnik Karjalas 
Olga Rjabikova on noor ehtekunstnik Karjalas, kelle esivanemad elasid Eestis ja kes on Karjala 
eesti seltsi aktiivne liige.  
Tal on oma juveliirikoda «Ptitsa Vereska», kus valmivad pronksist ja hõbedast ehted. Olga 
unikaalsed, kaunilt kujundatud tööd kannavad endas aegade taguseid lugusid Karjala müstilisest 
loodusest ja legendidest. 
Olga töödega saab tutvuda tema kodulehel ja artiklit temast lugeda siin. 
 

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/335-kunderi-selts-kuulutas-valja-vaimsuse-auhinna-saaja
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/337-joululugu-vaike-rakke-moodi
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/338-muuga-maanaiste-joululaat
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/339-voru-segakoori-tervis-joululugu
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/347-kanepi-laulu-selts-taastas-ajaloolise-laululipu-aastast-1869
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/350-vilde-teater-tegi-kokkuvotteid-ja-seadis-sihte-uueks-aastaks
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/349-polvas-tahistati-jakob-hurda-malestuspaeva
https://vk.com/ptica_vereska
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/348-eesti-juurtega-noor-ehtekunstnik-karjalast
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RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD 

Põhja-Balti koostööprogrammide taotluste esitamise tähtajad 
2017. aastal jätkavad mitmed Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusprogrammid, kust on võimalik 
rahastust taotleda koostööks nii kultuuris, hariduses kui ka vabakonnas.  
 
Mitmete toetusprogrammide taotluste esitamise võimalus avaneb jaanuaris-veebruaris, taotluste tähtajad 
on järgmised: 

25. jaanuar Põhjamaade kultuurifond 
13. veebruar Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm 
13. veebruar Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm: kunstiresidentuurid 
20. veebruar  Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm: koostöövõrgustikud (lühiajalised)  
1. märts  haridusprogramm Nordplus 
6. märts  kultuuri- ja kunstiprogramm 
15. märts Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetus 
30. märts  Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm 
28. september  Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm: koostöövõrgustikud (pikaajalised) 

Täpsem info toetusprogrammide kohta loe siin
 

Laste ja noorte kultuuriaasta 2017 ideekonkurss "50 ideed" 
Avatud on laste ja noorte kultuuriaasta ideekonkurss, mille eesmärk on läbi erinevate algatuste ja sündmuste muuta 
laste ja noorte kultuurielu veelgi sisukamaks ja põnevamaks. 
Ideekonkursil saavad osaleda kõik (pered, sõpruskonnad, kogukonnad, institutsioonid) ning eelistatud on projektid, kus 
lapsed ja noored on idee autorid või kaasautorid ning osalevad ka projekti elluviimises. Loe edasi 
 
NB! Konkursi tähtajad on 20. jaanuar ja 20. aprill 2017! 

 

ILMUNUD KIRJASÕNA 

Rahvakultuuri keskseltside viimased kajastused 

 Folkloorinõukogu kuukiri 

 Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi  Teataja 

 
 

EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate teateid ja kajastusi oma sündmustest 
aadressile kultuuriseltsid@gmail.com 

 
Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile kultuuriseltsid@gmail.com 

 

 
 

E-kuukirja toimetab Margit Reinkubjas, EKSÜ tegevjuht, 522 6248, kultuuriseltsid@gmail.com 

http://www.norden.ee/et/meist/uudised/item/8635-kevad-talv-toob-mitmete-pohja-balti-koostoeoeprogrammide-taotluste-esitamise-tahtajad-tulekul-on-ka-infopaevad
http://www.norden.ee/et/meist/uudised/item/8635-kevad-talv-toob-mitmete-pohja-balti-koostoeoeprogrammide-taotluste-esitamise-tahtajad-tulekul-on-ka-infopaevad
http://minaka.ee/teema-aasta/ideekonkurss-50-ideed/
https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/gkDRIQuBSK_eBWOAwFdKgJQ-1CYXTom9WEG9_HG8C0JGEoupU8RMFlwF3vbDYHQj-w5XV9Aank7wzCs8uayVSDsWmQqCUCJWgKCidrs5mYm8zAKfhlUNcOnNgXKciezf/
https://issuu.com/heinrobert/docs/errsiteataja_detsember_2016/4
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
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