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TÄHTSAD UUDISED: 
2016 a tähtsad kuupäevad 

 12. märts kell 14.00 - EKSÜ üldkogu aastakoosolek Tartu Seltside Maja suures saalis, Pepleri 27 Tartu. 
Sellele eelneb emakeelepäeva tähistamine 

 28. mai kell 11-15 - EKSÜ kevadpidu “Ikka üheskoos” Põltsamaal 
 5. august - väliseestlaste seltside seminar Tartus 
 6. august - seltside mõttetalgud teemal “Seltsid ja noored” Rakkes 
 15. oktoober - seltside trükiste näitus-müük ehk raamatulaat ERM-i uues hoones 

 

EKSÜ arengukava - 4. detsembril toimunud juhatuse koosolekul otsustati, et 2016 a on vaja täiendada EKSÜ 
arengukava. Selleks viiakse läbi järgmised tegevused: 

 Küsimustik liikmesseltsidele selgitamaks välja ühenduse hetkeolukorda ja liikmesseltside vajadusi. 
Küsimustik ei ole pikk, täitmine võtab mõned minutid, kuid on väga vajalik selleks, et saaksime ühenduse 
tööd edaspidi veel paremini planeerida. Kõik Teie ettepanekud ja märkused on väga oodatud ja 
vajalikud.  

 Toimuvad erinevad koosolekud ja töögruppide kokkusaamised - alljärgnevalt on välja toodud 
teadaolevad kindlad kuupäevad: 

o esimese kokkusaamisena toimub EKSÜ juhatuse laiendatud koosolek 22. jaanuaril kell 
11-13,Tartu Seltside Majas, Pepleri 27 
Koosolekule ootame kõiki, kes soovivad kaasa rääkida EKSÜ arengule. Oma osalemisest palun 
andke teada 18. jaanuariks. 

o 12. märtsil toimuval EKSÜ üldkogu aastakoosolekul esitame arengukava esialgse versiooni 
o 6. augustil toimuvatel mõttetalgutel Rakkes tutvustame arengukava täiendatud versiooni 

 
Seltside raamat - tuletan meelde, et ootame Teie artikleid oma seltside kohta. Artiklite viimane vastuvõtmise 
tähtaeg on 15. jaanuar - kuna nendest artiklitest on vaja kokku panna ühtne terviklik raamat ja me tahame 
sügisesel raamatulaadal uut raamatut juba esitada, siis on väga oluline seltside materjalid õigel ajal kätte saada. 

Suur tänu Aime Kinnepile Rakke Valla Hariduse Seltsi ja Sirje Villale Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse 
Seltsi materjalide eest. 
 
EKSÜ kodulehel on avanenud e-raamatukogu - alates käesolevast aastast on meil võimalus panna avalikult 
üles seltside poolt kirjastatud raamatuid. Hetkel on seal kättesaadavad kaks trükist, kohe-kohe lisandub neid veel. 
Esimeses järgus paneme üles need trükised, millest on olemas digitaalne versioon, tulevikus loodame skaneerida 
sisse ka vanemaid trükiseid. 

Siit ka üleskutse Teile - kui Te olete nõus oma trükiseid tasuta avalikult välja panema, siis palun saatke oma trükis 
pdf kujul aadressile kultuuriseltsid@gmail.com. 
 
PROJEKTIKONKURSID: 

 Avanenud on taotlusvoor väliseesti kultuuriühingutele -  tähtaeg 28.01.2016 kell 16:00 
Avanenud on rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss, mille eesmärk on 
toetada kogu eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust väliseesti 
kogukondadega, väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel ja koolitustel Eestis ning kontakte ida 
ning lääne diasporaa esindajate ja Eesti vahel. 
Lähemalt projektikonkursist - http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=654 

 
Konkursi infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 11.01 kell 11.00. 
Infopäev  salvestatakse ja on järelvaadatav MISA kodulehel www.meis.ee/konkursid. 

 
EKSÜ osaleb taoltusvoorus projektiga, mis tutvustab avalikkusele väliseestlaste suurpidude rolli 
omakultuuri säilitamisel. Projekt toimub koostöös Iivi Zajedovaga, kes on selle teema uurimisega 
tegelenud juba aastaid. 

 
 Käimas on KÜSK-i arenguhüppe taotlusvoor - tähtaeg 2. veebruar 2016 kell 15.00. 
Taotlusvoor ootab vabaühenduste projekte, mis keskenduvad organisatsiooni tegevusvõimekuse 
suurendamisele, et saavutada ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel oluline arenguhüpe.  

 
EKSÜ osaleb taotlusvoorus ja ühenduse arengukava täiendamise protsess on üks osa antud projektist. 
Siinkohal ongi väga oluline kõikide liikmesseltside aktiivne koostöö ühendusega - mida rohkem me teame 
oma liikmesseltside vajadustest ja ootustest seda paremaid tulemusi saavutame. 

http://kultuuriseltsid.kul.ee/
http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=654
http://www.meis.ee/konkursid
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TAGASIVAADE - MIS TOIMUS DETSEMBRIS 

 2. detsembril tähistas Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts oma taasasutamise 20. 
aastapäeva. Pidulikul vastuvõtul osalesid EKSÜ esindajatena Valter Haamer ja Evald Kampus. 
 
 

 7. detsembril  osalesid EKSÜ esindajad (Valter Haamer, Margit Reinkubjas ja Iivi Zajedova) 
Rahvakultuuri Keskuses rahvusvähemuste kultuurinõukoja arendusseminaril, mille eesmärgiks oli 
leida võimalusi eesti ja rahvusvähemuste seltside koostööks. Tutvustati juba toimunud parimaid 
ühistegevusi ning arutati töörühmades, millised võimalused on edasiseks koostööks. 

 
MIS ON EES OOTAMAS 

 13. jaanuaril toimub Jakob Hurda mälestuspäev Põlvas. 
Kell 16.30 küünalde süütamine Jakob Hurda ausamba juures. 
Kell 17.00 esineb keskraamatukogu saalis rahvuskultuuri uurija ja tutvustaja, etnoloog Piret Õunapuu 
ettekandega Jakob Hurdast. 

 
 22. jaanuar kell 11-13 toimub EKSÜ juhatuse laiendatud koosolek seoses ühenduse arengukava  ja 

taoltusega KÜSK-i arenguhüppe taotlusvooru. Koosolekule ootame kõiki, kes soovivad kaasa rääkida 
ühenduse arengule. 

 
 4. veebruaril kell 14-17 toimub järjekordne õppepäev teemal „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid”, seekord 

külastame Lääne-Virumaad ja õppepäev toimub Rakveres. 
Täpsem info ja registreerimine: 
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2016/02/04/23/-/oppepaev-
kodukoha-kultuurilugu-ja-seltsid-rakveres 

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

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