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EKSÜ e-kuukiri / veebruar 2018 (24) 

 Tähtsad uudised 
 Tutvustame juubilare, kohtumispaik 
 Kultuuriseltside põnevaid tegemisi 

 Huvitav ja kasulik 
 Rahastusvõimalused 
 Muid uudiseid 

 

 
TÄHTSAD UUDISED 

EKSÜ aastakoosolek 
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse üldkogu aastakoosolek 
toimub 10. märtsil 2018 kell 13-15 Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogu saalis, Lai tn 7, Rakvere. 

Peale üldkogu toimub tutvumine Juhan Kunderi Seltsi 
tegevusega seltsi majas, Pikk 29, Rakvere. 

 
Emakeelepäev ja ajakirjanike tunnustamine 

10. märtsil kell 11-13 toimub emakeelepäeva 
ettekandekoosolek „Keel ja (aja)kirjandus“ Lääne-
Virumaa Keskraamatukogu saalis, Lai tn 7, Rakvere. 

Üle antakse tiitel „Seltsisõbralik sulesepp“.  Loe edasi 

EKSÜ meeskonnas on uus 
tegevjuht  

Alates 01.veebruar 2018 töötab EKSÜ 
tegevjuhina Liina Miks. 

 

 
EKSÜ 2018 a tegevuskava 

2018 aasta moto on „Sajaga seltsis“ ja kõik tegevused 
tähistavad omal moel Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. 

Tegevuskavaga saab tutvuda siin 

 
Kuukirja küsitlus lugejatele  

Oleme nüüdseks juba kaks aastat andnud välja igakuist infolehte e-kuukirja. Soovime saada 
tagasisidet oma lugejate käest kuidas olete rahul meie kuukirjaga ja mida vajadusel muuta.  
Vastuseid ootame hiljemalt 24.02.2018. Küsimustikku saate täita siin  

 
KOHTUMISPAIK – Kanada Metsaülikooli näitus avati Eesti kultuuri hällis Tartus 

11. jaanuaril 2018 avati Tartu Laulupeomuuseumis Kotkajärve Metsaülikooli 
ajalugu tutvustav näitus „Kotkajärve Metsaülikool – 50 aastat noor”.   
Kotkajärve Metsaülikool, mis on 50 aastat äratanud Põhja-Ameerikas elavate 
eesti noorte (ja vaimult noorte) huvi esivanemate maa vastu, jõudis 18. kangal 
lahtiseletatuna Tartusse. Näituse avamisel olid kohal ja jagasid oma 
meenutusi metsaülikooli sõbrad ja lektorid Valdur Mikita, Tiina Kirss, Ahto 
Kaasik, Anu Raud, Triin Käpp, Anne-Ly Reimaa, Riina Kindlam ja Lea Kreinin. 
Loe edasi

 
TUTVUSTAME JUUBILARE 

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts - 110! 

Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts tähistas 6. detsembril 2017 konverentsiga Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskuses seltsi 110. sünnipäeva. 

7. detsembril said seltsi liikmed jõulupeoks kokku kohvikus Aal, samas majas, kus selts 110 aastat tagasi 
oma esimese koosoleku pidas. Külas oli Haaslava meeskoori topeltkvartett Väike Punt, juhendajana lauljaid 
saatmas ja akordioni mängimas Kalev Lindal. Loe edasi 

 

 
KULTUURISELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI SIIT JA SEALTPOOLT PIIRI 

Jõulud 2017 ehk kuidas seltsid jõule pidasid 

Jõululaat Muugas 

9. detsembril 2017 toimus 
Muugas taas jõululaat – 
seekord juba 14. korda. 
Müüjad laadal olid enamus 
kohaliku taustaga – nii 
noored kui vanad, mõned 
ka siitkandist mujale 
kolinud. Aga omakandi 
laadale tuldi ikka kaupa 
müüma ja ostma.Loe edasi 

Tallinna Võru Selts jõulupidu 

Tallina Võru Selts pidas jõulupidu 17. detsembril 2017. 
Seltsi kokkusaamine jõulude 
ajal on juba üle 15 aasta 
vanune tava, kus 
traditsiooniks on nii 
jõuluvanalt pakkide 
lunastamine kui ka ühine 
laulmine. Loe edasi  

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/554-emakeelepaev-rakveres
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/tegevuskava/557-tegevuskava-2019
https://goo.gl/forms/YgBWLj5MqXO50Lc22
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/543-metsaulikooli-naitus-avati-eesti-kultuuri-hallis-tartus
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/543-metsaulikooli-naitus-avati-eesti-kultuuri-hallis-tartus
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/535-jakob-hurda-nimeline-polva-rahvahariduse-selts-110
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/542-joulud-2017-joululaat-muugal
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/547-joulud-2017-tallinna-voru-selts
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Peterburi Eesti Kultuuriseltsi jõulud 

17. detsembril 2017 
tähistasid Peterburi Eesti 
Kultuuriselts ja Peterburi 
Jaani kogudus ühiselt Jaani 
kirikus jõule. 
Külalisesinejatena olid kohal 
Voldemar Kuslap ja Henn 
Rebane, seltsi poolt esines 
segakoor Kaja ja folkloorirühm Neevo. Loe edasi.  

ERMi sõprade jõulud Alatskivi lossis 

18. detsembril 2017 
seadsid üle 130 ERMi 
Sõprade Seltsi liikme ennast 
10. mõisareisile, mis seekord 
viis mõisakultuurihuvilised 
Alatskivi lossi. Juba 
kümmekond aastat on seltsi 
traditsiooniks teha aasta 

viimane kokkusaamine mõnes Eestimaa kaunis paigas.  
Loe edasi 

 
Jõulu- ja juubeliaasta üritused talvises Tšehhis 

Tšehhi-Eesti Klubil on talv olnud väga tegus – koos EV suursaatkonnaga korraldati lastele jõulupidu, uuel 
aastal, 14. jaanuaril avati klubi liikme, estofiil David Pliska eestvedamisel Eesti tantsupidude näituse 
Blanskos ning 21. jaanuaril toimus Chocerady raamatukogus Iivi Zajedova ettekanne, kus ta tutvustas 
laiemalt Eesti kultuuri. Loe edasi 

 
Vanemuise Seltsi jaanuari kuu sündmused 

13. jaanuaril 2018 toimus 
Vanemuise Seltsis kohtumine 
monograafia "Koidula: ajastu 
taustal, kaasteeliste keskel" 
(2017) autori Malle Saluperega. 
Kohtumisel rääkis autor 
monograafia saamisloost ning 
vastas arvukatele küsimustele. 
Loe edasi 

20. jaanuaril 2018 meenutati koos Vanemuise teatri 
esindajatega Evald Kampust tema 90. sünniaastapäeval. 

27. jaanuaril 2018 esines Vanemuise Seltsis oma 
pajatustega Hillar Palamets August Wierast (1844 - 1919), 
kes juhtis ligi veerand sajandit Vanemuise 
harrastustegevusele rajatud teatrielu. 

Loe edasi 

Tallinna Mulgid saavad igakuiselt kokku 

Selle aasta Tallinna Mulkide esimene kokkusaamine oli 8. jaanuaril 2018 Paistu kihelkonna korraldada. Igakuised 
kohtumised toimuvad klubi Raavis ruumides, Raua tn 1. Seekordse kohtumise külaliseks oli ajaloolane Kersti Lust. Loe 
edasi 

MIS TOIMUB  

Veebruar 

03.02  Muuga Maanaisteselts EHA taasasutamise 20. aastapäev 

06.02-04.03 Tauno Kangro kunstinäitus Siberis. Loe edasi 

12.02 Mulkide Selts Tallinnas igakuine kohtumine. Ürituse valmistab ette Paistu pere  

 Rakke Valla Hariduse Seltsi arvutikoolitus.  

14.-17.02 EV100 - Eesti Päevad Tsehhis. Loe edasi 
24.02 EV100 - Eesti Päev Londonis. Loe edasi 

 

Märts 

10.03  Emakeelepäev Rakveres. Loe edasi 

14.03  Emakeelepäeva tähistamine ERMis. 

15.03  Emakeelepäev Petseri Lingivistilises Gümnaasiumis 

 

TUTVUSTAME TUNNUSTATUID 

Eelmises kuukirjas jäi kahjuks kajastamata Mulgimaa Uhkus 2017, toimetus vabandab! 

Mulgimaa Uhkus 2017 
23. novembril 2017 toimus Tõrvas järjekorras juba XI Mulgi konverents, kus anti üle ka tiitel Mulgimaa Uhkus 2017. 
Mulgimaa Uhkuse 2017 austava tiitli pälvis seekord tuntud kirjamees ja Nava lava kultuuriprogrammide kujundaja Jaak 
Kõdar. Loe edasi 

 

Kaheksakand 2017 

24. jaanuari 2017 toimus Vändras Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustusündmus "Kaheksakand 2017",  tunnustamise 
eesmärgiks on väärtustada isikute ja organisatsioonide panust ja tööd Eestimaa rahvamajade hüvanguks ning innustada 
neid jätkama sarnast tegevust. Loe edasi 

 

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/551-joulud-2017-peterburi-eesti-kultuuriselts
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/534-ermi-soprade-joulud-alatskivi-lossis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/552-joulu-ja-juubeliaasta-uritused-talvises-tsehhis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/537-kohtumine-malle-saluperega
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/545-luhiinfo-vanemuise-seltsi-uritustest-jaanuaris-2018
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/549-tallinna-mulgid-said-kokku
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/549-tallinna-mulgid-said-kokku
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/548-eesti-kunst-siberis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/540-eesti-paevad-prahas
http://estoniansociety.co.uk/#article_353
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/554-emakeelepaev-rakveres
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/546-xi-mulgi-konverents-ja-mulgimaa-uhkus-2017
http://rahvamaja.edicy.co/blog/eesti-rahvamajade-uhing-jagas-tunnustust
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Kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid 

2. veebruaril 2018 anti Kultuurikatlas üle Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad eelmise aasta silmapaistvamaile kultuuri- 
ja sporditegelastele. Loe edasi 

 

XV Harrastusteatrite festival Võrus 

Võru Kandles toimus 26.-27. jaanuaril 2018 XV Harrastusteatrite riigifestival. Festival toimub iga kahe aasta tagant ja 
osalejad valitakse kompetentse žürii poolt videote põhjal. Sel korral jäi sõelale 17 lavastust 43-st. Loe edasi

 

RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD 

Eesti Kultuurkapital I taotlusvoor  
2018. aasta 1. vooru taotlemise tähtaeg on 20. veebruar.  
 
 

 
 MUID UUDISEID 

Kultuuriministeeriumi jaanuari 
infokiri, loe edasi 

Eesti Folkloorinõukogu veebruari 
kuukiri, loe edasi 

Rootsi Eestlaste Liidu jaanuari 
infokiri, 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 EKSÜ tegevjuht Liina Miks, EKSÜ juhatuse liige Külli Ots ja Margit Reinkubjas  

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/553-eesti-kultuurkapitali-aastapreemiad-2017
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/550-xv-harrastusteatrite-festival-vorus
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/550-xv-harrastusteatrite-festival-vorus
https://mailchi.mp/89cdc06139b8/kultuuriministeeriumi-infokiri-jaanuar-2018?e=34fc8155b3
https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/j9im41R3g3Ycxf03zYzurgUo1gcT4Gu8CzfssUib1DKyTas0zl7M_AxNDZkOUdWjb8z-s3E4V8315WGFB4dE_Hy5SX_2d7JVJGY_U7vYE7dFbc_7pUCkQUOJv2K1oGM6Nj_sAqC1UML8vFWY09mbaw,,/
https://mailchi.mp/swipnet/67pm9islqu-2484845?e=3da0b552cd
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
http://www.kultuuriseltsid.ee/
https://www.facebook.com/kultuuriseltsid/
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