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EKSÜ e-kuukiri / märts 2017 (15) 

 Tähtsad uudised 
 EKSÜ ja liikmesseltside sündmuste uudised ja 

kajastused  
 Kohtumispaik 

 Kultuuriseltside põnevaid tegemisi 
 Tegijad saavad tunnustatud 
 Huvitav ja kasulik 
 Rahastusvõimalused 

 
TÄHTSAD UUDISED 

EKSÜ aasta aruandekoosolek „EKSÜ 20“  
Juubeliaasta pidulik aruandekoosolek toimub 
11. märts kell 14-16 Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus.  

Koosoleku päevakava 
 Ülevaade ühenduse 20 a pikkusest tegevusest 
 Tegijate tunnustamine 
 2016 a aastaaruande ülevaade ja kinnitamine 
 Põhikirja muutmine (juhatuse tööaeg, auliikme 

statuut, nõukoda) 
 Uue juhatuse ja revidendi valimine 

 
Palume kõigil liikmetel kindlasti osa võtta! 
 
Eelnevalt toimub samas kohas kell 11-13 emakeelepäeva 
ettekandekoosolek „Murdekeelte homne päev“. 

Kultuuriseltside suvekool 4.-5. august 2017 Toilas 

Kõik kultuuriseltsid on oodatud augusti alguses Ida-Virumaale 
Toilasse, kus toimub kultuuriseltside suvekool II. 

Miks tulla suvekooli? 
 Kohtumine teiste eesti kultuuriseltsidega – nii Eestist 

kui välismaalt 
 Arutelud erinevatel aktuaalsetel teemadel (paku ise 

teema!) 
 Koolitused ja õpitoad nii suurtele kui väikestele 
 Ekskursioon kohalike vaatamisväärsuste juurde 
 Seltside kollektiivide ühine kontsert- peaesinejaks on 

oma 10. tegevusaastat tähistav Euroopa Eestlaste 
Koor! 

Osalemistasu (majutus ja toit) on arvestuslikult 40 eur/inimene, 
lastele ja EKSÜ liikmesseltsidele soodustused! 

Registreeri juba nüüd – kultuuriseltsid@gmail.com! 

 
MIS OOTAB EES 

Märts  

1.-2.03  EKSÜ koolitus „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ Haapsalus ja Kärdlas Koostöös 
ERM-i ja RA-ga korraldatud koolitus jõuab märtsis Läänemaale ja Hiiumaale. 

4.03 Algavad Muuga Maanaisteseltsi EHA käsitöökursused I koolituspäev - seebi keetmine. 

5.03 Tallinna Võru Seltsi suurkogu, külaliseks hobifotograaf Jüri Jõepera Loe edasi 

11.03  Emakeelepäeva ettekandekoosolek „Murdekeelte homne päev“ Eesti 
Kirjandusmuuseumis Emakeelepäeva korraldab EKSÜ koostöös Eesti Keele Kaitse 
Ühinguga. Loe edasi 

11.03 EKSÜ aasta pidulik aruandekoosolek „EKSÜ 20“ 

14.03  Muugal tähistatakse emakeelepäeva 

15.03 „Eesti kohanimeraamatu“ saamislugu,  kohtumine ERM-is F.J. Wiedemanni keeleauhinna 
tänavuse laureaadi, „Eesti kohanimeraamatu“ autori  Marja Kallasmaaga Loe edasi 

16.03 Eesti keele päev Petseris „Meenutades vana, loome uut“ 
ERM Sõprade Selts aitab sisustada eesti keele päeva Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis. Loe 
edasi 

18.03 Regilaulutuba ERM-is, eeslauljaks noorte pärimusansambel „Maatasa“ Halliki Pihlapi 
juhendamisel, teemaks armastus ja noored. Regilaulutuba veab eest Veronia Sõstar Tartumaa 
Rahvakultuuri Keskseltsist 

19.-26.03  Ameerika eestlaste kruiis „KENK-IEP eesti päevad“, EKSÜ esindajana osaleb Iivi Zajedova 

20-24.03  Koolivaheaja pärimuslaager Tartus, korraldab Tartumaaa Rahvakultuuri Keskselts  

23.03 Tartu Folgiklubi külaliseks on Toomas ja Meel Valk, korraldab Tartumaa Rahvakultuuri 
Keskselts 

25.03 Muuga Maanaisteseltsi EHA käsitöökursused II koolituspäev – karbi valmistamise koolitus 

 

Aprill 

1. 04 21. huumorifestival „Maamees muigab“ Väätsal, osalevad Vilde teater, huumoriklubi „Kihva“ ja 
karaktertansturühm „Salome“ Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsist 

20.-26.04 ERM-i Sõprade Seltsi kultuurireis Baskimaale 

22.-26.04 Jõgevamaa Metsaseltsi talgupäevad 

27.04 Tartu Folgiklubi  

26.-30.04 Eesti koorimuusika festival Kõlavöö II Amsterdamis,  saabuvale EV100-le 
pühendatud Eesti Laulu- ja Tantsupidu „Just ESTonishing“, korraldab Eesti 
Maja Hollandis koostöös Euroopa Eestlaste Kooriga. Loe edasi 

29.04 Regilaulutuba ERM-is, eeslauljaks Kulno Malva ja teemaks meestelaul.  

30.04 Viru Nigula Hariduse Seltsi tervisepäevad Siberi külas Loe edasi  

 

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/03/05/149/-/tallina-voru-seltsi-suurkogu
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/03/11/141/-/emakeelepaev-murrete-homne-paev
http://erm.ee/et/events/%E2%80%9Eeesti-kohanimeraamatu%E2%80%9C-saamislugu
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/03/16/136/-/eesti-keele-paev-petseris
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/03/16/136/-/eesti-keele-paev-petseris
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/372-eesti-koorimuusikafestival-amsterdamis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/04/30/178/-/viru-nigula-hariduse-seltsi-tervisepaevad
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KOHTUMISPAIK – Pille Lille Muusikute Fond 

Muusikute fond PLMF kutsub osa saama suurepärastest sündmustest! 

PLMF on ellukutsutud tuntud ooperilaulja Pille Lille algatusel 2003. aastal missiooniga toetada 
igakülgselt andekaid muusikuid nende professionaalsete oskuste edasiarendamisel. Järjepidevalt on 
PLMF-i nimekirjas üle 40-ne Eesti väljapaistva muusikatalendi, kelle maailmalavadele jõudmiseks 
arendame mitmekülgselt piirideülest koostööd.  

Loe edasi 
 

 
KULTUURISELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI 

Peterburi Eesti Kultuuriseltsi tegemisi 
Veebruar oli seltsil folkloorirühmal tegus aeg, kus esineti nii Etnograafiamuuseumis interaktiivse 
näituse „Etnopark“ raames kui ka vastlapäeva pidustustel. Loe edasi 

 

Londoni Eesti Seltsi kevadhooaeg 
Aasta 2017 on Londoni Eesti Seltsis erakordselt huvitav ja põnev 
aasta. Hetkel on paika pandud kevadine hooaeg, kus iga kuu 
veebruarist juunini toimub mõni üritus. Loe edasi 

Londoni seltsi üleskutse kõigile kultuuritegelastele Eestist:  
Me ootame alati põnevaid esinejaid. Me küll ei saa suurt honorari maksta, aga reisikuludega 
aitame ikka. Me saame pakkuda toredat eesti kogukonda, kodumajutust, võimalust uudistada 
suurlinna Londonit ja selle vaatamisväärsusi ja kindlasti leiate siit, kui mitte vanu, siis uusi 
sõpru endale! 

 

TEGIJAD SAAVAD TUNNUSTATUD 

Kuidas rahvas, nõnda rõivas 
25. veebruaril 2017 sai Eesti Rahva Muuseumis näha omavalmistatud 
rahvarõiva ilu kui 21 tublit naist said tunnistuse rahvarõivaste valmistajate 
kooli lõpetamise kohta. Kahe aasta pikkune suur töö, mille jooksul valmistati 
oma kätega endale või oma lähedastele rahvarõivakostüümi, sai väärika 
tunnustuse! Loe edasi 
 
Üleskutse – Eesti Rahva Muuseum kogub teie lugusid rahvarõivaste 
kandmisest 
Käesoleval aastal on rahvarõivad muuseumis aga eriti aukohal: suvel 
avatakse suur rahvarõivanäitus ning sellega seonduvalt ootame 
muuseumisse ka teie lugusid rahvarõivaste kandmisest tänapäeval. Loe 
edasi 

 

HUVITAV JA KASULIK 

Noortelaagrid väliseesti noortele 
Sellel suvel toimub Eestis mitmel pool laagreid, kuhu oodatakse osalema väliseesti noori. 

 

 10-16 aastased – 24.-29. juuli 2017 Lõimeleer, laagrit korraldab Tartu 
Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia koostöös MTÜ Noor Abjaga.  
Registreerimine avatud!  
Loe edasi 

 13-18 aastased – Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 
(MISA) ootab 2017 a suveks noori kandideerima suvel Eestis toimuvasse 
keele- ja kultuurilaagrisse, laagrid toimuvad kolmes vahetuses juunist 
kuni augustini. 

o 27. juuni - 7. juuli, noored, kellel puudub eesti keele oskus või 
kelle eesti keele teadmised on vähesed.  

o 18. juuli - 28. juuli, noored, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu 
tasemel. 

o 1- 11. august, noored, kes valdavad vabalt eesti keelt. 
Registreerimine toimub 4. aprillini!  

Loe edasi 

 15-19 aastased – 31. juuli – 6. august 2017 korraldab Eesti Naisüliõpilaste Selts suvelaagri Eestis õppimisest 
huvitatud väliseesti noortele, kandideerimistähtaeg 15. märts!  
Loe edasi  

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/371-kohtumispaik-pille-lille-muusikute-fond
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/368-peterburi-eesti-kultuuriseltsi-tegemisi
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/367-londoni-eesti-seltsi-kevadhooaeg
http://blog.erm.ee/?p=9557
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/369-eesti-rahva-muuseum-kogub-teie-lugusid-rahvaroivaste-kandmisest
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/369-eesti-rahva-muuseum-kogub-teie-lugusid-rahvaroivaste-kandmisest
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/370-suvelaager-10-16-aastatsele-valiseesti-noortele
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/365-suvelaager-13-8-aastastele-valiseesti-noortele
http://www.enys.ee/laager/
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RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

 EV100 sünnipäevakingituste taotlusvoor ootab koostööprojekte 
Taotlusvooru oodatakse selliseid tegusid, ettevõtmisi ja sündmusi, mis oleksid 
elluviidavad piirkondlikult mitmete kohalike partnerite koostöös, teeksid Eesti elu 
paremaks ja rõõmsamaks ning looksid kindlama tuleviku lastele.  

Vooru toetuste kogusumma on 200 000 eurot, ühte algatust rahastatakse kuni   
15 000 euroga, mis võib moodustada kuni 70% projekti kogueelarvest. Projekti 

põhitegevused peab ellu viima ajavahemikul september 2017 – veebruar 2020.  
Ideede esitamise tähtaeg 25. aprill 2017.  

Loe edasi 
 

 Kohalike omaalgatuste programm 
KOP-i eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö 
ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.  
2017. aasta taotlusvoorudes on kogukondadel KOPi toel võimalik anda oma panus ka Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva tähistamisesse. 

Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot. 

Taotluse esitamise tähtaeg on 3. aprill 2017 kell 16.30. 

Loe edasi 

 
Noorteaasta ideekonkurss „50 ideed“  

Avatud on laste ja noorte kultuuriaasta „Mina ka“ ideekonkurss, mille eesmärk on läbi 
erinevate algatuste ja sündmuste muuta laste ja noorte kultuurielu veelgi sisukamaks 
ja põnevamaks. 

Ideekonkursil saavad osaleda kõik (sh pered,  sõpruskonnad, kogukonnad, 
institutsioonid), eelistatud on projektid, kus lapsed ja noored on idee autorid või 
kaasautorid ning osalevad ka projekti elluviimises. 

Ühe ettevõtmise maksimaalne toetussumma on 500 eurot. 

Konkursi tähtaeg on 20. aprill 2017! 

Loe edasi 

 
 

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://kysk.ee/uus-ev100-sunnipaevakingituste-taotlusvoor-ootab-koostooprojekte
http://kysk.ee/kohaliku-omaalgatuse-programmi-saab-taotlusi-esitada-3-aprillini
http://minaka.ee/teema-aasta/ideekonkurss-50-ideed/
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
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