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EKSÜ e-kuukiri /mai 2017 (17) 

 Tähtsad uudised 
 Kohtumispaik, tutvustame juubilare 
 Kultuuriseltside põnevaid tegemisi, EV 100 lood 

 EKSÜ ja liikmesseltside sündmuste uudised  
 Ilmunud kirjasõna 
 Rahastusvõimalused 

 
TÄHTSAD UUDISED 

Seltside suvekool „Heas seltskonnas“ 
4.-5. augustil 2017 toimub koostöös Toilas tegutsevate 
seltsidega Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekool: 

 tutvumine Toila seltsieluga  
 mõttetalgud „Seltsiliikumine ja erinevad põlvkonnad“ 
 arutelud 2018 a Tartus toimuva kultuuriseltside 

festivali ja ESTO 2019 üle 
 ekskursioon Toila Oru pargis 
 salakõrts Toila Sadamakõrtsis 
 seltside kollektiivide kontsert 
 tegevused lastele ja noortele 

 
Osavõtutasu koos majutusega 30 eurot/inimene – vajalik 
registreerimine kuni 15.06.2017 . 
Osavõtutasu ilma majutuseta 15 eurot/inimene  – 
registreerimine kuni 25.07.2017   
EKSÜ liikmetele ja lastele soodustused. 
 
Registreerimine kultuuriseltsid(at)gmail.com 
Vt ka pidevalt täienev suvekooli kava 
 

 

 
TUTVUSTAME JUUBILARE 

Rahvuskultuuri Selts Kajakas tähistas oma 25. tegevusaastat  

Rahvuskultuuri Selts "Kajakas" loodi 19.  veebruaril 1992. a. Idee autoriks oli Naima Ebrok, 
tunnustatud rahvatantsujuht ja seltsi tantsijate juhendaja. Asutajaliikmeid oli 21, neist 9 tantsib 
praegugi.  

Loe edasi 

 

KOHTUMISPAIK – viis aastat MTÜ Vormsi Veri sünnist 

Läänemaa seltsi Vormsi Veri esindaja Toivo Tomingasega kohtusime Haapsalus 3. aprill 2017, 
EKSÜ koolitusel "Kodukoha kultuurilugu ja seltsid". Olles seltsi tulihingeline eestvedaja oli ta nõus 
avama seltsi loomise tagamaid, tehtuid töid ja ka tulevikuplaane.  
Loe edasi 

 
KULTUURISELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI  

Uudiseid Karjala Eesti Sõprusseltsilt Kolle 

Aprillikuu oli Karjala seltsil täis mitmeid tegevusi – koos eesti lastele tuttava raamatutegelase 
Sipsikuga külastati Petrozavodski 33. Keskkooli õpilasi ja tutvustati Eesti „muuseumit kohvris“ – 
Narva raekojaplatsi maketti; osaleti raadiosaates „Minu kodu Karjala.“; alguse sai projekt 
"Sulatada usaldamatuse jää". Loe edasi 

 
Maamees muigab 

Maamees muigas Väätsal Paidemaal sedapuhku juba 21. korda. Ja sedakorda 1. aprillil, 
rahvusvahelisel naljapäeval. Nalja tehti ja võeti üksteisega mõõtu 25 erineva nalja-või 
estraadikavaga. Kõige populaarsam teema oli meditsiin, aga puudu ei tulnud ka näiteks 
poliitikast. Loe edasi 

 

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu koosolek Stockholmis 

21.-22. aprillil 2017 toimus Stockholmi Eesti Majas ÜEKNi täiskogu aastakoosolek. Osalesid delegaadid 11 
liikmesmaast: Ameerikast, Austraaliast, Inglismaalt, Kanadast, Leedust, Lätist,Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Tšehhist 
ja Venemaalt.  

Täiskogu üks tähtsamaid ülesandeid on eesti keskorganisatsioonide vahelise infovahetuse edendamine.  
Loe edasi  

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/08/04/145/-/seltside-suvekool-toilas
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/401-rahvuskultuuri-selts-kajakas-25
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/400-kohtumispaik-viis-aastat-mtu-vormsi-veri-sunnist
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/399-uudiseid-karjala-eesti-soprusseltsilt-kolle
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/398-maamees-muigab
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/403-ulemaailmse-eesti-kesknoukogu-uekn-taiskogu-koosolek-stockholmis
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EV 100 lood 
Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva tähistamine on ametlikult käima lükatud ja oma panuse annab tähistamiseks ka EKSÜ 
kuukiri – toome lugejate ette seltside lood sellest, kuidas nemad tähistavad vabariigi 
sünnipäeva. 

 

Rakke Valla Hariduse Selts - kolm tamme kingituseks Rakke Valla Hariduse Seltsilt 

16. aprillil 2017 istutasid Rakke Haridusseltsi liikmed koos Rakke Kooli õpilaste ja Rakke 
elanikega Eesti Vabariigile kingituseks kolm tamme. Tammed istutati seltsi eelkäija Rakke 
Rahvahariduse Seltsi poolt 93 aastat tagasi ehitatud, kuid 1944. aasta sõjatules hävinud 
endise Rakke seltsimaja  juurde. 
 Loe edasi 

 
Peterburi eestlased alustasid EV 100 tähistamisega 

Peterburi Eesti Kultuuriseltsi jaoks oli aprill täis olulisi sündmuseid – Peterburi 
Jaani kirikus tähistati 100 aasta möödumist eestlaste meeleavaldusest autonoomia 
toetuseks, peeti palmipuude püha ning osaleti Eesti, Läti ja Leedu seltside ühisel 
kohtumis- ja suhtlemisõhtul. 
Loe edasi 
 

 
MIS OOTAB EES 

Mai 
4. 05  kell 17 Tallinnas Johannes Aaviku Seltsi kõnekoosolek – esineb Tõnu Kollo teemal „Johannes Aavikust ühe 

kodu raamaturiiulil; Keiti Vilms säutsukirjandusest; toimub Helgi Vihma mälestusraamatu „Kilbaverest Siberisse“ 
esitlus. Loe edasi 

7. 05  kell 14 Tallinnas Tallinna Võru Seltsi suurkogu – esineb seltsi folklooriansambel Liiso, juhatuse liige Jaanis 
Valk esitleb vastvalminud filmi "TVS 20". Loe edasi 

8. 05  kell 11 EKSÜ koolitus „Rahvamajad ja arhiivid“ Tartu Maavalitsuse saalis, esinevad Tiina Tegelmann Eesti 
Rahvamajade Ühingust, Margit Reinkubjas Eesti Kultuuriseltside Ühingust, Kaja Pullonen ja Lea Teedema Eesti 
Rahvusarhiivist.  

 ERM Sõprade Selts võõrustab soome külalisi   

11.05  kell 21 TarSlämmi 2016/2017 hooaja finaal kultuurisalongis Arhiiv, külalisesineja: Philip Meersman (Belgia) 

13.05  kell 19 DAstrugistenDA Tartus -  kirjandus-rühmituse DAstrugistenDA esinemine ja nende ühisraamatu 
esitlemine Tartu raeplatsil. Loe edasi 

17.05  EKSÜ digiarhiivide koolitus raamatukogutöötajatele ja koduloouurijatele Põlvas 

20.05 ERM Sõprade Seltsi aastakoosolek 

 Mulkide Seltsi Helme kihelkonna päev 

 EKSÜ kevadpidu „Ikka üheskoos“ Tõrvas – kultuuribussid Pärnust, Tallinnas, Narvast, Tartust, Rakkest ja 
Muugalt toovad Tõrvasse kokku üle 200 esineja-osaleja. Loe edasi 

21.05  kell 10 Viru-Nigula Hariduse Seltsi tervisepäev Pärna külas 

25.05  kell 19 Tartu Folgiklubi Tartus Sisevete saatkonnas Loe edasi 

27.05 Külapäev Muugal 

 

RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD 

Eesti Kultuurkapital  
2017. a II vooru taotluste esitamise viimane päev on 22. mai. 

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvoor - tähtaeg 1. juuni 
KÜSK ootab taotlusi 2017. aasta teise arenguhüppe vooru, kuhu kutsutakse taotlema avalikes 
huvides tegutsevaid vabaühendusi, kes soovivad oma eesmärkide elluviimisel olulist 
arenguhüpet saavutada ja teha seda läbi majandusliku elujõulisuse arendamise. 
Loe edasi 
 

EV 100 kingituste ja sündmuste väiketoetuste taotlusvoor - tähtaeg 06. juuni 
Väiketoetuste taotlusvooru eesmärk on pakkuda lisatuge juba planeeritud sündmustele ja ühistegevustele, mis on 
mõeldud kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks. 
Loe edasi 

 
  

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/397-ev100-lood-kolm-tamme-kingituseks-rakke-valla-hariduse-seltsilt
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/406-peterburi-eestlased-alustasid-ev-100-tahistamisega
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/396-johannes-aaviku-seltsi-konekoosolek
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/05/07/210/-/tallinna-voru-seltsi-suurkogu
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/05/13/201/-/dastrugistenda-tartus
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/402-kevadpidu-ikka-uheskoos
https://www.facebook.com/TartuFolgiklubi/?fref=ts
http://kysk.ee/taotlusvoorud/me17
http://kysk.ee/ev100-vp17
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ILMUNUD KIRJASÕNA 

Eesti Folkloorinõukogu mai kuukiri, loe edasi 
Mäetagused 66, 1996. aastast ilmuv eestikeelne eelretsenseeritav ajakiri, kus käsitletakse rahvausundit, folkloristikat ja 
neile lähedasi valdkondi. 66. number keskendub ajaloolise Virumaa omapärasele rahvakultuurile ja on omalaadne ühe 
piirkonna vaimse pärimuse koguteos. loe edasi 

 

IN MEMORIAM - Evald Kampus 1927-2017 

Peame kurbusega teatama, et meie hulgast on lahkunud Evald Kampus, teenekas teatriloolane, 
toimetaja, tõlkija, Vanemuise teatri kauaaegne kirjandusala juhataja ning taastatud Vanemuise 
Seltsi esimene esimees ja Eesti Kultuuriseltside Ühenduse üks asutamise eestvedaja ja 
kauaaegne juhatuse liige. 
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 

https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/gkDRIQuBSK-PvMSTtiOIXrzoHdsrJa4lekmtMAJVNGGrCf6fLReqSXpR0XOdt0RhR7vVmdhb_9Qh5yybryYyWKgnbNIvh0W02K3MznVl8xYgqzN9hkUVWEtaZZQcdsUxej95Q3WyNJ8,/
http://www.folklore.ee/tagused/nr66/
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/405-in-memorian-evald-kampus-1927-2017
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
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