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Augusti kuukiri nr 71
EKSÜ seltside suvekool “Piki Narva jõge”
Juuli viimasel nädalavahetusel said Eesti
Kultuuriseltside Ühenduse liikmed kokku
Narva-Jõesuus. Suvekool on EKSÜ liikmete
jaoks aasta kõige oodatum sündmus. Pakub ju
suvekool võimalust näha oma (kaugeid) sõpru
kord aastas ka silmast silma. Omavahel on nii
palju, millest rääkida ning on ka uusi inimesi,
kellega uusi kontakte sõlmida. Seekord oli
meid Krasnojarskist Calgaryni.
Suvekoolis oli osalejaid 27 erinevast eesti
seltsist, sh välisriikidest olid esindatud 15 seltsi. Kokku oli osalejaid maksimum hetkedel
üle 60 inimese.
Suvekooli korraldamist toetasid Eesti Kultuurkapital, Integratsiooni SA ning
Välisministeerium. Aitäh!
Setomaal anti üle seekordsed Hurda preemiad
Juba kolmekümne esimest korda jagati Jakob Hurda nimelist
kultuuripreemiat. Auhindu rahastab Eesti Kultuurkapital ja
Põlvamaa Kultuurkapitali ekspertgrupp ning väljaandjaks on
J. Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts. Statuut näeb
ette, et preemia saab üks kohaliku kultuurielu edendaja ning
üks väljaspool maakonda tegutsev Jakob Hurda ideid edasi
viiv kultuuri- või haridustegelane. Kuna Jakob Hurda nim
Rahvahariduse selts on EKSÜ liikmesseltsi, siis võttis üritusest osa ka EKSÜ esindus:
Eesti Keele Kaitse Ühingust Reet Vääri, Eesti Kultuuriseltsi Mihkel esimees Ilona
Kolberg ning EKSÜ tegevjuht Liina Miks.
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Meie liikmete tegemisi
ERMi Sõprade rubriik
Jaan Tõnissoni mälestuspäeval
3. juulil meenutati Raadi kalmistul omaaegset riigitegelast ja
ajakirjanikku Jaan Tõnissoni. Arvatavalt suri Tõnisson 1941.
aasta 3. juulil, kui ta Patarei vanglas maha lasti. Seekordse
mälestuspäeva keskpunktis oli ühistegevus, sest seda vajab
Eesti praegusel keerulisel ajal kõige rohkem, sõnas Jaan
Tõnissoni Seltsi juhatuse esimees Krista Aru.

Hurda ja Kurriku hauaplatsid jälle korras
22. juulil on Jakob Hurda sünniaastapäev. Nagu ikka, käisime seltsi liikmetega Raadi
kalmistul talle tervitusi viimas. Süütasime küünlad ja
istutasime lille ja eemaldasime vihmaste ilmade poolt välja
meelitatud sambla ja harisime platsi ümbritsevat teed.
Sõbra kodu sai korda! Ja muidugi tegime täpselt samad
tööd ära ka Kurrikute hauaplatsil.

Siberi eestlaste rubriik
Lindid joonistustega
Pihkvamaal elavad setud tegid kingituse Krasnojarskis
Haida külas asuvale setode kogukonnale. Setu naiste
rahvariiete juurde kuuluvad kaunistustega lindid.
Ajalooliselt tehti selliseid pakutrükina. Pihkva setud saatsid
Haida külla mitu sellist näidispuitpakku, mille eest kohalik
rahvas on neile väga tänulik.
Siidilill ja Lill tutvustavad eesti kultuuri
Folkrühm Lill tähistab tänavu 30. tegutsemisaastat. Tänu neile naistele säilivad Siberis
seto rahvakultuur, laulud ja traditsioonid. Folkloorirühm
Siidillill on tähistas oma 5-kuulist tegutsemist. Tegemist on
noorte inimestega, kes on endale juurte hoidmise
südameasjaks teinud. Nende programmi vaatamine võidab
kergesti mitte ainult kuulajate südameid, vaid annab ka hea
tuju.
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Musta mere ümbruses tegutsevate seltside rubriik
Krimmis tähistati perepäeva
8. juulil 2022 toimus Simferopoli linnas pere, armastuse
ja truuduse päevale pühendatud üritus. Gagarininimelises linnapargis demonstreerisid erinevate
Krimmi rahvaste esindajad rahvariietes pidupäev
külalistele peretraditsioone, rituaale, igapäevaelu
elemente, rahvalikku käsitööd, rahvustoite.
Perepäevale tuldi igas vanuses pereliikmetega:
vanavanemad, emad-isad, lapsed ja lapselapsed, mis peegeldab põlvkondade
järjepidevust.
Perepäev “Eesti Aiakeses”
9. juulil tähistati Venemaal perepäeva. Sellest lähtuvalt korraldas ka A. H.Tammsaare
majamuuseum Eesti Aiakeses Kaukaasias sündmuse peredele, kus on kasvamas
puudega laps.
Ühiselt lauldi eesti rahvalaule ning räägiti “Poisist ja liblikast”.
Kui päev juba õhtusse sai, võtsime programmi “Olgu jääv
meile päike…” laulu laulmise nii eesti kui vene keeles.

Soome seltside rubriik
Noored külastasid presidenti
19.07 said kokku Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku noored liikmed, kes üheskoos
väisasid Vabariigi Presidendi kantseleid, kus tutvuti uhke hoone ja selle ajalooga ning
peeti ka välispoliitika arutelusid. Seejärel tulid noored külla
meile Islandi Väljakule ja nad võttis vastu värskelt ametisse
astunud välisminister Urmas Reinsalu.

Soome Eesti Noored tegutsevad
Soome Eesti Noored ry korraldas 2022a kevadel seitse
kohtumist erinevates Soome linnades, mille eesmärgiks
olid kokkusaamised kohalike aktiivsete eestlastega,
võimalusel kas eesti keele õpetajatega, aukonsulitega või
kohaliku seltsi esindajaga.
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Toidukultuurist
Peipsimaa kogukond räägib oma tegevustest
Meie liige Peipsimaa Kogukonnköök tutvustas
oma tegemisi ning sellel suvel korraldatavaid
erinevaid toidukultuuriga seotud üritusi.
Peipsimaa Kogukonnaköök korraldas
rääbisefestivali
Jõgevamaa Kasepää Rääbisefestivaliga
tähistati rääbise püügihooaja lõppu. Festivalil
tutvustati kala väärindamise erinevaid viise.
Maakodu Peipsimaa Kogukonnaköögist
Aasta-aastalt aina suurema külastajaskonnaga toidupeo eestvedajad on Triinu
Akermann ja Tauno Laasik MTÜst Maitseelamuste Koda.

Meie teiste liikmete tegemisi
Peterburis lõppesid nukuvalmistamise kursused
Peterburis asuv Venemaa Etnograafia Muuseumi käsitöö traditsioonide keskuses viidi 3
kuu (mai- juuli) jooksul läbi autorikursus”Vormsi saare
nukk”, mida vedas käsitöö meister, Peterburi Eesti
Kultuuriseltsi liige Tatjana Sigacheva. Kursus koosnes
viiest sessioonist, kus 9 Peterburis elavat
käsitööhuvilist naist tutvusid traditsioonilise nukkude
valmistamise tehnoloogiaga ja õmblesid endale ise
koopia.
Narva elab!

Narva kandis on suveaeg tavapäraselt huvipakkuv ja
sündmusterohke. Seda ka Narva Eesti Seltsile. Üle
hulga aja sai laulmas kuulda meie meesansamblit “
Juhhaidii”. Sai rõõmustatud ilusa ilma ja
jällenägemise üle, sai tantsu vihutud ja lõkketuld
kaeda. Sai lihtsalt tunda rõõmu koosolemisest. Juuli
algul paluti meie ” Värtnad ” esinema linnarahvale.
Promenaadile esinemist kaema oli tulnud hulk
rahvast Esinemise lõpuks moodustati ühine
tantsuring kõigi soovijatega ning keerutati koos tantsujalga, ikka Mardi pillihelide saatel.
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Keskaja päevad Turus
Turu suve kõige oodatum sündmus, Keskajapäevad, sai
juuli alguses korraldatud täismõõdus üle kahe
aasta. Turu Eesti Keskus oli jälle kaasa löömas- neli
päeva toimuv laat annab ju hea võimaluse kutsuda
inimesi ühinguga tutvuma ja oste tegema. Lisaks oleme
ka ise suured keskaja huvilised, muidugi – meie oma
kontori õuel VanalSuurturul toimub ju Soome suurim ja
vanim keskaja üritus.

Läti eestlaste järjekordne raadiosaade
5. juulil oli eetris järjekordne raadiosaade Lätis elavate eestlaste eestvedamisel. Seekord
on juttu Eesti Kultuuriseltside Ühenduse
inimeste külaskäigust Riiga 8.juunil, salvestamaks
materjale Lätimaa eestlaste elust, projekti “Mina,
eestlane” jaoks.

Juhan Kunderi aasta Kunderi seltsis
Juhan Kunderi Rahvakool kuulutas 2022. aasta „Kunderi 200“
aastaks. Põhjuseid on kaks – seltsi 30. sünnipäev ja Juhan
Kunderi 170. sünniaastapäev. Käesoleval aastal on toimunud ja
ka toimumas rida põnevaid sündmusi, mis kõik haakuvad
Kunderi teemaga. Erandiks ei olnud ka akvarellilaager.

Teiste välis-eesti seltside ülevaade
Eesti laste Suvekodu Long Islandil
Me peame valima rääkida eesti keeles, lugeda eesti keeles, minna eesti kooli, tantsida
eesti rahvatantsu, vaadata eesti filme, tulla eesti laagritesse ja
minna eesti üritustele. See nõuab tahtmist ja
tegutsemist.
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Väliseesti noored järjekordses Lõimeleeris
20 väliseesti noort said tänavu võimaluse osaleda Lõimeleeri
laagris, et õppida eesti keelt ja kombeid. Viljandimaal Tääksis
toimuva Lõimeleeri teema on pärimuspulm, kus mängitakse läbi
kõik pulmadega seonduv alates kosjadest kuni pulmareisini.

Chicago rahvarõivakooli tunnid Tallinnas
21.juulil oli Allikamaja Koolituskeskus saginat täis. Toimusid Chicago rahvarõivakooli
tunnid Tallinnas. Chicago rahvarõivakoolis osalevad USAs
elavad eestlased, kes valmistavad kahe aasta jooksul
endale ühe Eesti kihelkonna rahvarõivakomplekti. USA
rahvarõivahuvilisi juhendavad Zoomi vahendusel Eestis
asuvad õpetajad

Meie partnerite kuukirju
Üleilmse eestluse uudiskiri nr 15
Peterburi Teataja nr 91
Rootsi Eestlaste kuukiri juuli

EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate varakult teateid ja kajastusi
oma sündmustest meie aadressile info@kultuuriseltsid.ee
Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile info@kultuuriseltsid.ee EKSÜ
tegemistega saab tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs
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