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EKSÜ e-kuukiri / juuli 2016 (9) 

 EKSÜ teated  
 EKSÜ ja liikmesseltside juuli sündmuste 

uudised ja juuni kajastused  

 Kultuuriseltside põnevaid tegemisi 
 Kohtumispaik – tutvustame eesti kultuuriseltse 
 Rahastusvõimalused 

 
 

TÄHTSAD UUDISED 
Eesti kultuuriseltsid ja EV 100 
Eesti Kultuuriseltside Ühendus kutsub eesti kultuuriseltse 
üle maailma 2018 a. suvel ühiselt tähistama Eesti Vabariigi 
100. sünnipäeva mõttetalgute ja kontserdiga Tartus Eesti 
Rahva Muuseumis. 
Esimesed avalikud selleteemalised arutelud toimuvad juba 
sellel suvel - 5. augustil Tartus väliseestlaste seltside seminaril 
ja 6. augustil Rakkes eesti kultuuriseltside mõttetalgutel.  
Kõik huvilised on oodatud kaasa rääkima! 

 
Ootame augustis kultuuriseltse osalema: 
5. august väliseestlaste seltside seminar, ootame osalema 
kõiki väliseestlaste kultuuriseltse. Vt seminari päevakava

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

 
EKSÜ kontor on puhkusel 11.-24.07 

Eesti Kultuuriseltside Ühendus on näoraamatus (FB-s)! 
Alates juuni kuust kajastab EKSÜ oma uudised ka 
näoraamatus. Meie liikmesseltsid saadavad oma 
sündmustest palju uudiseid ja põnevaid pilte ning kõik need 
saavad üles pandud meie FB lehele - 
https://www.facebook.com/kultuuriseltsid/ 

 
Esimene näoraamatu pildigalerii on Sankt Peterburi Eesti 
Kultuuriseltsi juunikuu sündmusest! Vt pilte 

 
 
TAGASIVAADE -  JUUNI SÜNDMUSTE KAJASTUSED 

Jaanipäeva eri – eestlaste 
jaanituled üle maailma! 

 
Tartu jaanituli 2016, foto Sirje Madisson 

 
Londoni eestlaste jaanituli toimus uues 

kohas 
4. juunil kogunes üle 250 Londoni eestlase ja 
nende sõbra uude peopaika Brentwoodis, et 
üheskoos õhtust rõõmu tunda.  
Loe edasi. 

 
Tartu jaanituli lõi publikurekordi 

23. juunil toimunud Tartu linna jaanituli 
Raadil lõi järjekordselt publikurekordi – 
perepäeval ja õhtusel jaanitulel käis üle 10 000 
inimese!  
Peo korraldajad olid traditsiooniliselt – juba 11. 
korda järjest! - Eesti Rahva Muuseum ja ERMi 
Sõprade Selts. 
Loe edasi. 

 
Tšehhi jaanituli toimus 40 kraadises 

kuumuses 
24. juunil toimus Tšehhi Eesti Klubi 
jaanituli Praha lähedal. 
Jaanituli toimus CEK TEK liikme Jonatan 
Tomeši Praha lähedal asuvas suvila aias, 
kus pimedas võidi imetleda jaaniusside 
tulukesi 40 kraadises kuumuses. 
Loe edasi 

 
Peterburis peeti jaanipäeva koos teiste 

rahvustega 
25. juunil esines Sankt Peterburi Eesti 
Kultuuriseltsi tantsurühm „Neevo“ rahvuste 
jaanipäeval Sestroretskis Dubki pargis. 
Peterburi kõigist juunikuu sündmustest loe 
edasi.  

 
Mulgid said Paistu mail kokku 

 

04. juunil said üleriigi mulgid kokku 
Paistu mail. Päev algas Heimtali 
muuseumi külastamisega, peale ühist 
lõunat viis tee Paistu - IV Mulkidepeole. 
Loe edasi 

Johannes Aaviku Seltsi kõne- ja 
üldkoosolek 

 

Johannes Aaviku Seltsi kõne- ja 
üldkoosolek peeti Rahvusraamatukogus 
Milleri salongis 6. juunil. 
Õnnitleti seltsi asutajat, pikaaegset 
esimeest ja nüüdset auesimeest Helgi 
Vihmat tema 85. sünnipäeval. 
Loe edasi

 

Keeleteadlase Eduard Vääri 90. 
sünnipäev 

 

27. juunil toimus eesti ja liivi keele ajaloo 
teemaline Veski päev (XLIX). 
Konverentsi teine pool oli pühendatud 
Eduard Vääri 90. sünniaastapäevale ning 
tema vastilmunud liivi keele kogumikule. 
Loe edasi 

  

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/2016/08/05/17/-/valiseestlaste-seltside-seminar-tartus
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2016/08/06/18/-/mottetalgud-seltsid-ja-noored
https://www.facebook.com/kultuuriseltsid/
https://www.facebook.com/kultuuriseltsid/photos/?tab=album&album_id=1751492258441113
http://londonieestlased.blogspot.com.ee/2016/06/jaanipaev-uues-kohas-juuni-2016.html
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/270-tartu-linna-jaanituli
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/271-jaanituli-tsehhis
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/275-peterburg-ja-1000-eestlast
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/275-peterburg-ja-1000-eestlast
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/269-mulgid-said-paistu-mail-kokku
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/272-johannes-aaviku-seltsi-kone-ja-uldkoosolek
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/268-keeleteadlase-eduard-vaari-90-sunnipaev


   
 
  E-KUUKIRI / JUULI 2016 (9) 

2 
 

EKSÜ liikmesseltside kollektiivide esinemised 

Sankt Peterburi Eesti Kultuuriselts 
Rahvatantsurühma „Neevo“ esinemised: 
4. juunil  esineti XI Rahvuskultuurde Festivalil "Külas Oleninitel", mis toimus Vsevolozske muuseumis Prijutino. 
11. juunil viidi läbi avalikud rahvatantsutunnid Jaani kirikus koos Saaremaa tantsurühmaga "Varbarõõm".  
12. juunil  esineti kulinaariafestival "Rahvustoit - rahvaste sõprus", mis oli pühendatud Venemaa päevale;  

esineti koos rühmaga "Leigarid" kontserdil Suveaias.  
18-19. juulil võeti osa XXVI Ingerisoomlaste laulu- ja tantsupeost Narvas. 
25. juulil esineti Sestroretskis rahvuste Jaanipäevast. 
 
Tallinna Võru Selts  
24. juulil esines Tallinna Võru Seltsi pärimusmuusika ansambel „Liiso“  Baltica Folkloorifestival Saue vallas Vanamõisa 
Külakeskuses.  
 
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts 
4.-5. juunil esinesid TRAKS-i tantsurühmad „Salome“ ja „Hoby“ XXI Vabariiklikul Puuetega Inimeste Kultuurifestivalil. 
„Salome“ sai publikupreemia ja „Hoby“ rühma tunnustati omavalmistatud esinemisriiete eest. 
11. juunil osales „Huumorikubi Kihva“ külajandiga "Hullud naised" Kõivualutse festivalil Kõllestes. 
15. juunil andsid tantsurühm „Salome“ ja kapell kontserdi Rõngu Hooldusravihaiglas. 

 
 
MIS OOTAB EES - JUULI SÜNDMUSED 
Kõik järgnevad sündmused on leitavad EKSÜ kodulehe kalendrist. 
 
2. juulil esinevad Saksa poetessid Tallinnas. Sündmust korraldab MTÜ Kultuurikorraldus. Loe edasi. 

6. juulil avab Rakke Valla Hariduse Selts Rakke Koduloomuuseumis 2016. aasta teemale "Rahvarõivas" pühendatud 
näituse.  

6.-10. juulil esineb Tallinna Võru Seltsi pärimusmuusika ansambel „Liiso“ XXII Võru pärimustantsu festivalil. Loe edasi. 

9. juulil osalevad Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi kollektiivid „Salome“ ja „Huumoriklubi Kihva“ üleriigilisel 
huumorifestivalil „Maamees muigab“. 

11.-15. juulil korraldab Juhan Kunderi Selts Peipsi ääres noortele surfilaagri. Loe edasi.  

28. juulil viib Rakke Valla Hariduse Selts seltsi- ja külarahva ekskursioonile Ida-Virumaale. Külastatakse Narvat, Narva-
Jõesuud, Sinimägesid ja Toilat. 

30. juulil toimub Jakob Hurda 25. kultuuripreemia kätteandmine Põlvas. Rahvuskultuuri auhinna väljaandmist korraldab 
Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts. 

 
KULTUURISELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI 

Suvel tõmbab noori surfilaager 
11.-15. juulil on Peipsi ääres Rannapungerjal tulemas Juhan Kunderi Seltsi populaarne noorte 
surfilaager. 
 
Laagrit korraldab seltsi juhataja Aive Ott, keda abistavad noortejuhendajad Boris Ljubtšenko ja 
Sander Auri. Surfilaagrit korraldatakse juba mitmendat aastat. Loe edasi. 

 

KOHTUMISPAIK – TUTVUSTAME EESTI KULTUURISELTSE 

Iisaku Muuseumi Sõprade Seltsil täitus sellel kevadel 10. tegevusaasta! 
Iisaku Muuseumi Sõprade Selts on mittetulundusühing, mis on asutatud 27. märtsil 2006. aastal. 
Seltsi eelkäijaks saab lugeda Iisaku Muuseumi Sõprade seltsingut, mis loodi 2000. aastal.  
 
Põhirõhk seltsi tegevusel on toetada Iisaku Muuseumi vanade traditsioonide tutvustamisel, 
trükiste väljaandmisel, kultuurisündmuste läbiviimisel, näituste korraldamisel ja muuseumi 
reklaamimisel laiemale üldsusele.Loe edasi. 

 
 RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

29. juunil toimunud KÜSKi nõukogu koosolekul valiti välja 2017. aasta taotlusvoorude teemad. Ettepanekutest lähtuvalt 
otsustas nõukogu, et 2017. aastal korraldab KÜSK kaks arenguhüppe taotlusvooru, mis on endiselt teemade suhtes 
üsnagi avatud, aga erinevalt senisest väikse fookusega: 

I. voor oleks mõeldud projektide jaoks, mis keskenduvad inimeste arendamisele (nt juhtimisvõimekuse, meeskonna 
tugevdamise või koostöövõimekuse jmt arendamisele). 

http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/month.calendar/2016/07/07/-
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2016/07/02/94/-/saksa-poetessid-tallinnas
http://www.vorufolkloor.ee/
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/267-suvel-tombab-noori-surfilaager
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/vanemad-uudised/267-suvel-tombab-noori-surfilaager
http://kultuuriseltsid.kul.ee/web/index.php/lorem-ipsum/274-kohtumispaik-iisaku-muuseumi-soprade-selts
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II. voor oleks mõeldud projektide jaoks, mis keskenduvad ühingu majanduslikule arengule (omatulu allikate 
läbimõtlemine, teenuste osutamise võimekuse arendamine, finantssuutlikkuse tõstmine laiemalt) ja seejuures oleks 
teise vooru projektides lubatud teha ka suuremaid investeeringuid. 

Loe edasi 

 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu 

Taoltusvoorude tähtajad 
22.08.2016 Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm – reisitoetus, loe edasi 
19.09.2016 Kultuuri- ja kunstiprogramm, loe edasi 
29.09.2016 Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm – koostöövõrgud, loe edasi 

 

Eesti Kultuurkapital – järgmine taotlusvoorude tähtaeg on 20. august 2016, loe edasi 

 

ILMUNUD KIRJASÕNA 
Ilmunud on folkloorinõukogu juulikuu kuukiri 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://kysk.ee/kuski-noukogu-koosolekul-selgusid-jargmise-aasta-taotlusvoorude-teemad
http://www.norden.ee/et/meist/kalender/event/44-sundmused/15-pohja-balti-kultuuri-mobiilsusprogrammi-reisitoetuse-taotlustaehtaeg
http://www.norden.ee/et/meist/kalender/event/44-sundmused/565-tahtaeg-kultuuri-ja-kunstiprogramm
http://www.norden.ee/et/meist/kalender/event/44-sundmused/20-pohja-balti-kultuuri-mobiilsusprogramm-koostoeoevorkude-toetuse-taotlustaehtaeg
http://kulka.ee/
https://folkloorinoukogu.sendsmaily.net/browser/4j1RnJVZf1Xz3pYFY2vOrvax4x7qf2TRIhlJ5ZvO8wimMzQmocIuDhz3JiiL4oUQUSPYy4L9ztaGq_APW4FxTr4HWnGO8Dpy-XGplI4w4UTuG87i6EeXsk1zCeLRcXo_/

