EÜSL-i 2007. aasta tegevusaruanne
• Münchenis paar aastat tegutsenud laste mängugrupi ideest on välja kasvanud midagi
suuremat. Nimelt alustas Münchenis tegevust Eesti Kool. Töö algas septembris 2007.
Koolitunnid toimuvad kaks korda kuus, laupäeviti ja kooli on registreeritud 18 last. Juba
kolmandat aastat töötab edukalt ka Hamburgi Eesti Kool, kuhu on registreeritud 23 last. Kool
toimub kaks korda kuus laupäeviti. Eesti Haridus- ja Teadusministeerium toetab seda projekti
õpperaamatutega, lapsevanemad kannavad nn. osalustasu, lisaks annetavad eraisikud. Toetusi
mõlemale koolile annab ka EÜSL.
• Teist korda järjest toimusid 20.–25. maini seenioride puhkepäevad nimetuse all 55+ Haus
Annabergis, Bonnis. Muude ürituste kõrval esines referendina Tartu Eesti Muuseumist teadurkuratoor Piret Öunapuu väga huvitava ettekandega ning üheskoos vaadati rezhisöör Raimo
Jõeranna dokumentaarfilmi „Sinimäed“, mis kõigile väga sügava mulje jättis.
• EÜSLi projektkoori aasta 2007 oli taas tegevusrohke. Korraldati 3 mitmepäevast laululaagrit
Saksamaal ja Eestis ning anti 5 kontserti – Saksamaal, Eestis ja Inglismaal ning osaleti
Göteborgis ESTIVALI laulupeol. Projektkoori nimekirjas on 49 lauljat.
• HEA Seltsi ettevõtmised olid mitmekülgsed: Lotte filmi ühiskülastus Berliinis (koostöös
Hamburgi Eesti Kooli ja EV Suursaatkonnaga Berliinis), Emakeelepäev (Koostöös EV HTM-ga
ning EKI-ga), Eesti pop- ja rockmuusika maastiku tutvustamine (ettekanne ning kontsert
ansamblilt „Lehmakommionud“), Suvepäev eesti muusika ja mängudega Laura Balzer'i juures,
Hambugi teatrifestivalil NO99 ühiskülastus ja kohtumine näitlejatega, Surmatants kirjanduses ja
kultuuris (väljasõit Lüübekisse, ettekanne St. Marien-kirikus), Eestlusest pealesõjajärgsel
Saksamaal (koostöös HHi RK-ga, ettekandega esines Wilma Brinkmann), jõulupidu koos
Hamburgi Eesti Kooliga. HEA Seltsi ürituste osavõtjate nimekirjas on 50 inimest.
• EÜSLil on 7 Rahvuskoondist – Baden-Wüttembergis, Bocholtis, Hambugis, Kölnis, Dortmundis,
Münchenis ja Ostwestfalenis. Iga Rahvuskoondise aasta tegevusplaani kuulub Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine ja jõulupeo pidamine. Lisaks korraldatakse jumalateenistusi, jaanipäevi,
ühiseid matkamisi, kontserte ja muid kokkusaamisi.
• EÜSLi egiidi all viidi aastal 2007 läbi 3 traditsioonilist ülesaksamaalist üritust Haus Annabergis,
Bonnis:
Suvistel lastepäevadel juunikuus oli tegevust nii lastel kui lastevanematel, eesmärgiks oli ühine
ajaveetmine ja eestikeelne suhtlemine.
Septembris toimusid Kultuuripäevad, kus referentideks olid Jaak Juhansoo (ÜEKNi esimees)
Andres Arrak (Mainori Kõrgkooli Ärijuhtimise Instituudi direktor) ja luuletaja/ lauljanna Tui Hirv.
Òhtul toimus pidulik kontsert „Soiree“ (sopran - Tui Hirv, klaver - Madleen Järveots),
tähistamaks EÜSL 55. juubelit.
Novembris prooviti sportlikult jõudu koroona-ja jakkololaudade taga.
• EÜSLi projekti „Saksamaal elavate eestlaste lapsed Eestisse - laste suvelaagritesse“ raames
käisid 2007. a. 13 last Eestis lastelaagrites. Selle projekti raames toimub tihe koostöö ÜEKNi

ning Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumi/ Keeletalitusega.
• Novembrikuus Tallinnas toimunud Rahvuskaaslaste konverentsil esindasid Saksamaad EÜSLi
esimees Richo Zieminski, Hamburgi Eesti kooli juhataja Tiina Kälissaar ning Kölni RK
arhiiviprojekti vedajad Mare Rahkema ja Lea Küngas-Leitaru.
• EÜSLi ajaleht „Eesti Rada“ ilmub 6 korda aastas. Eestipoolne toimetajatöö lasub Karin Aanja,
saksamaapoolene - Maie Kisis-Vainumäe õlul.
• EÜSL andis aastal 2007 välja Helmi Tambergi nimelise stipendiumi kolmele üliõpilasele.
Stipendiumi suuruseks oli € 150,00 kuus
EÜSLi rahaallikaks on Berliinis asuv, EÜSLile pärandatud 1912. aastal püstitatud maja ning EÜSLi
liikmemaksud. Üüride sissetulekutest ja majaga seotud remontide ning halduskulude väljaminekutest
tulenev ülejääk kasutatakse Saksamaa eestlaste kultuuri ja muude ürituste toetamiseks.
Aastal 2007 anti toetust 22 ürituse/ projekti tarvis. Lisaks toetas EÜSL Saksamaa Eesti kirikut,
Sõjainvaliidide ühingut, vanureid ja abivajajaid. EÜSL rahastab Geislingeni surnuaias asuvat eestlaste
mälestussamba hooldamist.
• EÜSLil on oma interneti lehekülg www.eüsl.de.
• EÜSLi nimekirjas oli 2007. a. lõpuks 418 liiget. On rõõm tõdeda, et vaatamata vanade liikmete
kadumisele, on igal aastal uute liikmete juurdetulek märkimisväärne, nii et võime rääkida EÜSLi
liikmeskonna kasvutendentsist ja seda juba viimase 4 aasta jooksul.
Lõpetuseks tahaks öelda, et Saksamaa eestlaste tegevus muutub aastast aastasse üha aktiivsemaks.
Viiakse läbi aastatepikkuste traditsioonidega üritusi ning alustatakse uute projektidega, viimati näiteks
EÜSLi arhiiviga Berliinis ja Kölni RK arhiiviga ning palju muud.
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