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Rääkides ühistegevusest 
ei saa üle ega ümber 
tema eesmärkidest ja 
alustest. Ja nii kummaline 
kui see ka ei ole, on 
aegu, kus ühistegevuse 
eesmärk ongi… luua alus 
ühistegevusele. 

uroopa kultuuripäran-
diaasta 2018. aastal 
pööravad kõik Euroopa 
riigid oma tähelepanu 
kultuuripärandile – käi-

mas on Euroopa kultuuripärandiaas-
ta. Ajalooliselt on, mida meenutada 
– ennekõike 100 aastat tagasi lõp-
penud Esimest maailmasõda ja rah-
vusriikide teket. 
 Euroopa Komisjoni algata-
tud Euroopa kultuuripärandiaasta 
eesmärk on julgustada inimesi tut-
vuma Euroopa rikka ja mitmekesise 
kultuuripärandiga, väärtustama selle 
eripära ning märkama selle rolli ühis-
konnas laiemalt.
 Euroopa kultuuripäran-
diaasta on hea võimalus tõsta esile 
rikkalik kultuuripärand viisil, mis 
innustaks ainelist pärandit väärtus-
tama ja vaimset edasi kandma.
 Kultuuripärandist saab ins-
piratsiooni, et tõusta tähena maa-
ilmalavadele nagu näiteks ansam-
bel Trad.Attack!. Elamusi saab 
pakkuda, kasutades Eesti  toidupä-
randit või inspireerituna maastikest 
ja mustritest, pakkuda ihaldusväär-
set moekunstis.
 Kultuuripärandiaasta Ees-
ti sündmuste kava on mitmekesine: 
seminaridest digipärandi kogumis-
aktsioonideni, folgilahvkast sandita-
mistraditsioonideni, militaarpärandi 
matkadest muinasjutuõhtuteni.
 Kultuuripärand ei ole ainult 
minevikust pärit mälestus, see on ka 
meie tuleviku tugisammas.
 Saabuval aastal on kogu 
Euroopas erilise tähelepanu alla 
võetud just noored – et meil jätkuks 

pärandi edasikandjaid ning et nad 
teadvustaksid kultuuripärandi rik-
kust. Pärand saab olla ka kaasaegne, 
trendikas, inspireeriv, rikkalik, meid 
eriliseks muutev ja kaasahaarav. 
 Euroopa kultuuripäran-
diaasta tegevusi koordineerib Eestis 
Muinsuskaitseamet koostöös Eesti 
Folkloorinõukoguga. 
 Muinsuskaitseameti peadi-
rektor Siim Raie sõnul on aasta mõte 
– innustada inimesi väärtustama 
nii vaimset, digitaalset kui ka aine-
list pärandit. „Aasta sündmused ja 
ettevõtmised on suunatud tänasesse 

päeva ja praegustele kultuurikand-
jatele, sest ainult nii saab minevik 
tähenduse ja uue kasutuse,“ ütles 
Raie. „Eesti ja Euroopa ajalugu on 
rikkalik, inspireeriv ja kaasahaarav 
alus meie tänastele tegevustele igas 
valdkonnas,“ rõhutas Raie.
 Eesti kultuuriminister Ind-
rek Saare sõnul ei ole Euroopa pel-
galt majandus ja ühtne turg, vaid 
samavõrra meie looming, kultuur ja 
pärand. „Kultuur on endiselt meie 
olemise alustala, meie identiteedi ja 
kuuluvustunde kujundaja ning män-
gib olulist rolli sidusa ja kaasava 

ühiskonna ehitamisel,“ ütles minister.
 Sestap on Euroopa kul-
tuuripärandiaasta jooksul oluline, et 
mõtestaksime oma kultuuripärandit, 
süveneksime oma pärimuskultuuri. 
Looksime ise nii sündmusi kui lugu-
sid, kutsuksime kogukonnakaaslasi 
osalema ning osaleksime ka ise. 

Annela Laaneots 
Euroopa kultuuripärandiaasta 
2018 projektijuht Eestis

Loe rohkem: 
www.parandiaasta.ee

Facebookis: 
www.facebook.com/
kultuuriparandiaasta/
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Seltsitegevusest enne ja nüüd   
Tiit Rosenberg

Eestlusest siin- ja sealpool piiri   
Anne-Ly Reimaa
Idadiasporaa tekkest ja hääbumisest   
Anu Korb
Me kõik oleme pärit lapsepõlvest 
Maarja Lõhmus

Tammemõtsa rajamisest Ene Saar

Kotkajärve Metsaülikool – 50 aastat noor 
Riina Kindlam

Head Eesti Kultuuriseltside Ühenduse 
liikmesseltsid, nende liikmed ning kõik 
eestlaste kultuuriseltsid! Valter Haamer

 

LK 7 Londoni Eesti Selts kinkis EV100 
puhul ühe kauni päeva    
Evelin Siilak

EV100 tähistamise pidulikud üritused 
Hollandis, Inglismaal, Tšehhis, 
Venemaal ja Valgevenes
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EKSÜ festivali “Sajaga seltsis” häälekandja
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Seltsitegevusest enne ja nüüd
Praegu, mil järjest enam kerkib esile meie ühiskonna 
sidususe küsimus ja toimiva kodanikuühiskonna 
aktiviseerimise vajadus, on sobiv aeg vaadata tagasi 
meie seltsiliikumise kui kodanikuühiskonna vormija 
minevikku.
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