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EKSÜ e-kuukiri /juuni 2017 (18) 

 Tähtsad uudised 
 Kohtumispaik 
 Kultuuriseltside põnevaid tegemisi 

 Kultuuriseltside  eelolevad sündmused 
 Huvitav ja kasulik 
 Ilmunud kirjasõna 

 

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 erinevast koostöövõimalustest (sh 2018 a 

Tartus toimuv kultuuriseltside festival, ESTO 2019) 
 ekskursioon Toila Oru pargis 
 kohalike kollektiivide kontsert Toila Sadamakõrtsis 
 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 

EKSÜ võttis vastu uue liikme – Londoni Eesti Seltsi 
 
Maikuu viimasel koosolekul 
võttis EKSÜ juhatus 
ühendusse vastu uue liikme – 
Londoni Eesti Seltsi.  

Tutvustamaks lugejatele meie 
uut liiget, toome siinkohal 
välja kõik juba ilmunud artiklid 
Londoni Eesti Seltsist (alates 
uuematest): 

 Londoni Eesti Selts võtab hooaja kokku! (6.06.17) 
 Londoni Eesti Seltsi kevadhooaeg (6.03.17) 
 Eestlaste jõulupidu Londonis (6.01.17) 
 Londoni eestlaste jaanipäev - uhkem kui kunagi 

varem! (8.06.16) 
 Kohtumispaik – Londoni Eesti Selts (6.06.16) 

 

KOHTUMISPAIK – eesti rahvatantsijad Norras 

Oslo segarahvatantsurühm „Viikingid“ 

"Kaerajaan" Oslo publiku 
ees 
20. mail 2017 toimus Norra 
Kuningriigi pealinnas arvult 
juba üheteistkümnes Keele- 
ja Kultuurifestival. 

Selleaastane üritus oli 
erakordne, kuna osalevate maade arv ulatus üle 50, mis 
oli uus rekord. Osalevate riikide seas oli esmakordselt ka 
Eesti, mida esindas Oslos tegutsev segarahvatantsurühm 
„Viikingid“. Loe edasi 

Rahvatantsurühm Trondheimi Trollid - eesti naised 

Trondheimi Trollid on 
Eesti naised, keda elu 
Trondheimi ja selle 
ümbrusesse on pillanud 
ning keda seob ühine 
huvi tantsu vastu. 

Oleme alles noor grupp, 
tantsinud ja pingutanud 
oleme pea kaks aastat, aga juba kipume esinema, 
tantsupeole ja üldsuse ette. Loe edasi 

 

KULTUURISELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI  

EKSÜ koolitused 
Mai kuus korraldas EKSÜ kaks koolitust: 

 8. mai koolitus „Arhiivid ja rahvamajad“ koostöös RAga Tartumaa rahvamajade esindajatele 
 17. mai koolitus „Digiarhiivid ja nende kasutamine kodukoha kultuuripärandi jäädvustamisel“ koostöös ERMi ja 

RAga Põlva Keskraamatukogus 

 
Seltside kevadpidu "Ikka üheskoos" 20. mail 2017 ja kuidas seltsid Tõrvasse jõudsid? 

Tasuta  osalemise seltside suvekoolis 4.-5. augustil 2017 võitis kevadpeo loo eest Tallina Võru Selts! Palju õnne! 

Kevadpeo pilte saab vaadata Tõrva linna pildigaleriist, fotod Ilmar Kõverik 

Seltside kevadpidu "Ikka üheskoos" 

20. mail 2017 toimus 
Tõrvas sealse avatud 
noortekeskuse õuel 
Eesti Kultuuriseltside 
Ühenduse ja Mulkide 
Seltsi ühine kevadpidu 
„Ikka üheskoos.“  
Juba kella 10st 
hakkasid 

noortekeskuse õuele kogunema kollektiivid üle Eesti – 
kultuuribussid tõid osalejad kohale Tallinnast, Pärnust, 
Narvast, Rakkest, Muugalt ja Tartust. Loe edasi. 

Kajakate  lend  Tõrva  

Päike oli juba kõrgel 
taevas, kui  Mihkel 
bussile kell 9 hääled 
sisse  lõi ja  suuna 
Pärnust Tõrva  poole  
võttis.  
Kamp oli koos, 
Raeküla  metsa 
vahelt võtsime veel 
ühe peolise   peale.  
Tee peal  imetlesime  ilusat  Eestimaa  loodust  ja  
värskeid  kevadvärve.  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/421-londoni-eesti-selts-votab-hooaja-kokku
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/367-londoni-eesti-seltsi-kevadhooaeg
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/334-eestlaste-joulupidu-londonis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/261-kohtumispaik-londoni-eesti-selts
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/261-kohtumispaik-londoni-eesti-selts
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/261-kohtumispaik-londoni-eesti-selts
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/414-kohtumispaik-oslo-rahvatntsuruhm-viikingid
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/423-rahvatantsuruhm-trondheimi-trollid
http://torvapildid.weebly.com/kevadpidu--ikka-uumlheskoos--20052017.html
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/416-seltside-kevadpidu-ikka-uheskoos
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/426-kajakate-lend-torva
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Tallinna Võru Selts "Õks ütenkuun" 

Joba mitu aastakka om 
meid, pääliina võrokõisi 
e. Tallinna Võru Seltsi 
(TVS) kutsutu Eesti 
Kultuuriseltside 
Ühenduse (EKSÜ) 
keväjädsele peolõ. Nii 
ka timahava. TVS-i 
ansambli „Liiso“ nakas 

tuu esinemise puhus aiksahe laulõ harotama.  
Loe edasi 

Narva Eestlaste Selts kevadpeol 

See oli juba neljas kord, kui 
meie, Narva Eesti Seltsi 
liikmed, saime koos teiste 
Eestimaa eestlastega osa 
võtta kultuuriseltside 
kevadpeost. Oleme nn 
viimased eestlased Narvas, 
nagu end ise nimetame. Loe 
edasi 

 

Seltside teisi tegemisi 

Uudiseid Johannes Aaviku Seltsilt 

Johannes Aaviku Selts korraldas oma 
25. tegevusaasta avaüritusena 
kõnekoosoleku koos aastakoosolekuga 
4. mail 2017 Tallinnas Nõmme 
raamatukogus. Loe edasi 
 

Põlva Rahvahariduse Selts kutsus noori folkloorifestivalile 

24. mail 2017 peeti 
Himmastes taas Põlva valla 
koolide folkloorifestivali, 
seekorda juba seitsmendat 
korda. Festivali korraldab 
Jakob Hurda nimeline Põlva 
Rahvahariduse Selts. Loe 
edasi 
 

Muuga maanaised korrastasid oma kodukohta 

Kenadel maikuu 
kevadõhtutel võtsid Muuga 
naised ühiselt ette kahe 
meie jaoks olulise kivi 
ümbruse koristamise. 
Ühiste jõududega riisuti 
Eduard Vilde sünnikodu 
tähistava kivi ümbrus, 
kusjuures abivalmis 

mehed olid eelnevalt sealt maha võtnud liigset võsa. Loe 
edasi 
 

Trakslaste tegusid täis maikuu 

Maikuu on läbi saanud ja mis on 
siis Tartumaa Rahvakultuuri 
Keskseltsis kuu ajaga 
tehtud? Siia mahub eesti-udmurdi 
ansambli AR-GOD 
plaadiesitluskonsert, regilaulutuba 
ja folgiklubi, kollektiivide 
esinemised Tõrva kevadpeol, 
Tartumaa memme-taadi lustipeol 
ja veel paljudes muudes 
kohtades.Loe edasi 
 

ERMi Sõprade Seltsil on kevad olnud täis tööd ja toredaid tegemisi 

ERMi Sõprade Selts külastas kevadel Baskimaad 

ERMSSi kevadine 
kultuurireis, 20.-26. aprill 2017, 
viis huvilised Baskimaale. 
Loomulikult külastasime 
maailmakuulsat ameerika arhitekti 
Frank O. Gehry projekti järgi 
loodud ja 1997. aastal avatud 
Guggenheimi kaasaegse kunsti 
muuseumit Bilbaos. Väljast 
ulmeline titaan ja klaas, sees aga 
valgus, avarus ja põnevad 
näitused.  

Loe edasi 

Muuseumide sõprade seltsid said kokku 

8. mail 2017 võõrustas ERMi Sõprade Selts Soome 
Rahvusmuuseumi Sõprade Seltsi liikmeid. 
Kui külalistel olid ERMi näitused üle vaadatud, saime 
nendega meie seltsi ruumis kokku. Nagu mõttekaaslaste 
vahel ikka, oli õhkkond  töine, soe ja sõbralik. Loe edasi 
 
ERMi Sõprade Selts pidas üldkoosolekut 

Laupäeval, 20. mail 2017, kogunes seltsi üldkoosolekule 
ERMi teatrisaali üle 70 inimese. Vaatasime tagasi 
möödunud tegusale aastale ja rõõmustasime koos 
muuseumiga uue kauni kodu üle. Ja selle üle, et 
muuseumis elu keeb ja ka sõpradel on seal oma osa täita. 
Loe edasi 
 

 

Londoni Eesti Selts võtab hooaja kokku! 

Londoni Eesti Seltsi 2016/2017. hooaeg on lõpusirgel. See oli taaskord tegevusrohke ning 
huviküllane.  
Aasta  2017 alguse tegid eriliseks Seltsi suuremad võimalused ürituste korraldamiseks, sest 
saadi toetust eesti kultuuritegelaste transpordikulude katteks. Toimus kohe päris mitu 
harukordset ja esmakordset eesti kultuuriüritust ning tegevust. Loe edasi 

  

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/409-kevadpeo-lood-2017-tallinna-voru-selts-oks-utenkuun
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/425-narva-eestlaste-selts-kevadpeol-2
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/425-narva-eestlaste-selts-kevadpeol-2
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/419-uudiseid-johannes-aaviku-seltsilt
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/420-polva-rahvahariduse-selts-kutsus-noori-folkloorifestivalile
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/420-polva-rahvahariduse-selts-kutsus-noori-folkloorifestivalile
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/415-hoogtoeoeohtud-muugas
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/415-hoogtoeoeohtud-muugas
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/417-trakslaste-maikuu-tegemised
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/412-erm-soprade-selts-kulastas-kevadel-baskimaad
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/413-muuseumide-soprade-seltsid-said-kokku
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/411-erm-soprade-selts-sai-kokku
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/421-londoni-eesti-selts-votab-hooaja-kokku
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MIS OOTAB EES 

Kultuuriseltsid kutsuvad jaanikule 

17. juuni Londonis  Londoni Eesti Seltsi korraldatud Londoni eestlaste jaanipidu. Loe edasi  

22. juuni  Kambjas  Kambja Laulu- ja Mänguseltsi abiga toimub Kambja valla jaanituli.  Loe 
edasi 

23. juuni  Tartus  Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi Tartu linna jaanituli. Loe edasi 
  Kassinurmes Jõgevamaa Metsaseltsi  Vaiga Metsajaskar Kassinurmes.  
 Muugal Muuga Maanaiste Selts EHA jaanituli Paasvere pargis.  
 Kiievis  Ukraina Eesti Seltsi jaanituli Kiievis Dnepri kallastel. Loe edasi 

24. juuni  Peterburis  Peterburi Eesti Kultuuriselts koos Peterburi ingerisoomlastega tähistavad 
jaanipäeva Skvoritsas. 

 
Teised juunikuu sündmused 

1. juuni Eesti rahvatantsupidude näituse avamine Praha  Rahvusmuuseumis, korraldab Iivi Zajedova (Tšehhi-Eesti 
Klubi). 

2.-3. juuni  Muuga laste looduse- ja käsitöölaager, korraldab Muuga Maanaiste Selts EHA. 

3. juuni TRAKSi tantsurühmad Salome ja Hoby võtavad osa Vanemuises Puuetega Inimeste Kultuurifestivalist. 

 Põlva Maarja kirikus toimub Põlva Linna Harrastusteatri esietendus - dokumentaalnäidend "Jumalasulane", 
kirjutaja ja lavastaja Sirje Vill. 
Lavastust saab  Maarja kirikus taas vaadata 23. juulil, mil ühtlasi antakse üle tänavused Jakob Hurda 
rahvuskultuuri auhinnad. 

5. juuni  Jannseni päev Pärnus. Eestikeelse ajakirjanduse alguse 160. aastapäeva tähistamine Pärnus Koidula 
Muuseumis, ettekande teeb Reet Vääri, Eesti Keele Kaitse Ühing 

9. juuni TRAKSi laste folklooriansambel Kaval Käsi osaleb Kirikute ööl Tartu Maarja kirikus kontserdiga. 

10. juuni TRAKSi tantsurühm Tarm osaleb Elva laulupeol. 

11.-14. juuni TRAKSi tantsurühm Salome esineb Rootsis Aleris Bathöjden Plaza hooldekodus kahe kontserdiga. 

16. juuni Muuga maanaised õnnitlevad koolilõpetajaid. 

18. juuni  Viru-Nigula Hariduse Seltsi tervisepäevad. 

21. juuni TRAKSi tantsurühm Salome esineb koos kapelliga Rõngu Hooldusravihaiglas.

 

HUVITAV JA KASULIK 

Peterburi Teataja taassünnilugu 
Ajalehe Peterburi Teataja taassünnist annab ülevaate Jüri Trei - diplomaat ja 
Peterburi Jaani Kiriku Fondi esimees. 
Ajaleht Peterburi Teataja asutati 1908. aastal ja etendas tähtsat osa eestlaste 
kultuurielus ja vabadusvõitluses nii kodumaal kui eestlaste seas Venemaal. 
Loe edasi

 

«Laste Vabariik» 

EV100 suurim lastele mõeldud ürituste sari, elamustuur «Laste 
Vabariik» toimub 25. maist kuni 8. septembrini 2017. Suve jooksul 
sõidab Laste Vabariik erilise haagisauto ratastel läbi kõik Eesti 
maakonnad ning tähistab koos lastega Eesti Vabariigi peatset 100. 
sünnipäeva. Loe edasi 

 

Tulemas on Mulke suvekuul 

28. - 30 .juunil 2017 toimub Lilli loodusmajas Mulke suvekuul „Toit ja tervis loodusest ning Mulgimaa 
kohapärimus“ ning loodusfestival „Ääle mõtsan“. Korraldavad: Mulgi Kultuuri Instituut ja MTÜ Lilli 
Looduskeskus. Loe edasi  

 

ILMUNUD KIRJASÕNA 

Peterburi Teataja nr 71, loe edasi  Eesti Folkloorinõukogu juuni kuukiri, 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 

EKSÜ tegemistega saab tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs 

 

E-kuukirja toimetavad Margit Reinkubjas ja Külli Ots  

http://www.estoniansociety.co.uk/menu/4/ritused#article_328
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/06/22/213/-/kambja-valla-jaanituli
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/06/22/213/-/kambja-valla-jaanituli
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/06/23/138/-/ermss-korraldab-tartu-linna-jaaniohtu
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/06/23/214/-/ukraina-eesti-seltsi-jaanipaev-kiievis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/418-peterburi-teataja-taassunnilugu
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/418-peterburi-teataja-taassunnilugu
https://www.ev100.ee/et/lastevabariik
http://mulgimaa.ee/mulgimaast/uudised/uudis/2017/05/31/tulemas-on-mulke-suvekuul/
http://kultuuriseltsid.ee/web/images/e-raamatud/teataja/peterburi_teataja_71_veeb.pdf
https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/gkDRIQuBSK_o6t7x9OYPoiW9_1hhXdR-ekmtMAJVNGGrCf6fLReqST7eK5qDUE7bD1noiQOb11n14QHZZFHINagnbNIvh0W02K3MznVl8xYgqzN9hkUVWEtaZZQcdsUx0GgbgugUTm4,/
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
http://www.kultuuriseltsid.ee/
https://www.facebook.com/kultuuriseltsid/

