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EKSÜ e-kuukiri / 7 - mai 2016 

 EKSÜ kevadpidu „Ikka üheskoos“ 
 EKSÜ konkursid liikmesseltsidele 
 EKSÜ teated ja arengukava koostamise 

ajakava  

 EKSÜ ja liikmesseltside mai sündmuste 
uudised ja aprilli kajastused  

 Meie seltside põnevaid tegemisi 
 Uudiseid laiast maailmas 

 
 
TÄHTSAD UUDISED 

 
Kõnega „Ajast ...“ esineb Jaak Jõerüüt, lavale astuvad 
Põltsamaa kollektiivid ja seltsid üle terve Eestimaa. Avatud 
seltside näitus-müük „Käsitöö ja kirjasõna“ Vt. plakat  

 
EKSÜ konkursid liikmesseltsidele 

Seltsid ja noored - konkursi tähtaeg on 31. mai! 
Kõikidelt seltsidelt ootame kirjalikult vabas vormis ülevaadet: 

 milliseid tegutsemisvõimalusi pakub selts noortele; 
 milliseid kogupere üritusi selts korraldab.  

Ülevaade palun saata kultuuriseltsid(at)gmail.com 
 
Seltside kodulehe konkursi tähtaeg on 31. juuli! 
Palun korrastage oma kodulehed – seltsi kontaktandmed ja 
käesoleva aasta sündmused!  

EKSÜ juhatus teatab 

7. aprillil toimus EKSÜ juhatuse koosolek, kus arutluse all 
olid järgmised teemad: 

 EKSÜ raamatu väljaandmine  
 EKSÜ arengukava 
 Ühisüritused „Kevadpidu“, väliseestlaste seltside 

seminar ning mõttetalgud 
Järgmine juhatuse koosolek toimub 10. juuni 2016. 

 
EKSÜ arengukava  

Arengukava töögruppi kuuluvad juhatuse liikmed Valter 
Haamer, Sirje Vill ja Kaupo Ilmet; EKSÜ töötajad Ly Mumm 
ja Margit Reinkubjas ning liikmesseltsidest on andnud oma 
nõusoleku osalemiseks Aive Ott ning Heljo Piho (Juhan 
Kunderi Selts), Sirje Madisson (ERM-i Sõprade Selts), Tiiu 
Toom (Narva-Jõesuu Eestlaste Selts „Kalju“), Iivi Zajedova 
(Tšehhi Eesti Klubi). 

Koostatava arengukava avalikud arutelud toimuvad 5. ja 6. 
augustil  väliseestlaste seltside seminari ja kultuuriseltside 
mõttetalgute raames. 

Uuendatud arengukava võetakse vastu 5. novembril Eesti 
Kultuuriseltside Ühenduse raamatulaada raames toimuval 
erakorralisel üldkoosolekul. 

KÜSK-i arenguhüppe taotlusvoorus, kus osales 74 üleriigilist  
projekti ja toetati neist 10-t, sai meie projekt „EKSÜ 
juhtimisstruktuuri ja kommunikatsioonivõimekuse 
arendamine“ 30. koha. Jätkame siis praegu oma jõududega! 

  

 
 
TAGASIVAADE -  APRILLI SÜNDMUSTE KAJASTUSED 
Siin ilmuvad nende sündmuste kajastused, mille kohta on saadetud meile ülevaatlik lugu. 
 
7. aprillil toimus EKSÜ selle hooaja viimane koolitus teemal „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ Valgas. Loe edasi. 
 
7. aprillil toimus MTÜ Kultuurikorralduse eestvedamisel eelviimane luuleprõmm TarSlämm Tartus, kus külalisesinejaks 
oli Taani luuletaja Jacob Hallgren. Loe edasi 
 
9. aprillil toimunud Mulkide Seltsi vanemkonna istungil võeti Mulkide Seltsi vastu 45 noort kooriliiget ja moodustati 
Mulkide Seltsi Noorte Kogukond. Loe edasi 
 
21. aprillil korraldas Eesti Keele Kaitse Ühing keeleseminari Jõhvis ajalehe Põhjarannik toimetuses, kus toimus 
ajalehekeele analüüs. Loe edasi 
 
21. aprillil käidi ERMi sõpradega Raadi kalmistul rahvaluule- ja keeleteadlase, rahvusliku ärkamisaja ühe juhtfiguuri 
Jakob Hurda (1839 – 1907) hauda korrastamas. Loe edasi 
 
22. aprillil prõmmutasid noored Valgas luulega. Osales seitse luulelembest noort, kes esitasid omaloomingut. Põneva 
luulelise vaatemänguga sai maha žürii esimees, luuletaja Jaan Malin. Loe edasi 
 
23.-24. aprillil külastasid Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi tantsurühmad Salome ja Hoby Helsingit ning andsid 
Helsingi Työväen Talos (Helsingi Tööliste Majas) meeleoluka kontserdi. Loe edasi 
 
26. aprillil toimus ERMi Sõprade Seltsi teabepäev Rõngu Keskkoolis, kus ERM-i direktor Tõnis Lukas tutvustas 
kooliõpilastele uut ERM-i. Muuseumi rändnäitus „Soome- ugri ja samojeedi rahvad“, mis koolis üleval oli, toodi koju 
suvepuhkust veetma. Loe edasi 
 

http://kultuuriseltsid.kul.ee/
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/239-eesti-kultuuriseltside-uhenduse-kevadpidu-ikka-uheskoos
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/232-koolitus-kodukoha-kultuurilugu-ja-seltsid-valgas
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/234-aprillikuu-tarslamm-on-toimunud
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/241-moodustati-mulkide-noorte-kogukond
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/231-keeleseminar-johvis
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/230-hurda-juures-enne-ja-nuud-ermi-soprade-selts-kais-koristustoeoedel
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/233-noored-prommutasid-valgas-luulega
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/235-tartumaa-rahvakultuuri-keskseltsi-tantsijate-soome-reis
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/236-ermi-soprade-seltsi-teabepaev-rongu-keskkoolis-26-aprillil
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/239-eesti-kultuuriseltside-uhenduse-kevadpidu-ikka-uheskoos
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28. ja 29. aprillil toimus Jõgevamaal Eesti-uuringute Tippkeskuse avakonverents "Eesti uuringute interdistsiplinaarsed 
dialoogid". Teiste esinejate seas tutvustas ajakirja "Mäetagused" 63.-t numbrit selle koostaja, külalistoimetaja Iivi 
Zajedova. Loe edasi 
 
30. aprillil toimus Tartus Õpetajate Seminari aulas juubelikontsert „Helin“ Vanemuise Seltsi meeskoori ja segakoor 
„Vanemuine“ 150. tegevusaasta tähistamiseks. Loe edasi 

 
 
MIS OOTAB EES - MAI SÜNDMUSED 
Kõik järgnevad sündmused on leitavad EKSÜ kodulehe kalendrist. 
 
Maikuu on talgukuu: 

7. mail tähistab Rakke Valla Hariduse Selts talgupäeval Rakke valla endiste koolimajade asukohad; 
7. ja 27. mail korraldab Mulkide Selts talgud Heimtalis. 

 
 
1. mai toimub Tallinna Võru Seltsi suurkogu. Tallinna Võru Seltsi suurkogu külaline on Tiia Allas Võru Instituudist, kes 
räägib ja näitab lühifilmi Raimond Kolgist. 
 
5. mai korraldab MTÜ Kultuurikorraldus Tartu Kirjanike Maja lokaalis Arhiiv (Vanemuise 19) TarSlämmi hooaja 
2015/2016 finaali. Külaliseks on Marius Povilas Elijas Martynenko (Leedu). Loe edasi 
 
6.-11. mai viib Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi õppereis huvilised ajaloolisele Ida-Preisimaale. 
 
7. mail kell 13 Tartu Laulupeomuuseumis toimuva 65. salongi „Kes sa oled ...?“ persooniks on Roland Ilp, Tartu 

Raeklubi asutaja, tehnikamagister, majandustegelane. Korraldab Valli Ilvik Vanemuise Seltsist. 
 

Kell 19 esitletakse Tartu Kirjanduse Majas marathi (India) luuletaja Hemant Divate luulekogu "Suve esimene, 
südaöine sadu" (välja antud MTÜ Kultuurikorralduse poolt). Vestlust juhib raamatu tõlkinud Mathura. 

 
Kihva viib hullud naised teatrifestivalile. Nimelt toimub Puhjas harrastusteatrite festival, kus osaleb ka Tartumaa 
Rahvakultuuri Keskseltsi huumoriklubi „Kihva“ oma etendusega „Hullud naised“. Loe edasi 

 
13. mail toimub Tartu Karlova linnaosapäevade „Karlova 100“ raames kirjanduslik ringkäik (Toomas Liivamäe ja Jaan 
Malini juhendamisel). Ringkäigule järgneb kirjandusõhtu Eharoosa kirjandusõhtu Eha 31 aias. 
 
14. mail  toimub Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi üldkogu ja ettekandekoosolek. 
 
16. mail tähistab Vanemuise Selts Tartus J. V. Jannseni päeva. Mälestushetk kl 15 Tartu Raadi kalmistul, kl 19 kooride 
kontsert J.Tõnnisoni ausamba jalamil, Tartu kesklinnas. 
 
18. mail on Tartu Folgiklubi külaliseks Tarmo Noormaa (Eesti Pärimusmuusika Keskus) ja ansambel Gjangsta. Igakuist 
folgiklubi korraldab Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts. 
 
19. mail tähistab Vanemuise Selts  Tartus Läti I, II ja III laulupeo üldjuhi Indrikis Zile 175. sünniaastapäeva. 
 
21. mail  toimub EKSÜ kevadpidu „Ikka üheskoos“ Põltsamaa Kultuurikeskuses. Loe edasi 
 
27. mail toimub kirjandusfestivali Head Read raames luule- ja muusikaõhtu "Hullunud Talsinki", kus astuvad üles Pyhä 
Lehmä,  Rauhatäti ja Heiti Kiviharju (kõik Soomest), Rauno Alliksaar, Siim Lill ja Jaan „Luulur“ Malin . 
 
27-29. mail osaleb Vanemuise Seltsi meeskoor ja segakoor „Vanemuine“ Saaremaa 51. Laulpeol. 
 
29. mail "Värskeid saadusi kirjanike kapsaaiast" – Tallinna Koidu tänava nr 84 kirjanike majas asuvas raamatukogu-
kohvikus Kapsad esinevad kirjandusfestivali HeadRead külalised, teiste seas ka Jaan „Luulur“ Malin. 

 
Mulkide Selts korraldab Eino Luppi raamatu "Suislepa vald muinasajast XX sajandi keskpäevani" esitlused: 
 28. mail Suislepa koolimajas 
 30. mail Tartu Kirjanike Majas 

 
 

MEIE SELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI 

Ilmavalgust nägi vadja ja isurite regilaulik 
Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi eestvõtmisel on ilmunud vadja ja isuri veebipõhine regilaulik. Valimikust leiab valiku 
Ingerimaal elavate läänemeresoome põlisrahvaste vadjalaste ja isurite vanu laulude tänapäevased helisalvestused eesti 
pärimuslauljate esituses ja mõned arhiivisalvestused. Laulikuga saab tutvuda siin 
 

http://kultuuriseltsid.kul.ee/
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/242-toimus-eesti-uuringute-tippkeskuse-avakonverents-eesti-uuringute-interdistsiplinaarsed-dialoogid
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/245-vanemuise-seltsi-meeskoori-ja-segakoor-vanemuine-150-a-juubelikontsert-helin
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/month.calendar/2016/05/04/-
http://kirjandusfestival.tartu.ee/marius-povilas-elijas-martynenko
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/237-tarslammi-finaal-5-mail-kell-20-00
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/240-kihva-viib-hullud-naised-teatrifestivalile
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/239-eesti-kultuuriseltside-uhenduse-kevadpidu-ikka-uheskoos
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/243-ilmavalgust-nagi-vadja-ja-isuri-veebipohine-regilaulik
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Taimetark kutsus kursuslased ürdiaeda 
Niipea kui lumi sulas, kolisid Juhan Kunderi Seltsi Rahvakooli taimravi kursuslased Rakverest mere äärde Karepale, kus 
asub fütoterapeut Katrin Luke ravimtaimeaed. Loe edasi

 

MIS TOIMUB LAIAS MAAILMAS 

11. mail toimub kõigile huvilistele EV100 infopäev.  
EV100 kutsub kõiki 11. mail kell 11.00 Arhitektuurikatlasse, kus erinevad organisatsioonid räägivad oma 
ettevalmistustest Eesti 100. sünnipäevaks. Loe edasi 
 
18. mai kell 16.00-20.00 toimub Eesti Kultuuri Koja III haridusteemaline ümarlaud Tallinnas (koht täpsustamisel) 
Ümarlaudade eesmärgiks on kaasata erinevaid huvirühmi ning leida põhifookus Eesti Kultuuri Koja korraldatavale 
haridusteemalisele konverentsile "Kultuur, haridus, haritus" 4.-5. novembril 2016 Tartus Eesti Rahva Muuseumi 
konverentsikeskuses. Loe edasi 
 

 
 

 
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/
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/244-taimetark-kutsus-kursuslased-urdiaeda
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/244-taimetark-kutsus-kursuslased-urdiaeda
https://ev100.ee/et/11-mail-toimub-koigile-huvilistele-ev100-infopaev
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/238-eesti-kultuuri-koda-kutsub-iii-haridusumarlauale

