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EKSÜ e-kuukiri / 5 - märts 2016 
 Esitleme tunnustatuid  
 EKSÜ ja liikmesseltside märtsi sündmuste 

uudised ja veebruari kajastused 

 Uudiseid laiast maailmast 
 Avanenud rahastusvõimalused 

 
 
TÄHTSAD UUDISED 
Tunnustused veebruaris 
Jaan Malin 
7. veebruaril pärjati Tartu Kultuurikandjaks 2015 
parima harrastusliku koosluse kategoorias 
Luuleprõmmu Euroopa meistrivõistluste 
korraldustoimkond, kes tõi Tartusse maailmatasemel 
kirjandusfestivali.  

Luuleprõmmu meeskonna nimel käis auhinda vastu 
võtmas Jaan Malin, kes on ühtlasi EKSÜ liikmesseltsi 
MTÜ Kultuurikorraldus esindaja. 

Loe edasi: 
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/47-oluline-
esilehele-paremal/199-jaan-malin-tartu-kultuurikandja-2015 

 

 
 
 
EKSÜ 2016 aasta suursündmused 
12. märts emakeele päev ja üldkogu aruandekoosolek Tartus 
21. mai kultuuriseltside kevadpidu “Ikka üheskoos” Põltsamaa 

Kultuurikeskuses 
5. august väliseestlaste seltside seminar Tartus 
6. august  kultuuriseltside mõttetalgud “Seltsid ja noored” 

Rakkes 
NB! kuupäeva muudatus: 
5. november kultuuriseltside trükiste näitus-müük Tartus, ERM-i 

uues hoones 

 
Veera Oinets 
23. veebruaril andis president Toomas Hendrik Ilves üle riiklikud teenetemärgid. Valgetähe V klassi  teenetemärgi 
pälvis ka Vera Oinets – eestluse hoidja Venemaal ja Krasnojarski Eesti kultuuriseltsi juht, kes on 25 aastat 
hoidnud meie traditsioone ja edendanud kultuurisidemeid Eestist kaugel.  

Loe edasi: 
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/47-oluline-esilehele-paremal/203-vera-oinets-valgetahe-v-klassi-teenetemargi-kavaler 
  

Palju õnne tunnustatutele soovib Eesti Kultuuriseltside Ühendus! 

 
 
TAGASIVAADE -  VEEBRUARI SÜNDMUSTE KAJASTUSED 
NB! Siin on kajastatud need EKSÜ ja liikmesseltside sündmused, mille kohta on saadetud meile ülevaade. 
 
EKSÜ esindajad külastasid Põltsamaa Kultuurikeskust kevadpeo korralduse asjus 
3. veebruaril kohtusid Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor Janne Karuga  kevadpeo koordinaator ja EKSÜ 
juhatuse liige Illi-Mart Uuk, EKSÜ juhatuse esimees Valter Haamer, EKSÜ raamatupidaja Ly Mumm ja tegevjuht 
Margit Reinkubjas. 
Ühiselt vaadati üle kevadpeo toimumiseks vajalikud ruumid ning täpsustati peo tegevus- ja ajakava. 

Loe edasi: http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/197-kohtumine-poltsamaa-kultuurikeskuse-esindajaga 
 
Toimus V õppepäev teemal “Kodukoha kultuurilugu ja seltsid” Rakveres 
4. veebruaril toimus Rakveres, Lääne - Viru Maavalitsuse hoones linna ja maakonna seltside esindajatele, 
kultuuritöötajatele ja kultuuriloo huvilistele õppepäev teemal "Kohalik kultuurilugu ja seltsid". Õppepäeval osales 
28 inimest, esindatud oli 13 seltsi ja kaheksa organisatsiooni või asutust. 
Õppepäevast ilmus ka artikkel Virumaa Teatajas. 
Õppepäeva sarja korraldab EKSÜ koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Rahvusarhiiviga. 

Loe edasi: http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/198-oppepaev-kohalik-kultuurilugu-ja-seltsid-rakveres. 
 
Salong „Kes sa oled...?“ 
26. veeburaril toimus Tartu Seltside Majas arvult 62. salongiõhtu. Õhtu külaliseks oli akordionist ja ansamblite 
juhendaja Valdur Parksepp. Vestlust juhtis Valli Ilvik ja muusikalist meeleolu pakkus kapell „Värten“. Kohal oli ligi 
poolsada huvilist. 
Igakuiseid salongiõhtuid korraldab Vanemuise Selts. 

 
 
MIS OOTAB EES - MÄRTSI SÜNDMUSED 
Kõikidest sündmustest saate täpsemalt lugeda meie kalendrist - 
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/month.calendar/2016/03/29/- 
 
4. märts kell 11-13 toimub EKSÜ juhatuse korraline koosolek (EKSÜ kontor, Pepleri 27, Tartu).  

http://kultuuriseltsid.kul.ee/
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/47-oluline-esilehele-paremal/199-jaan-malin-tartu-kultuurikandja-2015
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/47-oluline-esilehele-paremal/199-jaan-malin-tartu-kultuurikandja-2015
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/47-oluline-esilehele-paremal/203-vera-oinets-valgetahe-v-klassi-teenetemargi-kavaler
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/197-kohtumine-poltsamaa-kultuurikeskuse-esindajaga
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/198-oppepaev-kohalik-kultuurilugu-ja-seltsid-rakveres
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/month.calendar/2016/03/29/-


   
 
  E-KUUKIRI / 5  MÄRTS 2016 

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

 
12. märts kell 11-12.30 Emakeelepäeva ettekandekoosolek, korraldavad Eesti Keele Kaitse Ühing ja EKSÜ.  
Sündmus toimub Tartu Rahvakultuuri Keskseltsi suures saalis, Pepleri 27, Tartu. 
Vt lähemalt http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/47-oluline-esilehele-paremal/200-emakeelepaeva-konekoosolek 
 
12. märts kell 13-15 EKSÜ üldkogu koosolek 
Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi suures saalis, Pepleri 27, Tartu 
 
12. märts kell 13-15 toimub Vanemuise Seltsi salongiõhtu Tartu Laulupeomuusemis. 
 
16. märts Eesti keele päev Petseris, korraldab eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts 
 
17. märts  kell 19 toimub Tartu lokaalis Arhiiv märtsikuu TarSlämm.  
TarSlämm on enda luule võistuesitamine ja seda korraldab MTÜ Kultuurikorraldus. 
 

 
 
EELTEADE – on alanud registreerimine VI õppepäevale „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“, mis toimub 7. aprillil 
kell 11-14 Valgas, Valga maavalitsuse II korruse saalis.  
Registreerimiseks tuleb täita internetipõhine vorm, mille leiab EKSÜ kodulehelt - 
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/47-oluline-esilehele-paremal/204-registreerimine-oppepaevale-kodukoha-kultuurilugu-
ja-seltsid-rakveres-2 

 
 
MIS TOIMUB LAIAS MAAILMAS 
Edastame palve ajakirjanikult - monumendiabi 
Auväärt kohaliku elu edendajad, Eestimaa väärtuste tundjad, teadjad! 
Olen Rein Sikk, ajakirjanik, ning palun Teie abi just Teile teada olevate, Teie kodukandis asuvate eriliste ja 
vähetuntud ausammaste, monumentide ja mälestusmärkide ülesleidmiskes, huvilistele tutvustamiseks. 

Täpsemalt Rein Siku palvest saate lugeda: 
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/47-oluline-esilehele-paremal/202-ajakirjanik-palub-monumendiabi 
 
Rahvakultuuri Keskus on pannud 2015 aasta kaante vahele 
Järjekorranumbriga 18 koondab Rahvakultuuri aastaraamat artikleid ja intervjuusid eelneva aasta särvaimatest 
ettevõtmistest, huvitavatest persoonidest ja ühendustest. 
Teiste põnevate artiklite seas on raamatus kajastatud ka Vanemuise Seltsi 150 aastapäeva. 
Huvilistel on võimalik aastaraamatut maksumusega 5€ endale soetada Rahvakultuuri Keskusest. 

Mida täpsemalt rahvakultuuri aastaraamat 2015 endas sisaldab vaata http://www.rahvakultuur.ee/2818 

Eesti Kultuuri Koda kutsub haridusteemalisele ümarlauale Tartus 
28. märtsil toimub haridusteemaline ümarlaud Tartus, mis valmistab ette 4.-5. novembril 2016 Tartus ERM-i 
konverentsikeskuses toimuvat haridusteemalise konverentsi.  
Kõik huvilised on ümarlauale oodatud! 

Eesti Kultuuri Koda on korraldanud konverentse Eesti edenemise võtmevaldkondade käsitamiseks. Läinud 
sügisel oli otsingu keskmes kultuur ja vastutus ning tänavu kultuur ja haridus, mis toimivad vastastikku üksteise 
eeldustena. Seetõttu pole mõistlik küsida, kumb neist on tähtsam, Eesti Kultuuri Koja meelest on vajalik, et miski 
ei jääks unarusse. 

Täpsemalt ümarlauast saate lugeda http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/47-oluline-esilehele-paremal/205-eesti-kultuuri-
koda-kutsub-umarlauale 

Kooriühing kutsub koorijuhte ankeete täitma 
Koorijuhtide töö ja selle tasustamise paremast korraldamisest on räägitud kaua. Selleks, et astuda edasisi samme 
olukorra parandamiseks, soovib Eesti Koorijuhtide Liit kaardistada koorijuhtide tegevuse ja tasustamise praktika 
hetkeseisu üle Eesti. Koostöös Tartu Ülikooli sotsioloogidega on kooriühing koostanud küsimustiku, millele 
palutakse vastata kõigil koorijuhtidel.  
Palun levitage infot oma koorijuhtidele, ankeedi vastamise aeg 10. märts. 

Ankeet on leitav kooriühingu kodulehel http://www.kooriyhing.ee/uudised/686/ankeet-koorijuhtidele 
 
Ilmunud on Eesti Folkloorinõukogu märtsi kuukiri 
Mida põnevat toimub folkloorivallas saate lugeda just ilmunud kuukirjas, mis on leitav nende folkloorinõukogu 
Facebooki lehelt - https://www.facebook.com/folkloorinoukogu 
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RAHASTUSVÕIMALUSED 
Head ideed vajavad tavaliselt ellu saamiseks ikka rahalist tuge, järgnevalt toome välja mõningad avanenud 
taotlusvoorud: 

 KÜSK-il on avanenud uus taotlusvooru teenuste osutamise ja toodete pakkumise arendamiseks 
Taotlusvoor on mõeldud vabaühenduste projektidele, mis keskenduvad teenuste osutamise ja/või 
toodete pakkumise võimekuse tõstmisele, panustades selle kaudu mõne ühiskondliku/kogukondliku 
probleemi lahendamisse. 
Toetuse piirsumma on 20 000 eurot ning projekti saab ellu viia alates 1. septembrist 2016 kuni 31. 
detsembrini 2017. 
Taotlemise tähtaeg on 1. juuni 2016 kell 15.00. 
Täpsemalt taotlusvoorust ja infopäevadest vaata: http://kysk.ee/taotlusvoorud/te16 

 Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2016 kevadvoor on avanenud 
Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste 
arendamise(meede 2) kaudu. Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot. 
Taotluste esitamise tähtaeg: 01. aprill 2016.a. kell 16:30. 
Täpsemalt taotlusvoorust ja infopäevadest vaata: http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop16-kevadvoor 

 EV100 ja KÜSK toetavad kinkide tegemist Eesti juubeli puhul. 
Eesti Vabariik 100 (EV100) ja KÜSK annavad läbi ühiste taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on 
väärilised kingitused meie Eestimaa suure juubeli tähistamiseks tulevastel aastatel.  
Fookuses on lastele ja noortele suunatud algatused, EV100 sünnipäevakingitused ja uuenduslikud ning 
koostööl põhinevad ideed. 
Täpsemalt taotlusvoorude kohta vaata: http://kysk.ee/ev100-ja-kusk-toetavad-kinkide-tegemist-eesti-juubeli-puhul 

 
 

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 

http://kultuuriseltsid.kul.ee/
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