EÜSL-i 2006. aasta tegevusaruanne
•
EÜSL korraldas ja viis läbi 2006. a. ÜEKN-i Täiskogu koosoleku Bocholtis (31.03.- 1.04). Kogunes
11-ne liikmesriigi 24 hääleõiguslikku delegaati, peale selle veel suur hulk külalisi. Kohal oli ka
Eesti Televisioon, kes üritust kodu-Eestis kajastas. Kokkutulnuid tervitas Bocholti linnapea hr.
Peter Nebelo ja Eesti Vabariigi suursaadik Saksamaal, dr. Clyde Kull. Kuulati huvitavaid
ettekandeid eri liikmesmaade Eesti kogukondade väga erinevatest olukordadest ja
probleemidest, samuti ÜEKN-i juhatuse liikmete aruandeid. Vaieldi, võeti vastu otsuseid, jagati
kogemusi, tugevdati vanu kontakte ja loodi uusi.
•

Aastal 2006 sai ühest ideest üks meeldiv elamus. Maie Kisis-Vainumäe kutsus 28.05.-02.06.
Bonni, Haus Annabergi külla Saksamaal elavaid eakamaid kaasmaalasi. Selle ürituse eripäraks
oli osalemise õiguse andmine neile, kel eluaastaid üle 55. Päevade kavasse kuulus: ettekannete
kuulamine (kapten Mart Saarso), Bonni linnaga tutvumine, Eesti Televisiooni Lastekoori
kontserdi külastamine, laevasõit Rheinil, jalutuskäik metsas, hommikuvõimlemine, hommikune
jumalateenistus, ühine laulmine ja ajaveetmine. Kokku oli tuldud nii Põhja- kui ka LõunaSaksamaalt, osavõtjaid oli 32.

•

Hamburgi Eesti Kooli esimene õppeaasta möödus edukalt. Koolis õppis 2006. a. 33 last. Kooli
juures on avatud ka lasteaia rühm. Aastas on 20 koolipäeva, õppetöö toimub kaks korda kuus
laupäeviti. Òpetaja Ülle Röber osales Tartu Ülikoolis toimunus Välis-Eesti òpetajate koolitusel.

•

Eesti Haridus-ja Teadusministeerium toetab seda projekti õpperaamatutega, lapsevanemad
kannavad nn. osalustasu, lisaks annetavad eraisikud. Toetust annab ka EÜSL.

•

EÜSL-i projektkoori aasta 2006 oli taas tegevusrohke. Korraldati 7 kooriproovi, millest 4 olid
mitmepäevased koorilaagrid - Saksamaal, Eestis ja Belgias. Anti 5 suuremat ja väiksemat
kontserti - Saksamaal, Eestis, Belgias. Koostöö Brüsseli eestlaste segakooriga "BEENE" on
endiselt tihe. Projektkoori nimekirjas on 47 lauljat.

•

EÜSL-i Hamburgi Eestlaste Akadeemiline Selts, lühidalt HEA Selts, korraldas kokkusaamisi, peeti
ettekandeid Eestimaa ja eesti kultuuri teemadel. HEA Seltsi ürituste osavõtjate nimekirjas on 50
inimest.

•

2006. a. suurenes EÜSL-i allorganisatsioonide arv. Katrin Maranik-Monese ettevõtmisel loodi
Ostwestfahleni Rahvuskoondis. Esimese tegevusaasta lõpuks oli 6 kokkukäimist,
rahvuskoondise nimekirjas on 15 liiget.

•

Seega on hetkel Saksamaal 7 Rahvuskoondist - Baden-Wüttembergis, Bocholtis, Dortmundis,
Hambugis, Kölnis, Münchenis ja Ostwestfalenis. Iga Rahvuskoondise aasta tegevusplaani
kuulub Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine ja jõulupeo pidamine. Lisaks korraldatakse
jumalateenistusi, jaanipäeva, väikelaste mängurühma ja muid kokkusaamisi.

• EÜSL-i egiidi all viidi aastal 2006 läbi 3 traditsiooniks saanud ülesaksamaalist üritust Annabergis,
Bonn Bad-Godesbergis.
Kevadel toimusid Kultuuripäevad, kus referentideks olid Inglismaa Eestlaste Ühingu esimees hr.
Toomas Ojasoo, Berliini Eesti Suursaatkonna konsulaarosakonna juhataja pr. Hille Kaare,
kunstiajaloo prof. dr. Jaak Kangilaski, näitleja hr. Margus Lepa.

Suvistel lastepäevadel oli tegevust nii lastel kui lastevanematel, eesmärgiks ühine aja veetmine
ja eestikeelne suhtlemine.
Sügisel prooviti sportlikult jõudu koroona-ja jakkololaudade taga. Sel korral oli külalisi ka Eestist
ja Tšehhist.
EÜSL-i projekti "Saksamaal elavate eestlaste lapsed Eestisse - laste suvelaagritesse" raames
käisid 9 last Eestis lastelaagrites. Projekti juht Maarika Remmert kohtus 2006. a. suvel kolme
laagri juhtkonna ja noorsoolaagrite kordinaatori Kadri Kurvega. Samuti ollakse tihedas koostöös
ÜEKN-i ning Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumi/ Keeletalitusega.
• EÜSL-i ajaleht "Eesti Rada" vahetas 2006. aastal toimetust. Eestipoolse toimetajatöö võttis üle
Karin Aanja, Saksamaa poole - Maie Kisis-Vainumäe.
• "Eesti Rada" ilmub 6 korda aastas.
• EÜSL andis aastal 2006 välja Helmi Tambergi nimelise stipendiumi neljale üliõpilasele.
Stipendiumi suuruseks oli 200,00 € kuus.
• Madleen Järveots- Hochschule für Musik Karlsruhe
• Monika Reimann- Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
• Jaak Ojari-Universität Karlsruhe (TH)
• Madis Rumming - Universität Bielefeld.
• EÜSL-i rahaallikaks on Berliinis asuv, EÜSL-ile pärandatud maja ning liikmemaksud. Üüride
sissetulekutest ja majaga seotud remontide ning halduskulude väljaminekutest tulenev ülejääk
kasutatakse Saksamaa eestlaste kultuuri toetamiseks.
• Aastal 2006 anti toetust 20 ürituse/ projekti tarvis.
• Lisaks toetas EÜSL Saksamaa Eesti kirikut, Sõjainvaliidide ühingut, vanureid ja abivajajaid.
• EÜSL hooldab Geislingeins asuvat eestlaste mälestussammast.

• EÜSL-i interneti lehekülg www.eüsl.de on saanud oma näo, kuigi kasvuruumi veel on.
• EÜSLi nimekirjas on 384 liiget (2006)
Hea meel on tõdeda, et Saksamaa eestlaste tegevus muutub aastast aastasse üha aktiivsemaks.
Viiakse läbi aastatepikkuste traditsioonidega üritusi ning alustatakse uute projektidega.
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