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EKSÜ e-kuukiri / 8 - juuni 2016 

 EKSÜ konkursid liikmesseltsidele 
 EKSÜ teated  
 EKSÜ ja liikmesseltside juuni sündmuste 

uudised ja mai kajastused  

 Meie seltside põnevaid tegemisi 
 Kohtumispaik – tutvustame kultuuriseltse 
 Ilmunud kirjasõna 
 Uudiseid laiast maailmas 

 
 
TÄHTSAD UUDISED 
EKSÜ konkurss liikmesseltsidele 

Konkursi „Korras koduleht“ tähtaeg on 31. juuni! 
 
Konkursside „Selts ja noored“ ning „Korras koduleht“ 
tulemused avalikustatakse kultuuriseltside mõttetalgutel 
6. augustil Rakke Kultuurikeskuses. 

 
Eelteade - ootame kultuuriseltse osalema: 
5. august väliseestlaste seltside seminar, ootame osalema 
kõiki väliseestlaste kultuuriseltse. Vt seminari päevakava 

Registreerimine kuni 26. juuni 2016 e-mailile 
kultuuriseltsid(at)gmail.com. 

 
6. august seltside mõttetalgud „Seltsid ja noored“ Rakke 
Kultuurikeskuses. Vt päevakava 
Registreerimine kuni 15. juuli 2016  e-mailile 
kultuuriseltsid(at)gmail.com. 

EKSÜ juhatus teatab 

Kohtumised koostööpartneritega  
Mai kuus kohtusid EKSÜ esindajad võimalike 
koostööpartnerite Eesti Kultuuri Koja, Kaitseliidu ja Eesti 
Noorsootöö Keskuse esindajatega. 

Loodame, et nendest kohtumistest sünnivad uued ühised 
tööd ja tegemised.   

 

10. juunil toimub EKSÜ juhatuse ja arengukava töögrupi 
koosolek, kus arutluse alla tulevad järgmised teemad: 

 EKSÜ raamatu väljaandmine   
 Väliseestlaste seltside seminar ja mõttetalgud 
 EKSÜ arengukava koostamine 
 EV 100 tähistamine 

  

 
 
TAGASIVAADE -  MAI SÜNDMUSTE KAJASTUSED 
 
TarSlämm saadab Tallinnas 
toimuvasse Eesti luuleprõmmu 
meistrivõistluste finaali kaks 
võistlejat. 

5. mail toimus Tartu luuleprõmmu 
TarSlämmi 2015/2016 hooaja finaal.  
Loe edasi 

 

Pygen 2016 - trakslased said 
tunnustatud! 

Tartu- ja Jõgevamaa harrastusteatrite 
festival Pygen 2016 toimus 7.-8. mai 
Puhjas. Tunnustatud said nii Vilde 
Teater kui TRAKS-i huumoriklubi 
Kihva. Loe edasi 

 

ERMi Sõprade Seltsi 2016. aasta 
auliikmeks nimetati ERMSS-i 
üldkoosolekul Maie-Ann Raun 

ERMSS-i üldkoosolek toimus 14. 
mail, loe edasi. Auliikmeks nimetati 
Maie-Ann Raun, loe edasi.  

 
 

 
Ettekannet „Ajast...“ peab  

Jaak Jõerüüt. 

21. mail  toimus EKSÜ 5. kevadpidu 
„Ikka üheskoos“ Põltsamaa 
Kultuurikeskuses. 

Kevadisel laupäeva hommikul 
kogunes kultuurikeskusesse 4 
Põltsamaa kollektiivi ja 9 kollektiivi 
kuuest seltsist üle terve Eesti.  
Seati üles näitused trükistest ja 
käsitöödest. Loe edasi ja vaata 
galeriid. 
 

 
Lõpulaul  

„Kui Kungla rahvas kuldsel aal“ 

 
 
  

http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2016/08/05/17/-/valiseestlaste-seltside-seminar-tartus
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2016/08/06/18/-/mottetalgud-seltsid-ja-noored
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/251-tarslammi-finaal-on-toimunud
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/250-pygen-2016-trakslased-said-tunnustatud
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/248-ermi-soprade-seltsi-uldkoosolek
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/254-ermi-soprade-seltsi-2016-aasta-auliikme-maie-ann-rauna-onnitlemine
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/239-eesti-kultuuriseltside-uhenduse-kevadpidu-ikka-uheskoos
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/pildid/event/Kevadpidu_2016
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MIS OOTAB EES - JUUNI SÜNDMUSED 
Kõik järgnevad sündmused on leitavad EKSÜ kodulehe kalendrist. 
 
4. juunil toimub Mulkide Seltsi Paistu kihelkonna päev – ERM-i Heimtali muuseumis kuulatakse ettekandeid ja Paistus 
toimub IV Mulgi Pidu. Loe edasi 

6. juunil korraldab Aaviku Selts Rahvusraamatukogus kõnekoosoleku ja seltsi aastakoosoleku. Toimub seltsi 
auesimehe mag Helgi Vihma õnnitlemine 85. sünnipäeva puhul. Loe edasi 

9.-12. juunil toimub Peterburis suursündmus „1000 eestlast Peterburis“, kus 4 päeva jooksul on võimalik osaleda 30 
erineval eestimaalastega seotud üritusel. Loe edasi 

10. juunil toimub EKSÜ juhatuse koosolek ja arengukava töögrupi koosolek. 

23. juuni korraldab ERMSS Tartu linna jaanitule ja perepäeva Raadil 

24.-25. juuni  tähistatab Sankt Peterburi Eesti Kultuuriselts jaanipäeva. Loe edasi  

 
 

KULTUURISELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI 

ERM-i sõprade kevadreis 
ajaloolisele Preisimaale 

ERMi sõprade kevadreis 
(6.-10.05.2016) viis seekord ajaloolise 
Preisimaa pealinna Kõnigsbergi 
(Kaliningrad). Loe edasi 

 

Peterburis on seltsil kiired ajad 

 

 
Suur suvi on kätte jõudnud ja toonud 
Sankt Peterburi Eesti Kultuuriseltsile 
kaasa mitmeid põnevaid sündmusi. 
Loe edasi 

Lisaks on seltsi juures avatud sellel 
aastal käsitööring. Loe edasi 

 

Karjalas hoitakse alles 
põlvkondade vahelisi sidemeid 

 

Karjala Sõprusühing Eestiga "Otšag" 
peab väga oluliseks põlvkondade 
vaheliste sidemete säilimist. 
Omaltpoolt on nad alustanud kahe 
projektiga, mis toetavad nii inimeste 
peresiseseid kui ka väliseid suhteid. 
Loe edasi 

 

KOHTUMISPAIK – TUTVUSTAME EESTI KULTUURISELTSE 

Alates sellest numbrist alustame EKSÜ kuukirja uue rubriigiga „Kohtumispaik“, kus tutvustame eesti kultuuriseltside 
tegevust üle kogu maailma. Esimesena astub lugejate ette väärikas selts Inglismaalt! 

 

Londoni Eesti Seltsil täitub 95. tegevusaasta! 

Londoni Eesti Selts (LES) asutati 7. juulil 1921. aastal ja on üks vanim siiani tegutsevatest eestlaste organisatsioonidest 
Inglismaal, selts on ka maailmas üks vanimatest jätkuvalt tegutsevatest välis-eesti organisatsioonidest. Loe edasi 

 

ILMUNUD KIRJASÕNA 

Ajakiri „Mäetagused“ nr 63  – meie suurpeod.  
Meie omakultuuri suurpidude traditsioon on rikkalik teema ja sügavalt omane eesti rahvale. Ajakirjas käsitlevad kuue 
autori artiklid eestlaste kultuuripärandi säilitamist ning rolli. Loe edasi 

Ajakirja 63. numbri koostaja ja külalistoimetaja on Phd Iivi Zájedová (Tšehhi-Eesti Klubi välisesindaja). 

„Mäetagused“ on Eesti Kirjandusmuuseumi MTÜ Eesti Folkloori Instituudi veebis ilmuv ajakiri, mille kõiki ilmunud 
numbreid saate lugeda siit. 

http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/month.calendar/2016/05/04/-
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/252-mulkide-seltsi-kutsmine-mulkide-seltsi-paistu-kihelkonna-paev-4-juunil
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/256-aaviku-seltsi-konekoosolek
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/262-1000-eestlast-peterburis
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2016/06/25/86/-/sankt-peterburi-eesti-kultuuriseltsi-tahistab-jaanipaeva
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/247-ermi-soprade-kevadreis-ajaloolisele-preisimaale
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/260-peterburis-on-seltsil-kiired-ajad
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/257-peterburis-tegutseb-seltsi-juures-kasitoeoering
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/258-karjalas-vaartustatakse-polvkondade-vahelisi-sidemeid
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/261-kohtumispaik-londoni-eesti-selts
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/249-ajakiri-maetagused-meie-suurpeod
http://www.folklore.ee/tagused/nr63/


   
 
  E-KUUKIRI / 8  JUUNI 2016 

3 
 

ERMSS-i aastaraamat Lee 
Ilmunud on 22. ERMSS aastaraamat Lee, sisukorraga saab tutvuda siin. 

 

Ilmunud on folkloorinõukogu juunikuu kuukiri Loe edasi 

 

MIS TOIMUB LAIAS MAAILMAS 
 

Lõimeleeri laager välismaal 
elavatele eesti lastele 

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
korraldab koostöös Eestikeelse 
Hariduse Seltsiga 24.-30. juulil 
2016 eesti pärimuskultuuri laagri 
„Lõimeleer välismaal elavatele eesti 
lastele“.  
Loe edasi. 
 

28.-30. juuni konverents „Eesti keel 
ja kultuur maailmas V”  

Välismaa ülikoolides töötavaid eesti 
keele ja kultuuri lektoreid, koolides-
seltsides tegutsevaid õpetajaid ning 
estofiile koondav konverents, kus 
antakse ülevaade viimastel aastatel 
Eesti ühiskonnas ning eesti keele ja 
kultuuriruumis toimunust. 
Loe edasi 

On alanud registreerimine 
Üleilmakooli 2016.-2017. 
õppeaastale  

Üleilmakool pakub e-kursuseid 
väljaspool Eestit elavatele 
õpilastele. 2016.-2017 õppeaastal 
avaneb 13 kursust 5. kuni 9. klassi 
õpilastele. 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 

 
 

 
 

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

http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/255-ermi-soprade-seltsi-aastaraamatu-lee-22-number-ilmunud
https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/gkDRIQuBSK-t_QRP8oB93de_06C7j-DEWEG9_HG8C0JGEoupU8RMFsexnvGic7UhreTHMUsXLKvge4dSYrZa0DsWmQqCUCJWgKCidrs5mYm8zAKfhlUNcOnNgXKciezf/
http://www.kultuur.ut.ee/et/akadeemia
http://www.kultuur.ut.ee/et/osakonnad/loimeleer-2016
http://ekkm.estinst.ee/sisu/konverents-eesti-keel-ja-kultuur-maailmas-v/
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/259-uleilmakool-kutsub-oppima

