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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/

Euroopa kultuuripärandiaasta
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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

LK 5

E

EKSÜ festivali “Sajaga seltsis” häälekandja

3 . - 5 . A U G U S T
2 0 1 8

LK 4

LK 6



eltsiliikumine meie 
regioonis, tollase Vene 
riigi balti provintsides, 
sai alguse valgustus-
ajastul, mida loetakse 

kaasaegse demokraatliku indust-
riaalühiskonna eelkäijaks ja tee-
tasandajaks. Valgustus (saksa k 
Aufklärung, inglise k Enlightement), 
eelkõige kui 18. sajandi vaimne ja 
sotsiaalne reformiliikumine lootis 
selge mõtlemise abil saavutada mit-
te ainult vaimseid edusamme, vaid 
kogu ühiskondliku olukorra para-
nemist Tema ideaaliks oli iseseisev, 
kriitilisest mõistusest juhitud ja oma 
ühiskonda teeniv indiviid. Valgus-
tuse peamiseks instrumendiks said 
ajakirjanduse ja lugemise leviku läbi 
kujunev avalikkus ning ka seltsid 
kui omaalgatuslikud ja vabataht-
likud organisatsioonid. Viimased 
tuginesid indiviidide vabale valiku-
le, teadlikule koostööle ja aktiivsele 
osalemisele. 
 Baltimail kinnistus valgus-
tus alates 1740ndatest, rohkemal 
määral 18. sajandi teisest poolest, kui 
kujunes välja ühtne Kirde-Euroopa 
kultuurikommunikatsiooni süsteem, 
mis ulatus Hamburgist Peterburini 
ja kuhu kuulus ka Baltikum. Veel 19. 
saj. esimestel kümnenditel kestis siin 
nn hilisvalgustus, segunedes teiste 
vaimsete vooludega, nagu roman-
tism ja rahvuslus. Valgustus kasvas 
kitsast õpetlaste ringkonnast järjest 
laiemaks sotsio-kultuuriliseks liiku-
miseks, mis haaras kõiki ühiskonna 
kõrg- ja keskkihte (aadel, literaadid, 
ametnikud, kaupmehed, isegi käsi-
töölised), keda koondas valgustuslik 
ideaal, ühised moraalsed, sotsiaal-
sed ja poliitilised vaated. Heterog-
eenne valgustusühiskond, kui tärka-
va avalikkuse kandetala, leidis oma 
tegevuse ja diskussioonide jaoks 
sobiva kommunikatsiooniruumi ja 
foorumi arvukates ühingutes, selt-
sides ning ringides. Koos nendega 
tekkis sotsiaalne ruum, kus eri sei-
suste esindajad said võrdsetel alus-
tel kohtuda ja lävida. 
 Seltsiliikumisel oli Baltiku-
mis nagu mujalgi püramiidjas ise-
loom ja omad arenguetapid. Esmalt 
oli see ajavahemikus 1770–1800 
peamiselt kõrgkihtidesse kuuluva-
te harrastus. Valgustusajal tekkinud 
ühendusvormidest, mis taotlesid 
eneseharimist ja inimeste moraalset 
täiustumist (vabamüürlaste loožid, 
lugemisringid ja raamatukogud) või 
heategevust, osutusid eriti elujõu-
listeks ja baltisakslaste elulaadile 
sobivamaks kindla organisatsiooni 
ja põhikirjaga klubid ja seltsid.
 Esimesteks sellistest olid 
Tallinnas 1771. aastal asutatud 
Bürgerliche Klubbe, hilisem selts 
Erholung, 1773. asutatud vabamüür-
laste loož Isis (vabamüürlus keelati 
Venemaal 1822) ning Toompea aad-
limeeste klubi (1788, reorganiseeriti 

1812 aktsiaklubiks, toetamaks ka 
Tallinna teatrit). Tartus olid esi-
mesteks vabamüürlaste loož Pol-
lux (1778), aadlike klubi Ressource 
(1791), kodanike ja literaatide klubi 
Bürgermusse (1792) ja ülikooli rahva 
Akademische Musse (1802). 
 Analoogsed lõbuseltsid 
ja klubid tekkisid peatselt ka teis-
tes Eesti linnades. Sakslaste poolt 
armastatud hubase seltskondliku 
suhtlemisega klubid pakkusid oma 
lugemislaudade ja raamatukogude-
ga võimalusi eneseharimiseks – nad 
olid vaba, sh poliitilist laadi, mõt-
tevahetuse keskusteks. Sisekorra 
poolest olid klubid demokraatlikud 
organisatsioonid, kuhu oli lubatud 
vastu võtta kõiki kõrgseisuste esin-
dajaid, ohvitsere ja ametnikke, mitte 
aga käsitöölisi ja talupoegi. Eestla-
ne pääses klubiruumi vaid teenrina. 
Daame klubide liikmeteks ei võetud, 
kodanikuprouadel ja linnas elavail 
aadlidaamidel tuli leppida sellega, 
et mehed veetsid järjest oma õhtuid 
klubides, pereemale jäid lohutuseks 
kodused käsitöö- või kohviringid. 
Alles heategevusseltside tekki-
des avanes prouadele-preilidele 
ulatuslik ja tänuväärne avaliku elu 
tegevusväli.
 19. sajandi jooksul levisid 
seltsid Balti provintside sakslas-
konnas laialdaselt. Eeskujuks oli 
Saksamaa, kus sellal algas seltside 
massilevi aeg; omaalgatusest ja ühi-
nemisest loodeti abi kõige erineva-
mate eluvaldkondade korraldamisel. 
19. sajandi esimesel kolmandikul 
said hoo sisse üldkasulikud ja hea-
tegevusseltsid (neist elujõulisemad 
1813 – Tallinna käsitööliste toeta-
miseks loodud Dankbarkeit (1813), 

Eestimaa Abiandmisselts Tallin-
nas (1819) ja Heategev Selts Tartus 
(1822)), millel kujunes eriti laialdane 
hoolekandeasutiste võrk. Ülimalt 
tulemusrikkaks kujunes 1792. aastal 
Riias loodud Liivimaa Üldkasulik ja 
Ökonoomiline Sotsieteet, mis 1813. 
aastast kuni 1939. aastani tegutses 
Tartus. Selle ühingu asutamine oli 
Liivimaa rüütelkonna üritus ja selts 
oli “vanaaegne” selles mõttes, et ta 
seadis oma algses programmis ees-
märgiks mitte ainult põllumajandu-
se, vaid “kogu maa” üldise hüveolu 
edendamise. Tegelikult kujunes 
sotsieteedist siiski suur “moodne” 
teadusorganisatsioon, mis tegeles 
maaviljeluse, karjakasvatuse ja põl-
lumajandusega seotud alade (met-
sandus, kalandus, jne) uurimisega. 
Teisest küljest oli see organisat-
sioon kutseliste põllumeeste ühing 
– teadustulemuste ning kogemuste 
vahendaja. 1830ndaist aastaist asus 
sotsieteet asutama regionaalseid ja 
maakondlikke tütarseltse ja eriala-
seltse (metsandus, karjakasvatus, 
kalandus, aiandus, maaparandus 
jms), tal oli mitmeid uurimis- ja 
katsebaase. Sotsieteedil oli oluline 
teednäitav mõju ka eesti ja läti talu-
poeglike väikepõllumeeste seltside 
tekkele ja tegevusele, mis sai alguse 
1870. aastail – eeskujuks Tartu Eesti 
Põllumeeste Selts (1870).
 Saksa romantismi mõjutu-
sel ilmnes balti haritlaskonnas kas-
vav huvi koduprovintside mineviku, 
seejuures ka põlisrahvaste kultuuri 
vastu. Saanud alguse teadlaste ja 
mõtlevate inimeste vabadest vest-
lusringidest nende probleemide 
uurimiseks ja tutvustamiseks, tekki-
sid 19. sajandi alguskümnendeil kõi-
gis kolmes provintsis kindla põhikir-
ja alusel töötavad organisatsioonid, 
mis ühendasid ülikooliteadlasi, güm-
naasiumiõppejõude ja paljusid har-
rastajaid – uurijaid ja huvilisi. Tea-
dusseltsid olid oma tegevussfääri 
tõttu paratamatult elitaarsed, kuid 

samas ei mänginud seisuslik pärit-
olu nende liikmeskonnas mingit rolli. 
Ühiste eesmärkide nimel teotseva-
te vaimuinimeste koondistena, kus 
avalikul foorumil toimival vabal dis-
kussioonil oli määrav roll, olid tea-
dusseltsid kõige demokraatlikumad 
ja “moodsaimad” kõigist selleaeg-
setest ühiskondlikest organisatsioo-
nidest Baltimail. Nende olulisimaks 
esindajaks Eesti pinnal oli Tartus 
loodud Õpetatud Eesti Selts (1838) 
ja Loodusuurijate Selts (1853) ning 
Tallinnas Eestimaa Kirjanduse 
Ühing (1842). Neist kaks esimest 
on vanimate seltsidena Eestis toimi-
mas tänini. Laialdane teadusseltside 
kujunemine erialati sai võimalikuks 
aga alles Eesti Vabariigi Tartu Üli-
koolis 1920. aastaist. 
 Ka üliõpilasorganisatsioo-
nidele said eeskujuks saksa üliõpi-
laselu järgivad organisatsioonid, mis 
võtsid püsivama kuju 1820. aastail, 
mil tekkisid kauaks püsima jäänud 
korporatsioonid Curonia, Livonia, 
Estonia, Fraternitas Rigensis, Polo-
nia. Eesti üliõpilasorganisatsioo-
nide formeerumine Tartus algas 
19. sajandi lõpust, mil 1870. aastal 
alanud „Kalevipoja“ ühislugemisest 
kasvas välja Eesti Üliõpilaste Selts 
1883 ja saavutas kõrgpunkti 1920. 
aastail.
 19. saj algupoolel asuta-
ti ka mitu laulu- ja muusikaseltsi, 
mis muusika kui kunsti harrasta-
mise kõrval olid oma seltskondliku 
funktsiooni tähtsuse tõttu sarnased 
klubidele. Ikka enam kujunes nende 
põhifunktsiooniks muusikakultuu-
ri edendamise kõrval ka kohaliku 
sakslaskonna ühtsustunde kinnis-
tamine, millele aitasid jõuliselt kaa-
sa ka esimesed saksa laulupeod 
(1836 Riias, 1857 Tallinnas). Selgeks 
sai ühislaulu liitev jõud. Eestlas-
te jaoks kandsid seda funktsioo-
ni tänased juubilarid – tähtsaimad 
laulu- ja mänguseltsid Vanemuine 
ja Estonia (1865), millest kasvasid 

välja ka esimesed eesti kutselised 
teatrid ja esimene neist pani aluse 
ka meie rahvustunnet toestavatele 
laulupidudele. 
 19. sajandi esimesel poolel 
laienes seltsiliikumisse lubatavate ja 
haaratavate isikute ring, ka ei järgi-
tud enam nii rangelt seisuste piire. 
Võimalikuks sai eestlaste hooldatud 
omaalgatuse teke valitsevate kihtide 
kontrolli all. Nendeks olid vennaste 
kogud (episoodiliselt 1740ndail, siis 
alates 19. sajandi algusest), Vene-
maa piibliseltsi osakonnad ja abi-
seltside (alates 1813) ning kirikute 
juures tegutsevad esimesed laulu-
koorid ja orkestrid nii maal kui ka 
linnas. Siitpeale võime rääkida ka 
kahest: paralleelselt, kuid erineva 
kiiruse ja intensiivsusega kulgevast 
rahvuslikust seltsitegevusest – bal-
tisakslaste ja eesti seltsiliikumisest, 
mille puhul eksisteeris, näilisele iso-
leeritusele ja reaalsele konkurentsile 
vaatamata, ka vastastikune positiiv-
ne mõju. Baltisaksa seltsiliikumine 
aitas kaasa mitmete eluvaldkondade 
moderniseerumisele ja eri seisustest 
(ka rahvustest) isikute koostööle. 
Samas kohanes see üpris hästi ole-
masoleva balti erikorraga, toetades 
kohalikku eksklusiivset aadli ja bür-
gerite omavalitsust, tema peamotii-
viks oli säilitada baltisaksluse juhtiv 
positsioon ja kultuuriidentiteet.
 Eestlaste iseseisev oma-
algatusliku seltsitegevuse periood 
algas 1860ndatest aastatest ja sel-
le suuri tähtpäevi võimegi nüüd 
tähistada. See, tuginedes küll saksa 
eeskujudele, kulges rahvusloome 
ja rahvusliku liikumise sängis. Sel-
les domineeris rahvust kujundav, 
loov ja agressiivne alge. 19. sajandi 
lõpuks oli seltside võrk kujunenud 
üpris laialdaseks ja liikmeskonnalt 
seisuslike või rahvuslike seltsin-
gute kõrval oli kujunenud rohkesti 
segaseltse ja ühinguid, mille hulgas 
leidus nii ülekubermangulisi kui ka 
ainult linna või linnaosa, maakonna 
ja kihelkonna haardega ühendusi. 
 Jõulise hüppe tegi eesti 
seltsiliikumine 1890ndaist aastaist, 
kui järjestikku lisandus uusi põllu-
meeste seltse, laulu- ja mängukoo-
re, heategevus- ja abiandmisseltse, 
üliõpilasühendusi, uute liikidena 
karskus-, spordi- ja tuletõrjeseltse, 
pärast 1905. aastat ka haridus- ja 
kooliseltse. Seltsiliikumine laienes 
ka väljapoole kodumaad – eesti 
asundustesse ja kogukondades-
se Venemaal, Soomes, Ameerikas 
ja mujalgi. Eesti diasporaa seltsi-
de areng saavutas kulminatsiooni 
pagulasorganisatsioonide näol küll 
alles pärast II maailmasõda vabas 
maailmas – ajal, mil kodumaal oli 
vaba seltsitegevus pea välistatud.
 Üheks seltsitegevuse väl-
jundiks ühiskondliku emantsipee-
rumise käigus kujunes varasema 
üüriruumide soetamise asemel oma 
seltsimajade ehitamine. Esimesi selt-
se, kes selle ette võttis ja teoks tegi, 
oli Carl Robert Jakobsoni juhitud 
Viljandi Eesti Põllumeeste Selts, mis 
alustas selleks koos Viljandi Koidu 
seltsiga juba 1874. aastal raha kogu-
mist. Ehitamist alustati 1880. aastal, 
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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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uroopa riikide seas 
paistab Eesti silma 
välismaal elavate rah-
vuskaaslaste suure hul-
ga poolest. Eestlaste 

koguarv maailmas on ligikaudu 1,1 
miljonit. Ligi 15% eestlaskonnast 
elab väljaspool riigi piire.
 Väliseestlus jätkub ja are-
neb ega kaota oma tähtsust. Me 
kõik oleme ühtmoodi eestlased – nii 
need, kes on siin, kui ka need, kes on 
läinud ära. Ka need, kes tulevad koju 
tagasi. 
 Eestist on mindud erisu-
gustel põhjustel. Väljarände esime-
ne laine toimus enam kui 150 aastat 
tagasi Vene tsaaririigi ajal, mil mindi 
saama maad ja otsima paremat elu-
järge. Nii tekkisid eesti asundused 
Krimmis, Siberis, Tveris ja Kaukaa-
sias. Eestlasi elas arvukalt ka pealin-
nas Peterburis. Mindi ka kaugemale 
õppima ja töötama – Saksamaale, 
Prantsusmaale, USAsse, jõuti isegi 
Austraaliasse.
 II maailmasõja jalust läinud 
põgenikud hoidsid välismaal eest-
lust, talletasid mälestusi ja riiklik-
ku järjepidevust pikkadel valusatel 
aastakümnetel. Loodi arvukaid ees-
ti organisatsioone, sealhulgas Eesti 
Majad Stockholmis, Göteborgis, 
Londonis, Torontos, New Yorgis, 
Sydney`is, Melbourne`is ja mujal. 
Avaldati eestikeelseid raamatuid ja 
ilmusid ajalehed. Näiteks Eesti kir-
janike teoseid ilmus 1950 – 60. aas-
tatel piiri taga isegi rohkem kui too-
nases Nõukogude Eestis. Kanadas 
Torontos alguse saanud ülemaailm-
ne eestlaste suurfestival ESTO toe-
tas Eesti riikluse taastamist.

Uus väljarändelaine hoogustus 
Euroopa Liiduga liitumise 
järgselt

Väljarände peamine sihtriik on seni 
olnud Soome. Märkimisväärne hulk 
eesti inimesi on emigreerunud ka 
Saksamaale ja Rootsi. Arvukas eest-
laskond on tekkinud Norras, Iiri-
maal, Suurbritannias, Belgias, Hol-
landis, Luksemburgis, Prantsusmaal, 
Itaalias, USAs ja Austraalias. Eest-
lasi elab ja töötab Hiinas ja Araabia 
Ühendemiraatides. Väliseestlaste 
kogukond on märgatavalt noore-
nenud ning kasvanud on välismaal 
elavate Eesti päritolu laste arv. Uusi 
eestlaste organisatsioone on loodud 
Põhja- ja Lääne-Euroopas, aga ka 
USAs, Kanadas ning Austraalias.
 Praegune eestlaskond 
välismaal annab panuse eestlu-
se säilimisse piiri taga, hoides elus 
eesti keelt ja kultuuri ning aidates 
kaasa eesti kultuurisündmuste kor-
raldamisele koostöös Kodu-Ees-
tikultuuritegelaste ja -asutustega. 
Eesti keele oskus ja selle kasutamine 
on eestluse kestmisel keskse tähtsu-
sega. Võime üpris kindlalt väita, et 
mida rohkem on maailmas kohti, kus 
õpetatakse eesti keelt, ja välismaal 
inimesi, kes meid teavad ja tunnus-
tavad, seda tugevam on meie riigi 
kestmine ja julgeolek. Eesti keele ja 
kultuuri kaudu anname maailmale 
teada iseendast. Vaid omas keeles ja 
kultuuriruumis tegutsemine annab 
meile võimaluse olla omanäoline ja 
kordumatu nii kodus kui ka võõrsil.
 Meenutagem, kuidas eesti 
keel poolteist sajandit tagasi üldiselt 
kasutatavaks sai. Kuni 19. sajandi 
lõpuni kõneles valdav enamik eesti 
rahva haritlastest tööl, omavahel ja 
kodus ning isegi Eesti Üliõpilas-
te Seltsis selle loomise algaasta-
tel saksa keelt. Ka poetess Maria 
Underi esimesed luuletused ilmusid 
saksakeelsetena. Maarahva keelt 
ei peetud toona kultuurkeeleks. 

Rahvusliku ärkamise tuules hakati 
eesti keelt üha enam väärtustama, 
sest keel on rahvuse märk. Tekkis 
hulk rahvuslikke kultuuri- ja hari-
dusorganisatsioone. Eesti keele 
valdav kasutuselevõtt haritlaskon-
na hulgas ja 1919. aastal eestikeel-
seks muutunud Tartu Ülikool tõid 
kaasa kogu poliitilise elu, aga ka 
majandus-, kultuuri- ja teaduselu 
eestistumise.

Tänapäevane globaliseeruv 
maailm suhtleb paljuski inglise 
keeles
Rahvusvahelisus ja piiride ülene 
koostöö on märksõnaks peaaegu 
igas poliitikavaldkonnas. Samas ei 
tohi me lasta varjutada sellest meie 
enda sümboleid, kultuurimustreid, 
kombeid ja traditsioone, millel on 
eestlaste ja eestluse kujunemisel 
olnud märkimisväärne roll. Kõige 
tähtsam on keele ja traditsioonide 
pärandamine lastele ja noortele. See 
viib Eestit edasi ja aitab riigil püsi-
da. Öeldakse isegi, et ajalugu esitab 
meile pikaajalise väljakutse säilita-
da eesti keeles mõtlev inimene, kes 

kannab edasi eestikeelset haridust, 
teadust ja kultuuri – kõike seda, mil-
le üle tunneme uhkust ja rõõmu.
 Tahan tsiteerida Eesti 
Vabariigi presidenti Kersti Kaljulai-
di: „Eesti põhiseadus kaitseb eesti 
keelt ja kultuuri. Järgmise saja aasta 
elukorraldus, niipalju kui me seda 
täna mõistame, paistab nõudvat 
hoopis vastupidist – keel, haridus 
ja kultuur peavad järgmisel sajan-
dil kaitsma Eesti rahvast, et jääk-
sime mõtlevaks rahvaks, jääksime 
kultuurrahvaks.“
 Miljonid inimesed Euroo-
pas elavad kodumaast kaugel. 
Eestlased lähevad laia maailma ja 
tulevad tagasi. Euroopa Liidu koda-
nikud võivad vabalt valida oma elu-
kohaks Eesti, aga siia tullakse ka 
mujalt. Väikese rahvana tuleb meil 
keskenduda sellele, mida oskame 
eriti hästi. On tuntud tõde, et keel ja 
kunstid loovad kultuuriruumi. Igal 
Eesti juurtega põlvkonnal on tähtis 
roll meie saavutuste ja kultuuriväär-
tuste edasi kandmisel. Just noored 
peavad suutma hoida ja edasi kan-
da meie esivanemate tarkust, meie 

olemise viisi.
 Maailmas tegutsevate ees-
ti organisatsioonide ettevõtmistel 
on endiselt tähtis roll. See on küll 
teisenenud ja ajas muutunud, kuid 
üks eesmärk, eestluse säilitamine, 
on ikka sama nagu aastakümneid 
tagasi.

Sageli on just välismaal elavad 
eestlased meie maa esmased 
tutvustajad
Eesti kultuuri ja keele elujõulisusele 
aitab kaasa ka 2004. aastal välis-
eesti seltside toetuseks loodud Rah-
vuskaaslaste programm. See tegut-
seb eesmärgiga aidata kaasa eesti 
keele ja kultuuripärandi säilimisele 
piiri taga, aitab lihtsustada eestlas-
te tagasipöördumist ning levitada 
välismaal Eesti kohta objektiiv-
set infot. Suur osa rahvuskaaslaste 
programmi tegevustest ja eelarvest 
on suunatud rahvuskaaslaste eesti 
keele ja kultuuri õppele ning prak-
tiseerimisele, aga ka kultuurisünd-
muste ja -kontaktide toetamisele.
 Sel aastal tähistame Eesti 
riigi loomise 100. aastapäeva. Üks 
paremaid kinke, mida välismaal ela-
vad eestlased saavad sel puhul teha, 
on külastada oma ajaloolist kodu-
maad ja saada vahetult osa siinsest 
kultuurielust. Tänan kõiki Tartus 
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse 
festivalil „Sajaga seltsis“ osalejaid, 
eriti festivali korraldustoimkonda!
 Eestile on tähtis, et iga 
eestlane, elagu ta kodumaal või 
kodunt kaugel, aitaks edasi kanda 
meie missiooni – anda edasi meie 
Eesti meelt ja keelt.
 Toredat Eesti Vabariigi 
juubeliaastat teile kõigile!

Anne-Ly Reimaa
Kultuuriministeeriumi 
lõimumisvaldkonna 
rahvusvaheliste suhete juht.
Rahvuskaaslaste programmi 
nõukogu liige
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Eestlusest siin- ja sealpool piiri

E
Eesti Vabariigi põhiseadus seab riigile kultuuri ja 
keele säilitamise ja hoidmise kohustuse, eesti rahvuse, 
kultuuri ja keele säilimise tagamise läbi aegade. 

jõudes oktoobris 1882 ka uhke maja 
sisse pühitsemiseni. Seltsimaja-
de ehitamise kõige aktiivsemaks 
perioodiks kujunesid aastad 1905–
1915, mil saadi tugineda ka tekkinud 
rahvuslikele ühistegevusasutustele, 
eeskätt krediidi- ja laenu-hoiuühis-
tute fi nantstoele. Linnades koliti 
senistest agulikorteritest südalinna 
kerkinud uhketesse seltsimajadesse, 
mis jätsid juba varju isegi senised 
võimukeskused, nagu raekojad, rüü-
telkonna- ja valitsushooned. Ükstei-
se järel valmisid sellised rahvusluse 
kantsid nagu „Vanemuise“ seltsi- ja 
teatrimaja Tartus, „Säde“ seltsimaja 
Valgas, Endla seltsi hoone Pärnus 
ja „Estonia“ hoone Tallinnas. Need 
hooned on omandanud suisa süm-
boli tähenduse meie riikluse ajaloos 
– neist „Endla“ rõdult kuulutati ju 
välja Eesti Vabariik, „Estonia“ saalis 
aga astus kokku Eesti Asutav Kogu, 
et välja töötada riigi põhiseadus ja 
teised alusaktid. Maal olid kõige 
aktiivsemad seltsimajade ehitajad 
põllumeeste- ja karskusseltsid koos 
pärast 1905. a tekkinud haridus-
seltsidega. Sageli ehitati seltsimaju 

mitme seltsi peale ühiselt. Eesti 
kultuurimaastik rikastus ühe tüüp-
komponendi võrra, millest paljud on 
tänini rahva teenistuses.
 Märkimisväärne on seltsi-
liikumise ja poliitiliste erakondade 
seos – eks leidsid viimaste asutajate 
ja juhtidena uue tegutsemisväljundi 
paljud senised juhtivad seltsitege-
lased, alustades kasvõi Tartu Põllu-
meeste Seltsi pikaaegsest presiden-
dist ja põllumeeste seltside liidrist 
Jaan Tõnissonist kui Eesti Rahva-
meelse Eduerakonna loojast või 
Konstantin Pätsist kui Tallinna Jalg-
rattasõitjate Seltsi ühest asutajast. 
 Võib tõdeda, et seltsitege-
vuses omandati kõige muu kõrval 
demokraatlikku juhtimis- ja tegut-
semiskultuuri, asjaajamise oskust 
koosolekute juhtimisest ja valimis-
te korraldamisest protokollimise 
ja aruandluse koostamiseni. Ühis-
kondliku aktiivi tegevus seltsides 
ning valla- ja linnaomavalitsustes 
valmistas ette selle kogenud kaad-
ri, kes oli suuteline ka riigijuhtimist 
enda kanda võtma ning soodsate 
võimaluste avanedes 1917–1920 

seda ka tegi.
 Eesti seltsiliikumine oma 
vormilises mitmekesisuses ja sot-
sio-kultuurilises ning poliitilises 
tähenduses kujunes välja 19. sajandi 
lõpul – 20. sajandi algul. Tsaariaja 
lõpuks jõudis mitmesuguste seltside 
ja ühingute arv Eestis tuhande kanti 
ning ületas mitmekordselt selle pii-
ri Eesti Vabariigis maailmasõdade 
vahelisel ajal. 
 Kokkuvõtteks võibki 
sedastada, et seltsitegevus mängis 
üliolulist osa Eesti riiklusele pin-
nase valmistamisel ning ühiskonna 
sidumisel riikluse kandmiseks maa-
ilmasõdade vahelisel perioodil, mida 
võib pidada meie seltsiliikumise õit-
seajaks. Sel ajal eksisteeris Eestis 
väga mitmekesine ja tihe seltside 
ning ühiskondlike organisatsioonide 
võrk sadade tuhandete liikmetega, 
kellest kümnetel tuhandetel jätkus 
aktiivsust ja energiat lüüa kaasa mit-
mes, kohati kuni kümnekonnas eri 
seltsis. Laias laastus võib eristada 
haridus-, kultuuri- ja spordiseltse, 
akadeemilisi ja erialaseltse, noor-
soo-organisatsioone, usuühinguid, 

majandus- ja ühistegevuslikke 
ühinguid ja seltse, aga ka rohkeid 
rahvuslikul (eriti baltisaksa) alusel 
tegutsenud seltse. Paljud samalaad-
sed seltsid ja ühingud koondusid 
omakorda katusorganisatsioonina 
loodud keskseltside ja liitude alla.
 Valdav osa seltsidest, ühin-
gutest ja nende liitudest suleti ja 
likvideeriti juba esimesel nõuko-
gude okupatsiooniaastal, väheste 
allesjäänute tegevust aga piirati ja 
see võeti range kontrolli alla. Sama 
kehtis mõnede uute seltside puhul, 
mille asutamine oli raskendatud ja 
mida seepärast loodi vähe (Eesti 
Geograafi a Selts, Eesti Looduskait-
seselts, Eesti Raamatuühing jmt).
 Olukord muutus alates 
1980. aastate lõpust, mil võimud ei 
suutnud rahva kodanikuaktiivsust 
alla suruda ja massilist omaalga-
tuslikku tegevust enam kontrollida. 
Massiliikumiste eskaleerudes hak-
kas esmalt seltsingute ning seejärel 
poliitilise organiseerumise vormis 
riigivõimuorganite kõrvale kuju-
nema kodanikuühiskond. Algas 
vanade seltside taastamine ja uute 

asutamine, mis tõi Eesti vabarii-
gi taastudes kaasa uue laialdase 
seltside võrgustiku kujunemise. 
Nii on praeguseks registreeritud 
u 670 mitmesugust kultuuriseltsi 
või -ühendust (MTÜ), millest 1997. 
aastal loodud Eesti Kultuuriseltside 
Liit ühendab 43. Tegutseb ka u 300 
erialaseltsi ning üle 60 akadeemili-
se ja teadusseltsi. Viimastest on 17 
teadusseltsi ja -ühendust enam kui 
3000 liikmega leidnud assotsieeru-
mislepingu alusel katusorganisat-
siooni Eesti Teaduste Akadeemia 
kujul. Rohkesti on rahvusvähemuste 
kultuuriseltse: 17 katusorganisat-
siooni all loendatakse neid üle 200. 
 Nõukogude okupatsiooni 
perioodil miinimumini redutseeritud 
seltsielu on taasiseseisvunud Eesti 
Vabariigis mingil määral taastunud 
ja eksisteerib kui kodanikuühiskon-
na tüüpilisimaid avaldusi.

Tiit Rosenberg 
Eesti ajaloo professor 
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ui oleme uurinud, 
milline on Eesti ini-
mese kultuuriväli, 
siis kõige õpetlikum 
on tähelepanek, et 

kõik noorena ja õpilasena omanda-
tud oskused ja toredad laulmised, 
tantsimised, näitlemised ning muud 
kultuuriharrastused on kumuleeru-
va efektiga – need tegevused on 
inimesele kapitaliks ja kaasavaraks 
kogu eluks. 
 Noorena õpitu ja harrasta-
tu ei kao kuhugi inimese elukaarel, 
vaid on ja jääb uueks emotsioonide 
ja väärtuste loomise allikaks.  
 Oleme uurinud, kuidas 
erinevad inimesed, kellel on lapse-
põlvekodus suurem raamatukogu 
ning kelle kodus loetakse raamatuid 
nendest, kel pole kodus eriti raama-
tuid ning kodus ka ei loeta raama-
tuid ega ajalehti. Need inimesed, 
kel on kodus suurem raamatukogu 

ja lugemisharjumus, on oma elukaa-
rel julgemad ja tegusamad ning tee-
vad oma otsustavaid valikuid elus 
teadlikumalt. 
 Uurimistulemuste põhjal 
võime kindlalt öelda, et lastele tuleb 
võimaldada kooli ajal võimalikult 
mitmekesiseid huviringe ja -tege-
vusi, sest see kujundab inimesed 
tugevaks ja enesekindlaks.
 Seepärast ei saa ma aru 
nendest poliitikutest, kes närutavad 
huviringide rahastamisega, piiravad 
ja esitavad tingimusi, takistavad 
õpilaste arengut. 
 Selliste seisukohtadega 
inimesed ei tohiks pääseda Eesti 
laste kultuuriharrastuste valikut pii-
rama ükskõik mis ettekäändel.
 Aga meil, kel on omad har-
rastused olemas, tuleb olla ülimalt 
tänulik nende võimaluste eest nii 
oma vanematele, koolidele kui ka 
huviringide õpetajatele.

Kui meile ei oleks seda kõike 
võimaldatud, siis me täna ka ei 
tegutseks. 
 See on järjepidevuse ja elu 
teadlike valikute suund, mida suu-
davad need, kes oma vaimu ja tege-
vuse ärksa hoiavad. 
 Inimeste ühistegevuses 
ja kommunikatsioonis on põhili-
sed kaks valikut: üks on suunatud 
muutustele – pidevale uuenemi-
sele – transformatsioonile, teine 
on suunatud inimeses ja ühiskon-
nas eneseselgusele ning tunne-
tussügavusse. Kultuuriharrastu-
sed tugevdavad mõlemat ning on
ka nende suundade keskkonnaks.

Maarja Lõhmus
Ajakirjanik ja 
ajakirjandusteadlane

Me kõik oleme pärit lapsepõlvest: lapsepõlve kunsti ja 
kultuuritegevused kujundavad inimese tugevaks!

K
Matk Villem Reimanni sünnikohta Soomaal Tipus, 3.2.2018

amas tõmbas ka Peter-
buri linn eestlasi ligi. 
Varasem stiihiline lähi-
ränne oli viinud eestlasi 
põhiliselt Eesti alade 

vahetusse lähedusse. Siberisse oli 
tsaarivalitsuse perioodil saadetud 
kurjategijaid ja võimudele ebasobi-
vaid isikuid. 
 Esimese maailasõja algu-
seks elas ligikaudu viiendik eestla-
si väljaspool etnilist asupaika ning 
kõige suuremad eestlaste kogukon-
nad tekkisid Peterburi, Pihkva ja 
Novgorodi regioonidesse Venemaa 
loodeosas, piki Volga jõge Samaara 
ja Saraatovi regioonides, ka Krim-
mis, Kaukaasias ja Siberis. 
 Kui 1989. aasta rahvaloen-
duse andmetel elas Venemaal 46 
390 eestlast, siis 2002. aastaks oli 
nende arv vähenenud 28 100-ni.
 Esimene suurem emamaale 
naasmine oli seotud Eesti Vabariigi 
loomisega 1918. aastal. Opteerumi-
se käigus jõudis Nõukogude Vene-
maalt iseseisvunud Eestisse üle 
37 000 eestlase. Teise maailmasõja 
ajal ja selle järgselt, kui Eesti kuu-
lus ühe liiduvabariigina Nõukogu-
de Liidu koosseisu, naasis eestlasi 
emamaale märksa enam, kuigi sõja-
järgselt oli küladest lahkuda keeru-
line. Eesti asundused olid Venemaal 
saanud tugevasti kannatada sõdade 
ja ulatuslike repressioonide tule-
musena. Tagasitulijad soovisid oma 
lapsi kasvatada eesti keele ja kul-
tuuri keskkonnas. Venemaa eestlasi 
jõudis Eestisse ka nõukogude par-
teikaadri suunamisel, mis tekitas 
Eestis aastakümneteks idadiaspo-
raast negatiivse mulje.
 Ajavahemikul, mil Eesti 
kuulus ühe liiduvabariigina NSV 
Liidu koosseisu, suundus eestlasi 
ka Vene linnadesse õppima või töö-
le, näiteks Moskvasse, ka Petroskoi 
eestlaskond tekkis peamiselt Teise 
maailmasõja-järgsel perioodil.

 Eesti Vabariigi taastamine 
1991. aastal tõi Venemaal elavate-
le eestlastele esmalt isoleerituse 
emamaast. Mõneks ajaks katkes 
peaaegu täielikult suhtlemine Ees-
tis elavate sugulastega. Lisaks 
majandussurutisele jäädi suuresti 
ka kultuurilisse isolatsiooni. Olles 
vene meedia mõjuväljas, satuti Eesti 
suhtes peaaegu täielikku infosulgu. 
Samas tugevnes Vene Föderatsioo-
nis elavatel eestlastel seoses väike-
rahvaste rahvusteadvuse kasvuga 
1980. aastate lõpul ka huvi oma 
juurte vastu: otsiti teateid repres-
seeritud sugulaste kohta, märgistati 
kadunud külakohti jne. 20. sajan-
di 1990ndatel aastatel elustus taas 
rahvusseltside tegevus Venemaal ja 
suuremates kogukondades orga-
niseerisid eestlased oma kultuu-
riseltsid (nt Peterburis, Moskvas, 
Arhangelskis, Tveris, Tserepovetsis, 
Petroskois, Krasnojarski krais).
 Omariikluse taastamise 
järgses Eesti Vabariigis oli toetus 
väljaspool Eestit endise Nõukogude 
Liidu alal elavatele eestlastele, esi-
algu üsna vähene. Mõnes suuremas 
eesti kogukonnas (nt Kaukaasias 
Sulevi ja Salme külas, Siberi Toms-
ki oblasti Kasekülas) saadi Eestist 
abi emakeele ja kultuuri õpetamisel. 
Alles 20. lõpul ja 21. sajandi alguses 
hakati korraldama keele- ja kultuu-
rilaagreid Vene Föderatsioonis ela-
vatele eesti päritolu lastele, paku-
ti õppimisvõimalust mõnes Eesti 
kõrgkoolis, mõnda suuremasse eesti 
kogukonda (nt Siberi Ülem-Suetuki 
külla) saadeti Eestist eesti keele ja 
kultuuri õpetaja, elavnes kultuuriva-
hetus. Samas ei jõudnud kodu-Eesti 
toetus kõigi, eriti väiksemaarvuliste 
Venemaa eesti kogukondadeni. 

Idadiasporaa tekkest ja hääbumisest

S

Idadiasporaa, mis asub 
endise Nõukogude 
Liidu aladel, on kõige 
vanem ning tekkis 
agraarse majandusrände 
tulemusena 19. sajandi 
keskpaigast kuni Esimese 
maailmasõjani. 

 Suur osa Venemaa eestlasi 
elab riigis hajutatult, kompaktseid 
kogukondi leidub Peterburis, kus 
2002. aasta rahvaloenduse järgi elas 
2226, Leningradi oblastis 1409 ja 
Moskvas 1244 eestlast. Siberis elab 
eestlasi enim Krasnojarski krais. 
Sealsed kaks suuremat eesti küla-
kogukonda on: Ülem-Suetuk (ela-
nikke u 150) ja Haidak (u 180).  
Novosibirski oblastis elab eestlasi 
enim Nikolajevka külas ja Tomski 

oblastis Kasekülas ehk Berjozovkas, 
Omski oblastis on suhteliselt pal-
ju väikseid eesti kogukondi, suurim 
neist on Lilliküla ehk Lileika Sedel-
nokovo rajoonis.
 Kuna Venemaa eesti kogu-
kondadesse juurde tulijaid peaaegu 
ei ole, on sealsed kogukonnad kii-
resti vananemas ja hääbumas.

Anu Korb
Eesti Kirjandusmuuseumi 
vanemteadur

Kaseküla laulikud külaklubis 1993. a talvel. Foto: Kadri Peebo.
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Krasnojarski Eesti Seltsi 20. sünnipäeva tähistamine 2012. a kevadel.   
Foto: Andreas Kalkun.



26. mail, V Mulgi peo eel kell 11:00 
avatise Mulgi vallas Leeli külas 
Kaasiku 0.9 ha suurusel maaüksu-
sel mulke seltsi tammemõts. Mulgist 
maaomanik, seltsi liige, Eino-Jüri 
Laarmann on andnud 0.9 hektarise 
ala notariaalse asjaõiguslepinguga 
Mulkide Seltsi kasutusse sihtotstar-
beliselt tammemõtsa rajamiseks.
 Mulgimaalt on pärit arvu-
kalt eesti riigimehi ja kultuuriinimesi 
ning Mulgimaa traditsioonide hoid-
jaid, kelle mälestus on jäädvustamist 
väärt. Riigimeeste ja kultuuritege-
laste mälestuseks istutatakse puud 
järgmistele riigimeestele ja eesti 
kultuuri hoidjatele: Ants Piibule, 
Friedrich Karl Akelile, Jaan Poskale, 
Jaan Sootsile, Ado Birkile, Hendrik 
Adamsonile, August Kitzbergile, 
Jaan Simmile, Ülo Ruubelile, Kau-
po Ilmetile, Lembit Eelmäele, Asta 
Jaaksoole, Silvi Väljalile ja Erna 
Elise Neimannile, Eduard Väärile, 
Enno Krossile ja Johannes Vihma-
le; üks tammepuu Toronto Mulkide 
Seltsile, Mulgimaa Uhkustele ja üks 
puu mulkide vanematele – kokku 20 
nimelist puud austusavaldusena.
 Ühingu liikmed istutavad 
ühingu liikmete ja organisatsiooni 
puud. Puude istutamine toimus 25. 
mail 2018. Iga nime juurde pandi 
tahvel ja informatsioon isiku kohta. 
Kokku istutatakse parki 100 tam-
mepuud. Parki sisenemisele pai-
galdati infotahvel Mulgimaa ning 
tammemõtsa kohta. Tammemõtsast 
saab üks Mulgimaad ja kultuuri- 
ning riigitegelasi tutvustav objekt. 
 Kirjeldan siinkohal nimelis-
te puude saajate rolle eesti elus:

Friedrich Karl Akel
Mulgimaalt pärit Eesti riigitegelane, 
diplomaat ja arst. 1924. riigivanem 
(valitsuse juht), välisminister (1923-
1924, 1926–1927, 1936–1938), riigi-
kogu liige (1926–1928, 1938–1940), 
välisteenistuses Eesti saadik Soo-
mes, Rootsis, Norras ja Taanis, Sak-
samaal, Hollandis. 
Sündis: 1871, Halliste kihelkond, 
Kaubi. Hukati: 1941, Tallinn.

Jaan Poska
Mulgimaa juurtega riigimees, 24. 
veebruaril 1918 määratud välismi-
nistriks. Hiljem kuulus ta Eesti Aju-
tisse Valitsusse peaministri asetäit-
jana ja kohtuministrina. 
 1919. aastast Eesti Asutava 
Kogu liige ja välisminister. Ta nime-
tati Nõukogude Venemaaga peeta-
vate rahuläbirääkimiste Eesti dele-
gatsiooni juhiks. 15. detsembril 1919 
avas ta Tartu rahulepingu läbirää-
kimiste esimese istungi eestikeelse 
kõnega. 
 Poska sõnad läbirääkimis-
tel olid järgmised: „Tänane päev 
on kõige tähtsam Eestile tema 
700-aastases ajaloos: täna esimest 

korda Eesti määrab ise oma tuleviku 
saatust.“
Vanaisa Tuhalaane vallakohtunik, 
Jaan Poska õppis Tuhalaanes õige-
usus kiriku koolis. 
Sündis: 1866, Laiuse.
Suri: 1920, Tallinn.

Jaan Soots
Eesti Vabadussõja ajal sõjavägede 
staabiülem ja kindral Johannes Lai-
doneri lähim kaastöötaja, täites mit-
mel korral ka ülemjuhataja kohuseid. 
1921–1923 ja 1924–1927 Eesti sõja-
minister. Põllutöökoja esimees 
1932–1936, Ühistegevuskoja nõu-
kogu esimees, Rahvuskogu Teise 
Koja ja Riiginõukogu liige, Tallinna 
linnapea 1934–1938 ja ülemlinnapea 
1938–1939.
Sündis: 1880, Helme kihelkond, Küti. 
Suri: 1942, Ussollag, Solikamsk, 
Venemaa.

Ado Birk
Mulgimaalt pärit riigimees. 
1917 Maanõukogu ajutine sekre-
tär, 1918 Eesti esindajana Helsingis, 
1918–1919 Maanõukogu esimees 
ja Asutava Kogu valimiste peako-
mitee esimees, 1919-1920 Asutava 
Kogu abiesimees, peaminister 1920, 
1919–1920, 1920, 1925 välisminister. 
1917–1919 Maanõukogu, 1919–1920 
Asutava Kogu, 1920–1922 I Riigi-
kogu liige. 1922–1926 Eesti saadik 
Nõukogude Liidus.
Sündis: 1883, Mõnnaste küla, Kulbi-
saare. Suri: 1942, Sosva, Sverdlovski 
oblast, Venemaa.

Hendrik Adamson
Mulgimaalt pärit murdekeeles kirju-
tanud luuletaja. „Mulgimaale“ teksti 
autor (Muusika: J. Simm, Sõnad: H. 
Adamson).
 Om maid maailman tuhan-
dit ja rahvit mitmit miljunit
:,: üitsainus Mulgimaa! :,:
Sünd: 1891, Kärstna.
Suri: 1946, Kärstna.

August Kitzberg (kuni 1863.a. 
August Kits)
Mulgimaalt pärit kirjamees, üks 
eesti kunstiväärtusliku draamakir-
janduse rajajaid.
 „Tule, oh rändaja, Karksi 
mägedele, orgudesse ja metsades-
se!“ kutsub August Kitzberg külas-
tama oma kodukanti (jutustuses 
„Maimu“). „Viibi Karksi linnamäel 
vägevate varemete vahel, kas püha-
päeva hommikul, kui siit väikese 
valge kiriku tornist kellahääl pühali-
kult lainetab ja virvendab, kuni kau-
gusesse kaob...“.
Sündis: 1855, Laatre küla. 
Suri: 1927, Tartu.

Juhan Simm
Mulgimaalt pärit eesti helilooja, 
koorijuht ja dirigent. Oli VIII (1923), 

X (1933), XI (1938), XII (1947) ja 
XIII (1950) üldlaulupeo üldjuht, mil-
lele lisandusid arvukad kohalikud ja 
meestelaulupäevad. 
 „Suured uhked mustad 
juuksed, ilmekas nukeline nägu, 
välkuvad silmad. Ja kui nägin teda 
esmakordselt dirigeerimas, oli see 
mulle nagu ilmutus. [...] Simmil oli 
lihtne, uhke, suurejooneline ja osav 
löök, mis vaimustas.“ Tuudur Vettik
 Umbes 30 sümfoonilist 
teost, muusika ligi 40 näidendile 
või operetile, 13 suuremat vokaal-
sümfoonilist helitööd, 18 instrumen-
taalkammerteost, 12 soolo- ja üle 
150 koorilaulu – selline on Simmi 
kui helilooja pärand. „Mulgimaale“ 
muusika autor.
Sündis: 1885, Kivilõppe.
Suri: 1959, Tartu.

Kaupo Ilmet
Eesti metsandusteadlane, Eesti 
Metsaseltsi pikaaegne president, 
Mulkide Seltsi vanem alates aastast 
1989–2018, Elistvere loomapargi 
rajaja ja selle esimene juht.
 Andnud välja erinevaid 
metsandusalaseid raamatuid. Kau-
po Ilmet on valitud Mulgimaa 
Uhkuseks 2013!
Sündis: 1931.

Lembit Eelmäe
Mulgimaalt pärit näitleja, lavastaja, 
murdeekelne luuletaja. Tema tip-
prollideks olid osatäitmised Jaan 
Toominga lavastustes „Veli Joona-
tan“ (1976), „Põrgupõhja uus Vana-
pagan“ (1976), „Polonees 1945“ 
(1976), „Kauka jumal“ (1977), „Tõde 
ja õigus“ (1978) ja „Kihnu Jõnn“ 
(1980).
 On kirjutanud luuletusi, 
lühiproosat, humoreske, näidendeid 
ja mälestusi.
Sündis: 1927, Holdre.
Suri: 2009, Tartu.

Asta Jaaksoo
August Kitzbergi muuseumi asutaja 
ja muuseumihoidja. 
 Asta Jaaksoo pühendas 
oma elu omakandi kuulsa kirjamehe 
mälestuse alalhoidmisele. Ta hoidis 
üle poole sajandi südikalt elavat 
tuld Mulgi kultuuripaja all, kandnud 
mulgi sõna keelen ja meelen.
 Pedagoog ja tulihingeline 
giid ja pärandihoidja, mulgi kee-
le õpetaja. Asta Jaaksoo oli Karksi 
valla aukodanik, Kodanikupäeva 
aumärgi kandja, Mulgimaa Uhkus 
2013.
Sündis: 1930, Karksi vald. 
Suri: 2017, Karksi vald.

Silvi Väljal
Mulgimaalt pärit tunnustatud raa-
matuillustraator, vabagraafi k, 
eksliibrisekunstnik. 
 Silvi Väljal, kes on laie-
male avalikkusele tuntud lasteraa-
matuga „Jussikese seitse sõpra“. 
Tema illustreeritud raamatute arv 
ulatub kahesajani. Lisaks eestikeel-
sele aabitsale on Väljal illustreeri-
nud ning koos Lembit Eelmäega ka 

kokku pannud mulgikeelse aabitsa-
lugemiku „Mulgi keelen ja meelen“.
Silvi Väljal on kujundanud Mulkide 
Seltsi lipu.
Sündis: 1928, Kuiv-Saapa talu Hal-
liste kihelkond. Suri: 2014,Tallinn.

Erna-Elise Neimann
Pühendunud mulgi keele ja kom-
mete hoidja, õpetaja ja edasikandja, 
Mulkide Seltsi asutajaliige.
Sündis: 1925. Suri: 2017.

Eduard Vääri
Keeleteadlane, 1999. aastal loodud 
Eesti Keele Kaitse Ühingu asutajaid, 
hiljem esimees, samuti Soome-Ugri 
Seltsi ja Soome Kirjanduse Seltsi 
välisliige. Teenekas mulgi keele ja 
kultuuri eestvõitleja, professor. 
 Eduard Vääri on mitmes 
oma kirjutises selgitanud põhjali-
kult Mulgimaa keelelist ja kultuuri-
list tähendust. Ka nimetatud artikli 
autoritele peaks kättesaadav olema 
näiteks mulgi lugemik „Mulgi kee-
len ja meelen“, mille eessõnas Vääri 
raamatu toimetajana annab selge 
ülevaate Mulgimaa piiridest ja mulgi 
murde erijoontest.
Sündis: 1926. Suri: 2005.

Enno Kross
Eesti Tervisedenduse Ühingu aulii-
ge, eesti arst, karskusliikumise 
tegelane ja tervisedendaja, üks esi-
mesi Eesti neuroanestesiolooge ja 
intensiivraviarste. 
 Enno Krossi tegevus tur-
valisuse edendajana on leidnud 
tunnustust kogu Eestis. Ta sai 2008. 
aastal Ruta Kruuda Fondi peas-
tipendiumi. Eesti Tervisedenduse 
Ühing autasustas teda 2013. aastal 
kuldmärgiga. Enno Kross on Eesti 
Anestesioloogide Seltsi asutajaliige.
Sünd. 1935. Suri: 2018.

Johannes Vihma
Ühiskondlik tegevus Eesti heaks, 
organisatsioonide rajamine ja nende 
juhtimine. Ta on olnud kahel korral 
Soomepoiste Klubi esimees, ajakir-
ja „Põhjala Tähistel“ toimetuse liige 
ja ajalooraamatu „Soomepoisid“ 
materjali koguja ja väljaandmise 
kaasaaitaja. Hiidlaste Seltsi asu-
tajaliige ja koguteose „Hiiumaa ja 
hiidlased“ toimkonna esimees; Mul-
kide Selts Torontos asutaja ja selle 
esimees 18 aastat; ajakirja „Mulgi 
Sõnumid“ toimetaja ja väljaandja. 
Sündis: 1920, Verilaske küla.
Suri: 2017.

Toronto Mulkide Selts
Mulkide Selts oli ainuke sellelaadne 
väljaspool kodumaad. 
 Asutati Torontos 21. sep-
tembril 1977 13 mulgi poolt (12 
meest ja üks naine). Andsid välja 
oma ajakirja „Mulgi sõnumid”. Selts 
töötas sihikindlalt kodumaa vaba-
nemise eesmärgil ning on hiljem 
olnud tihedas sidemes kodumaaga. 
Seltsil oli kunagi 150 liiget. 
 Seltsi 35. aastapäeval toi-
munud mulkide nõupäeval otsus-
tati seltsi tegevus lõpetada. Mulgi 

murdes väljendatuna „oleme oma 
tüü tennu“. Seltsi lipp lehvis siis vii-
mast korda Torontos. Viljandi muu-
seumi direktor Jaak Pihlak tõi selle 
endaga kaasa Mulgimaale. Muud 
varad on Toronto VEMU arhiivis. 
 Viimasesse juhatusse kuu-
lusid Helju Salumets, Helgi Sooaru, 
Saima Varangu, Villi Mandra, Paul 
Rabisson, Jaan Vares ja Johannes 
Vihma. Lipp, mille kinkis seltsi-
le tema ja Helgi Sooaru ema Linda 
(Mammi) Kirs, läkitati koju, Mulgi-
maale. Lippur Villi Mandra tõstis 
selle pidulikult hoidikust ja ulatas 
Jaak Pihlakule sõnadega: „Hoolitse 
ta eest!“
 Mulkide Selts on tänulik 
Toronto Mulkide Seltsile mulgi kul-
tuuri hoidmise eest paguluses.

Mulgimaa uhkused
Alates 2012. aastast annab Mulgi 
Kultuuri Instituut välja Mulgimaa 
Uhkuse auhinda. Auhinna eesmärk 
on tunnustada inimesi või organi-
satsioone, kes oma pikaajalise tege-
vusega on Mulgimaa pärandihoid-
jad ja väärtustavad mulgiks olemist 
ning on andnud oma panuse Mulgi-
maa heaks.
2012 Asta Mäeorg alias Tõrva 
Tilde Helme kihelkonnast.
2013 Asta Jaaksoo 
Karksi kihelkonnast ja 
Kaupo Ilmet Helme kihelkonnast.
2014 Ants Taul 
Riidajast Helme kihelkonnast.
2015 Anu Raud 
Heimtalist Paistu kihelkonnast.
2016 Alli Laande 
Karksi kihelkonnast.
2017 Jaak Kõdar 
Karksi kihelkonnast.

Mulkide vanemad 2011–2018
Mulkide vanema austava rolli kand-
jad on olnud:
Arvo Maling
Ago Kabrits
Alar Karu
Erich Palm
Enn Mihailov
Peeter Rahnel
Maido Ruusmann

Näitustest:
Näitus „Silvi Väljali elu ja looming“ 
tõi külastajale võimaluse tutvuda 
Halliste kihelkonnast pärit tuntud 
kunstniku-raamatuillustraatori Silvi 
Väljali loominguga, tema maalide ja 
illustreeritud raamatutega. 
 Näitus „Kotkajärve Met-
saülikool – 50 aastat noor“ on val-
mistatud Torontos ning kirjeldab 
50-aastast perioodi, kuidas kõige 
suurem väliseestlaste kogukond 
hoidis Torontos eesti keelt ja kul-
tuuri kandes seda edasi põlvest 
põlve.

Ene Saar
Mulkide Seltsi vanem
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Tammemõtsa rajamisest
EV100 sünnipäeva-aastal tõi Mulkide Selts Mulgimaa 
südamesse kaks näitust ja rajas Mulgimaad ja Mulgi-
maalt pärit kultuuri- ning riigitegelasi tutvustava 
objekti.
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lgas see kõik aga veidi 
teistmoodi. Aasta siis 
oli 1966 ja paguluses 
elavate eestlaste elu-
jõud oli suur. Kuid just 

ülikooliealistel eesti noortel ei olnud 
oma kogunemispaika, laagrit, „kos-
jakontorit“... liimi! Küll oli skaudi- ja 
gaidilaagreid, suvekodusid, täien-
duskoole, rahvatantsurühmi, ilu-
võimlemisklubisid ja üliõpilastele ka 
korporatsioone ja seltse. Ning pal-
jud neist tegutsevad veel siiamaani.  
Metsaülikooli kõrgeimaks vanuse-
piiriks oli tol ajal 35. Leiti oma Ees-
ti-mina, sootuks teistsuguse kandi 
pealt, kui siiamaani seda kogetud 
oli.   
 Kõneaineks oli ka Eestis 
toimuv; oma ala spetsialistid val-
gustasid Eesti endist ja hetkeseisu. 
Esimesel võimalusel hakati sinna 
kutsuma lektoreid ja huviringide 
juhendajaid ka Eestist. Tutvustati 
tolleaegset kirjandust ning ridade 
vahelt lugemise kunsti. See teki-
tas aga mõistagi teatud välis-Eesti 
ühiskonnakihtides ärevust ning oli 
ka paljusid, kes MÜ-d väga kaht-
laseks pidasid ja oma lapsi sinna 

saata ei lubanud. Praegu tundub 
see naljakas aga tõekspidamisi on 
olnud igasuguseid. Kõige olulisem 
eesmärk Metsaülikoolil on alati 
olnud eesti keele säilitamine ja vaba 
suhtlus keelekümbluskeskkonnas, 
kuid puudunud ei ole ka loomingu-
line tahk: MÜ-s on viljeletud teatrit, 
muusikat, regi- ja muud laulu ning 
kujutavat kunsti. On ehitatud pille ja 
kootud Anu Rauaga vaipu, voolitud 
puulusikaid ja tiirutatud labajalga. 
MÜ tegevus on aidanud välismaa-
ilmal mõista Eestis toimunut ning 
ehitada tugevat silda kodu- ja välis-
eesti kultuurikogukondade vahel. 
MÜ on olnud põhjus, miks sajad 
välismaal sündinud noored on jää-
nud eestlasteks.
 Metsaülikooli rändnäitus, 
mis 18 värviküllasel kangal sele-
tab fotode ja kirjelduste abil lahti 
MÜ loo on nüüdseks olnud üleval 
2017. ja 2018. aastal Tartu College’is 
Torontos ja New Yorgi Eesti Majas. 
Selle siinpoolne kaksiknäitus avati 
jaanuaris Laulupeomuuseumis Tar-
tus ning nüüd on olnud ka Rahvus-
raamatukogus Tallinnas, Paide valli-
torni Ajakeskuses Wittenstein ning 

Abja Noortekeskuses Abja-Paluo-
jas. Edaspidi rändab näitus Eesti 
Rahva Muuseumi EKSÜ Festivali 
ajaks „Sajaga Seltsis“ ning seejärel 
Jõhvi Kontserdimajja ja Eesti Met-
saülikooli Käärikul, mis on Kotka-
järve Metsaülikooli eeskujul 2004. 
aastast kodumaal sirgunud veli. 
 Metsaülikool Eestis toi-
mub tänavu 22.–28. augustil Kää-
rikul (www.metsaylikool.ee) ja 

Kotkajärve Metsaülikool 18–25. 
augustil Kanadas (www.eesti.ca/
mu/). Kotkajärve Metsaülikoo-
li 2018, mis kannab alapealkirja 
„Sajaga metsa“, rändavad kirjanik 
Tõnu Õnnepalu, etnograaf ja ehte-
kunstnik Kärt Summatavet, kirjan-
dusteadlane Sirje Kiin, ajaloolased 
Jüri Valge ja Rita Valge Saaremaa 
Muuseumist, noored muusikud Ott 
Leitham (lõõts) ja Laura Lindpere 

(kannel) ning noor poliitik Illimar 
Lepik von Wiren. Tõotab tulla väga 
põnev nädal! Muljeid Metsaülikoo-
lidest saate lugeda juba sügisel. 
 Jälgige ka rändnäituse 
sügisesi liikumisi!

Riina Kindlam 
Kirjanik ja tõlkija
MÜst osavõtja
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Kotkajärve Metsaülikool – 50 aastat noor

A

Kotkajärve Metsaülikool Kanadas, kus kord aastas 
kogunetakse üheks augustinädalaks metsa, et rääkida 
eesti keelt, õppida eesti kultuuri (maateadusest 
majanduseni) ning lihtsalt olla koos kaasmaalastega, 
tähistas oma 50. sünnipäeva suvel 2016. 

„Kotkajärve Metsaülikool – 50 aastat noor“ rändnäituse avamisel 11. jaanuaril Tartu Laulupeomuuseumis. Vasakult: näituse kujun-
daja ja ürituse korraldaja Elle Palumäe, õhtujuhid Sven Ebruk ja Riina Kindlam ning MÜ lektorid ja vilistlased kirjanik Valdur Mikita, 
näitleja-lavastaja Anu Lamp, tekstiilikunstnik Anu Raud, ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus, kultuuriministeeriumi nõunik Anne-
Ly Reimaa, kirjandusteadlane Marin Laak, Toronto Ülikoolis õppinud insener ja molekulaarbioloog Kärt Kanger, pühapaikade uurija-
tutvustaja Ahto Kaasik, kirjandusteadlane Maarja Hollo, Torontost hiljuti Tartusse kolinud Peeter Nieländer ning kirjandusteadlane 
Janika Kronberg. Fotolt puuduvad kirjandusteadlane Tiina Kirss ja tulevane Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis. 

Foto: Tiiu Ilo Palumäe

esti Kultuuriseltside 
Ühendus on osalenud 
Eesti riigi ehitamisel 
küll ainult 21 aastat, 
kuid tema vanemates 

liikmesseltsides, alates Vanemuise 
Seltsi ja Estonia Seltsi asutamisest 
1865. aastal, hakkas rahva iseseis-
vumise aade kujunema ja arenema.  
  Sellele aitasid 
kaasa sisult rahvuslike ürituste kor-
raldamine – laulukoorid, laulupeod, 
orkestrid, põllumajandusnäitused, 
teatrid, draamakirjandus, muusika, 
kunst, rahvaluule ja eestlaste vana-
vara kogumine, eestikeelse kooli-
hariduse korraldamine ja ühistöö 
korras seltsimajade ehitamine jm 
ettevõtmised ainelise kultuuri val-
las. Kõik need soodustasid rahva 
ühtekuuluvustunde kujunemist. Nii 
suudeti seista vastu rahva saksasta-
misele ja venestamisele, arendades 
eesti keelt ja meelt. 
 Tunnustava hinnangu 
eestlaste seltsitegevusele – enne 
Eesti Vabariigi iseseisvaks saa-
mist – andis Vanemuise Seltsi 60. 

aastapäeva pidulikul aktusel (1925) 
oma tervituskõnes tolleaegne Eesti 
Vabariigi riigivanem Jüri Jaakson: 
„Juubilar oli üks esimesi idusid, mis 
tekkis orjuse paksu vaiba all. Tema 
lauluhääl kostis kaugele ja äratas 
elu igal pool. Ei ole liialdus öelda, et 
meie Vabadussõja otsustas selle eel 
käiv eraseltside väsimatu töö. Nen-
dest tõstetud ja loodud majanduslik 
ja vaimline seisukord ütles otsusta-
va sõna. Ja nende seltside ees käis 
Vanemuine.“
 Jüri Jaakson (sünd 1870 
Viljandimaal – hukati 1942 Sosva 
vangilaagris), lõpetas 1896. a Tartu 
Ülikooli juristina, aastail 1897–1901 
töötas Viljandis advokaadina ja oli 
ka Koidu seltsi esimees, 1901. aastal 
asus Riias tööle advokaadina ja oli 
1908. aastal üks Riia Eesti Haridu-
se ja Abiandmise Seltsi (tänapäeval 
Läti Eesti Selts) asutajatest ja selle 
esimene esimees. 1914. aastal siirdus 
ta tagasi Eestisse ja asus tööle pan-
ganduses, oli kohtuminister, aastail 
1924–1925 riigivanem ja aastatel 
1926–1940 Eesti Panga president 
kuni arreteerimiseni 14. juunil 1941. 
a. Jüri Jaakson ei olnud ainus selt-
sieluga seotud Eesti riigimees. 
 Avaliku elu tegelasi tutvus-
tavas raamatus (1938) oli paljude 
tuntud inimeste eluloos märgitud 
vähemalt Vanemuise ja Estonia seltsi 
kuulumine. Kahjuks ei ole andmeid 

tänapäeva riigimeeste kohta nende 
seotusest seltsiliikumisega. Erakon-
nad, tegutsedes riigi heldel toetusel, 
ei ole sisuliselt võrreldavad mit-
mesugustel elualadel tegutsevate 
seltsidega.
 Eesti Kultuuriseltside 
Ühenduse väljaanne „Eesti kultuu-
riseltsid“ annab küll ülevaate ainult 
42 seltsi tegevusest, kuid nen-
de mitmekülgne tegevus rikastab 
seltsitegevuses osalejaid vaimselt 
ning võimaldab omandada mitme-
suguseid oskusi. Kodukoha ajaloo 
uurimine ja tulemuste trükis aval-
damine kasvatab armastust kodu ja 
kodukoha vastu. Ja kui palju tuntud 
kultuuriinimesi on alustanud oma 
loometeed just kodukoha seltsist ja 
hiljem on olnud koduseltsis algajate 
juhendajaks. Juba eeltoodu seisuko-
hast väärib väljaanne uurimist.
 Jääb loota, et aastatega 
koguneb eestlaste seltsielu kajastav 
raamatukogu, üks salv meie kultuuri 
mäluaidas. 
 Palju jõudu kõigile selleks 
tööks!

Valter Haamer
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse
auesimees

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

E

Eestlaste seltsidel on 
ainukordne võimalus 
tähistada koos rahvaga 
Eesti Vabariigi 100. 
aastapäeva.

Kultuuriselts lõi Narvas lokku
rahvas kutsuti kõik kokku
koos seal oli seltskond vahva
kogu Eesti erksam rahvas.
Seltsi liikmeid selles loos
üle 40 koos.

Näiteks Kunder Selts on soosik
tema õppima teid moosib,
Eesti keelekaitse Ühing
keelest rämpsu välja pühib.
Vanemuine seltski skoorib
tema kaasa krabab noori
laulu laksutasid algselt
nüüd on vaimsus nende palgel.

Eesmärk üks, mis paistab silma -
eestlust kanda üle ilma.
Nii ühtsus seltsilisi seob
ja kokku saadi kevadpeol
kus ühislaul meil tõuke andis
ja Haanjast Peipsi randa kandis.
Siis Päikseratas uhkelt veeres,
ja Väike Ooper õhus keerles
ja Kullerkupp lõi õied valla
ning näitetrupp ei andnud alla.

Veel võrokate lugu vohas,
sest Liiso folkrühm oli kohal
Ja Martin lõõtsa rindu krabas
koos Randmariga lava jagas.
Ning Hunt ja Petka pajatasid
ja tibake ka lajatasid.
Kõik tegid oma asja hingest
nii päev sai kokku väga vinge.
Võib elu olla õnneloos 
kui seltsid – „Ikka üheskoos”

Autor: Sirje Rebane
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. veebruaril oli 
uksed lahti tei-
nud eesti mait-
setega kohvik 
ja eesti too-

detega pood. Lisaks oli avatud 

kunstigalerii ja esitleti eesti rah-
vatantsu teemalist näitust „Eesti 
rahva riided Londonis“. 
 Korraldati rahvatantsu 
ja regilaulu töötube, näidati eesti 
dokumentaalfi lmi ja võimalik oli 
soetada eesti raamatuid. 
 Päev kulmineerus pidu-
liku kontserdiga. Kontserdil esi-
nesid kohalikud eestlased Mirjam 
Mesak, klaverimängijad Kristii-
na Rokasevich ja Harry-Heldur 

Põlda, eesti bänd 
KeKuKe, Londoni Eesti Seltsi 
rahvatantsurühm ja naiskammer-
koor. Teisel päeval esinesid lap-
sed juubeliaasta jaoks kirjutatud 
tantsulise näidendiga „Tänapäe-
va kalevipoeg“.
 Üritusi külastas üle 
1000 inimese.

Evelin Siilak
LES juhatuse liige

idustusi peeti mul-
tikultuurses Ams-
terdamis. Eesti 100. 
sünnipäeva võimali-
kult laiahaardeliseks 

tähistamiseks olid Eesti rahvatantse 
oodatud õppima ka teiste rahvuste 
esindajad. Korraldajate eesmärk oli 
püstitada Quinessi maailmarekord 
kategoorias „Enim rahvuseid tant-
sutrennis“. Registreerunud olid 35 
rahvuse esindajad. Ürituse korral-
das Eesti Maja Hollandis ning see 
oli kingitus Eesti Vabariigi 100. sün-
nipäevaks (Margit Tera).
 Euroopa eestlaste 5. laulu- 
ja tantsupidu Leicesteris toob 7.–8. 
septembril kokku eestlaste koorid 
ja tantsurühmad 15 Euroopa riigist. 
Kontserdi kava viib kuulaja laulu 
ja tantsuga läbi viimase 100 aasta 
Eesti ajaloos. 1960. aastal asutatud 
Eesti Maja Leicesteris on olnud pea 
60 aastat eestlaste kultuurikesku-
seks Kesk-Inglismaal. Eestlased 
ja nende sõbrad saavad seal kaasa 
lüüa eesti segakooris ja rahvatant-
surühmas (Reet Järlik).
 Praha Muusikaakadeemias 
toimusid EV100 raames Eesti päe-
vad, mille korraldas Tšehhi-Eesti 
Klubi koostöös HAMU ja EKSÜ-
ga EV suursaadiku Sten Schwede 
juhtimisel. Eesmärk oli tugevdada ja 
luua loomeinimeste kontakte, soo-
dustada kultuurivahetust kodu- ja 
väliseesti kogukondade vahel. Pidu-
likul avakontserdil esinesid eesti 
pärimus- ja rahvatantsudega Praha 
Muusikaakadeemia ja konservatoo-
tiumi tudengid. 
 EV aastapäevale pühenda-
tud üritus toimus ka 24. veebruaril 

Beansko klubis David Pliska poolt 
tšehhi keelde tõlgitud fi lmi „Keva-
de“ linastusega. Tšehhidel oli juu-
likuus kavas Eestile pühendatud 
ettekanne Tšehhi teaduste Akadee-
mia konverentsil (Iivi Zajedova). 
 24. aprillil toimus Prahas 
Eesti matk „Eesti ja eestlased Pra-
has“, mille korraldas Tšehhi-Eesti 
Klubi koostöös Tšehhi Matkaklu-
biga (KČT). Matk oli pühendatud 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. 
Seekordne matk oli üheksas Pra-
ha turismiklubi tsüklisse kuuluvast 
matkast. Osalejate arvu ei osanud 
keegi ette näha. Huvi oli nii suur, 
et püstitati uus osalejate rekord – 
258. Starditingimused olid kindlaks 
määratud matkaklubi poolt. Start 
oli avatud kell 17–19 ning sihtpunk-
ti oodati lõpetajaid kella 21ni õhtul. 
Kokku tuli läbida 10,5 km. Eelnevalt 
olid valmis trükitud infomaterjalid 
mitmes keeles, sealhulgas ka ees-
ti keeles. Kõik matka läbinud said 
mälestuseks matkamärgi 
(Iivi Zajedova). 
 Punasel Lagedal Eesti Aia-
keses toimuvad 4.–7. oktoobrini 
kultuuripäevad. Need saavad teoks 
tänu Tammsaare muuseumi ja Eesti 
Kultuuriseltside Ühenduse koos-
tööle. Kultuuripäevade puhul ava-
takse ka bareljeef muuseumi rajajale 

Ants Pajule. Muuseum on kui kest-
vusmärk kaukaasia eestlaste kogu-
konnale (EV100 veebileht).
 Eesti Vabariigi 100. sünni-
päeva tähistati samuti Siberi vani-
mas eesti külas Suetukis. Pidupäeva 
puhul esines Ülem-Suetuki puhk-
pilliorkester ja külla oli tulnud Eesti 
delegatsioon eesotsas suursaadiku-
ga (EV100 veebileht).
 Tveri eestlaste meenutu-
sed Krasnojarskis toimunud Ees-
ti kultuuripäevadest ja eestlaste 
ümarlauast olid muljeterohked. 
Visiidi ajal saadi tuttavaks Toms-
ki, Tšanovski ja Peterburi eestlas-
tega. Silmaringi avardav oli teada 
saada teiste eesti seltside tööst ja 
tegevusvormidest. Ümarlaual leiti, 
et oleks vaja üht kuraatorit Eestis, 
kes toetaks Venemaa eesti seltse 
erinevates küsimustes (rahvariided, 
laulud, jne). Kokkutulnute arvates 
oleks tore korraldada ühiseid kont-
serte või tantsupidusid (Natalja 
Berestenko ja Mihkel Õunap).
 Valgevenes korraldati 21. 
juulil EV100 auks Eesti Päev Mins-
kis, kus osales 250 esinejat, sealhul-
gas M. Lüdigi nim meeskoor, puhk-
pilliorkester Saxon ja Kalev ning 
Kihnu Virve pereansambel ja paljud 
teised (EV100 veebileht).

7

EV100 tähistamise pidulikud üritused Hollandis, 
Inglismaal, Tšehhis, Venemaal ja Valgevenes
EV100 ürituste sari 
Hollandis „feEST“ püüdis 
Quinessi maailmarekordit. 

P

Londoni Eesti Selts kinkis EV100 puhul ühe kauni päeva

EV100 päeva 
Londonis tähistati 
suurejooneliselt, üritusi 
jätkus kahele päevale. 

EV100 pidulik kontsert.
Foto: Ly Tuubel. 
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Tveri Eesti Selts
Üritused, mida on oodata Tveri Eesti Seltsis 2018. aastal:

03.-4.08. Üleilmne eesti seltside festival Tartus
09.09. Pärgade panek esimese Eesti presidendi 
mälestusmärgi juurde 
27.10. Soome-ugri rahvaste hõimupäev 
04.11. Rahvuse ühtsuspäevale pühendatud linnafestival
22.12. Traditsiooniline jõulukontsert „Kohtumised Eestiga“

USA Lääneranniku Eesti Päevad
31. juuli kuni 4. august 2019 Portlandis Oregoni osariigis. 

Meie kavas on ka tantsupidu, kus saavad osaleda 
rahvatantsijad nii gruppide kui ka üksiktantsijatena. Kavas 
on tuntud ühistantsud: nagu „Oige ja Vasemba” ning 
„Perekonnavalss”, millest saavad kõik tantsuhuvilised osa 
võtta. 
Samuti on võimalik esitada soolotantse ja oodatud osalema on 
ka lapsed. Moodustame laste rühma kohapeal, väikeste laste 
paariliseks ootame ema või isa. Proovide kohta anname infot 
edaspidi. 

Tantsugruppide ja kooride osavõtust palume teada anda 
aadressil kalle@lep2019.com või täiendavalt kodulehel lep2019.
com.

Tähistame üheskoos juubeliaastat laulu, rahvatantsu ja 
pillimänguga. Avardame teadmisi ja arusaamu seminaridel 
ja koosolekutel. Pühitseme meie ühtekuuluvust kodumaaga. 
Meenutame üheskoos minevikku, naudime olevikku ja 
unistame tulevikust! 
Tuleme kokku peredega ja tähistame ühiselt 
meie kodumaa püsivust, tugevust, ilu ja 
sära. Tunnistame meie isamaa-armastust nii 
kauaaegsete kui ka uute sõpradega. 

Hollandi „feEST“
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