
   
 
  E-KUUKIRI / 4 VEEBRUAR 2016 

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevustest saate igapäevaselt ülevaate - kultuuriseltsid.kul.ee 

EKSÜ e-kuukiri / 4 - veebruar 2016 
 
TÄHTSAD UUDISED: 
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kevadpeo aeg muutus - liikmesseltside soovil toodi kevadpeo toimumisaeg nädal 
ettepoole ja kevadpidu toimub 21. mail Põltsamaa Kultuurikeskuses. 
 
Ühendus esitas lõppenud taotlusvoorudesse kaks projekti 
 

 Väliseesti seltsielu ja harrastustegevuse tähtsust ja rolli kajastava internetipõhise õppematerjali 
koostamine ja tutvustamine Eesti koolides ja seltsides 
Projekti kestvus 1.02-30.09.2016 

Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkursile esitatud projekti eesmärgiks on 
koostada ülevaatlik, eelkõige gümnaasiumiõpilastele suunatud internetipõhine õppematerjal, mis kajastab 
väliseesti seltside ja harrastustegevuse tähtsust ja rolli eestluse säilimisel välismaal 1945 a. kuni tänaseni. 
Juhul kui projekt saab rahastuse, siis toimuvad projekti käigus 12 samateemalist seminari (ettekanne+arutelu, 6 
koolides ja 6 seltsides) üle terve Eesti. 
Õppematerjali koostab ja seminare viib läbi Ph.D. Iivi Zajedova, kes juba 2008 a alates tegeleb seltside 
harrastustegevuse uuringuga väliseestlaste juures.   
 

 Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhtimisstruktuuri ja kommunikatsioonivõimekuse arendamine 
Projekti kestus 1.05.2016-31.05.2017 

KÜSKi vabaühenduste 2016. aasta arenguhüppe toetamise taotlusvooru esitatud projekti eesmärgid: 
 EKSÜ-l on selgelt sõnastatud arengustrateegia aastani 2022, mis on aluseks iga-aastaste 

tegevuskavade koostamisel 
 On paika pandud ühenduse vajadust ja eripära arvestav juhtimisstruktuur, on selgelt sõnastatud 

erinevate osapoolte tööülesanded ja on kasutusele võetud vajalikud kaasaegsed IT-vahendid (nii riist- 
kui tarkvara) 

 On kasvanud organisatsiooni võtmeisikute (töötajad, juhatuse liikmed) ning liikmesseltside 
kommunikatsioonialane võimekus seltsitegevuse kajastamisel avalikkusele 

 
Hoiame pöialt, et mõlemad projektid rahastuse saaksid! 
 
EKSÜ kuulutab välja laste ja noorte pildikorje „Seltsiga seltsis veedetud päev“ 
2016 a on ühendus kuulutanud laste ja noorte aastaks. Väljakuulutatud laste ja noorte pildikorje kaudu tahame 
esile tuua nii Eestis kui ka laias maailmas toimuvaid sündmusi, mida seltsid koha peal korraldavad. 
Täpsemalt pildikorjest saate lugeda meie kodulehel - http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/47-oluline-
esilehele-paremal/192-eksu-kuulutab-valja-laste-ja-noorte-pildikorje-seltsiga-seltsis-veedetud-paev 
 
Saadetud fotosid avaldame Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kodulehel http://kultuuriseltsid.kul.ee/  
Fotosid ootame kuni 31. detsembrini 2016 aadressil: kultuuriseltsid@gmail.com 
 
Suur-suur palve kõigile -  palun kutsuga oma sündmustel osalevaid lapsi ja noori nendest sündmustest fotosid 
tegema ja meile saatma! 
 
MIS TOIMUB LAIAS MAAILMAS 
KÜSK soovib ühendusi toetada kodulehe loomisel, talgud on kavandatud sügisesse. 
Et ühingutele selles valdkonnas abiks olla ja parimad vahendid ja teadmised kvaliteetsete kodulehtede 
tegemiseks kätte anda, aidata lehed ära sisustada ja rääkida ka selle edaspidisest haldamisest, on planeeritud 
 2016. aasta sügisesse üks äge ja praktiline veebidisaini häkatoni. 
Mida kujutab endast veebidisaini häkaton? - sellest lugege lähemalt http://kysk.ee/vabauhendused-kas-teie-
kodulehed-vajavad-uuenduskuuri 
 
TAGASIVAADE -  JAANUARI SÜNDMUSTE KAJASTUSED 
NB! Siia tulevad vaid need sündmused, mille kohta on meile (kultuuriseltsid@gmail.com) saadetud ülevaade. 
 
Sünnipäevanädal Rakke muuseumis 
11.-15. jaanuaril  pidas Rakke muuseum oma sünnipäevanädalat. 
Muuseumi sünnipäevanädalal külastasid muuseumi Rakke lasteaia "Leevike" lapsed ja Rakke Gümnaasiumi kõik 
õpilased, reedel avati vanade pillide näitus ja nädal lõppes toreda perepäevaga. Sünnipäeva nädala korraldas 
Rakke Valla Hariduse Selts. 
Täpsemalt toimunust meie kodulehel - http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/188-sunnipaevanadalal-
rakke-muuseumis 
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Meenutati Jakob Hurta  
13. jaanuaril möödus 109 aastat Jakob Hurda - läinud sajandi ühe suurema eestlase - minekust Toonela kaldale. 
Jakob Hurda Seltsi poolt korraldatud mälestuspäeval kõneles Jakob Hurda ausamba juures Põlvas Ilmar Tagel ja 
Põlva Keskraamatukogus külaline Eesti Rahva Muuseumist, etnomoloog ja teenekas rahvakultuuri uurija Piret 
Õunapuu.  
Täpsemalt toimunust meie kodulehel - http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/186-meenutati-jakob-hurta 
 
Nadežda Katajeva-Valgu jutustuse „ Seal, kus ma sündisin“ esitlus 
26. jaanuaril  toimus Tartu kirjandusmajas Nadežda Katajeva-Valgu jutustuse „ Seal, kus ma sündisin“ esitlus. 
Jutustus ilmus venekeelsena 2014. aastal. Raamat sai Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2014. aasta 
laureaadiks ning pälvis kirjanduse aastapreemia. 2015. a ilmus teos eestikeelsena. 
Pruutsa (Prudištše) külas Petserimaal 1950. aastal sündinud autor kirjeldab sealsete, põhiliselt 1950. ja 1960. 
aastate vene inimeste igapäevaelu ja kombeid, nende jumalakartlikkust, suhteid setude ja teiste naabritega ning 
kultuuride segunemist. 
Esitluse moderaator oli Reet Vääri. 
Täpsemalt toimunust meie kodulehel - http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/193-nadezda-katajeva-valgu-
jutustuse-seal-kus-ma-sundisin-esitlus 
 
Kanepi Lauluseltsi konverents - kultuuriseltside roll oma kogukonnas 
31. jaanuaril toimus Kanepi seltsimajas Kanepi Laulu Seltsi konverents seltsi tegemistest poolteise sajandi 
jooksul ja kultuuriseltside rollist muutuvas ajas. Konverentsil ja sellele järgnenud ümarlaual räägitust jäid kõlama 
mõtted, et tulevikku ei saa vaadata lagedalt väljalt ega tühjast kohast ning kultuuriloolise mälu hoidmine ja 
edasiandmine on meie kodanikukohus.  
Täpsemalt toimunust meie kodulehel - http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/194-kanepi-lauluseltsi-
konverents-kultuuriseltside-roll-oma-kogukonnas 
 
Elutööpreemia väärikale naisele 
Eesti Kultuurkapital, Lääne-Viru maavalitsu ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit andis elutööpreemia Juhan Kunderi 
Seltsi liikmele ajaloolasele Odette Kirsile. 
Täpsemalt toimunust meie kodulehel - http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/191-elutoeoepreemia-
vaarikale-naisele 
 
MIS OOTAB EES - VEEBRUARI SÜNDMUSED 
Kõikidest sündmustest saate täpsemalt lugeda meie kalendrist - 
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/month.calendar/2016/02/04/- 
 
3. veebruar EKSÜ esindajad Põltsamaal 
21. mail toimuva kevadpeo läbirääkimised 

 
4. veebruar V õppepäev teemal "Kodukoha kultuurilugu ja seltsid" Rakveres 
Korraldab EKSÜ koostöös ERM-i ja RA-ga. 
 
7. veebruar “Talverõõmud Kassinurmes - Jõgeva valla vastlapäev” 
Korraldab Jõgevamaa Metsaselts koostöös Kassinurme Naisseltsi ja Jõgeva Spordiklubiga Visa 
 
9. veeburar vastlapäev Tartus Raadil 
Korraldab Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts 
 
17. veebruar Karoliina Kreintaal Tartu Folgiklubis 
Korraldab Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts 
 
18. veebruar ERMi rändnäitus "Soome-ugri ja samojeedi rahvad" avaneb Tõrva Gümnaasiumis 
Korraldab Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts 
 
19. veebruar juubelihommik Taimiga 
Korraldab Juhan Kunderi Selts koostöös Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Rakvere linnavalitsuse ja SA-ga 
Virumaa Näitused 
 
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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