EÜSL-i 2008. aasta tegevusaruanne
• Möödunud aasta möödus kõikjal EV 90. juubeli tähe all. Nii ka Saksamaal. 23.02.08 tähistas
EÜSL EV 90. aastapäeva ülesaksamaaliselt Bocholtis. Külalistena olid kohal ja esinesid
ettekannetega EV Berliini saatkonna pressiatašee Margus Särglepp, Bocholti linna abilinnapea
Christel Feldhaar ja Bocholti linna välismaalastega suhete arendamise komitee esimees
Emanuelo Mascolo. Palvuse pidasid pastor Pille Talvar-Heckmann koos abikaasa Michaeliga.
Muusikalist vaheldust pakkusid EÜSLi Projektkoor ja kitarriduo Mait Martin-Hannes Kühn. Peale
ametliku osa lõppu mängisid tantsuks ja kaasalaulmiseks muusikud Liilian Küttist ja Igor Jõeleht
Tallinnast.
• Erilist head meelt valmistab, et meie organisatsiooni all tegutsevad jätkuvalt suure eduga 2
Eesti Kooli, Hamburgis juba 4. aastat ja Münchenis, kus 2008.a. sügisel algas 2. õppeaasta.
Mõlemates koolides toimub õppetöö kaks korda kuus laupäeviti.
2008/ 2009 õppeaasta alguseks oli Münchenis koolis registreeritud 22 last, keda õpetavad 2
õpetajat kolmes rühmas. Hamburgi koolis on registreeritud 40 last ja õpetajaid on 8,
koolitegevus käib viies rühmas. Eesti Haridus- ja Teadusministeerium toetab neid projekte
õpperaamatutega, lapsevanemad kannavad nn. osalustasu, lisaks annetavad eraisikud. Toetusi
mõlemale koolile annab EÜSL.
• Kolmandat korda järjest toimusid 25.–30. maini seenioride puhkepäevad nimetuse all 55+
Haus Annabergis, Bonnis. Muude ürituste kõrval esines referendina pr. Mai Raud-Pähn Rootsist
ettekannetega „Rootsi eestlaskonna minevikust, olevikust ja tulevikust“ ning üheskoos vaadati
dokumentaalfilmi „Laulev revolutsioon“, mis kõigile väga sügava mulje jättis. Päevade
kulminatsiooniks oli viimasel õhtul osavõtjate poolt ettevalmistatud 2,5-tunnine eeskava laulu,
instrumentaalmuusika, etlemiste ja ülinaljakate teatritükkidega.
• EÜSLi projektkoori aasta 2008 oli tegemisterohke. Korraldati 3 mitmepäevast laululaagrit
Saksamaal ja Eestis, kokku 10 päeva. Lisaks sellele korraldati kohalikke/ väiksemaid kooriproove
4. korral. Anti 5 kontserti, millele lisandusid veel 2 esinemist koos teiste kooridega.
• EÜSLi Hamburgi Eestlaste Akadeemiline Selts, lühidalt HEA Selts, korraldas kokkusaamisi, peeti
ettekandeid Eestimaa ja eesti kultuuri teemadel. Aprillis anti EV kultuuriatašeele Berliinis – Reet
Weidebaumile üle HEA Seltsi auliikme tunnistus.
• 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 2008 läbi 3 traditsioonilist ülesaksamaalist üritust Haus Annabergis,
Bonnis:
Suvistel lastepäevadel 6.-8. juunini oli tegevust nii lastel kui lastevanematel, eesmärgiks ikka
ühine ajaveetmine ja eestikeelne suhtlemine.
12.-14. septembrini toimusid Kultuuripäevad, kus referentideks olid Aho Rebas (ÜEKNi esindaja
Eestis), Külli Sulg (Venemaa Eesti Seltside liidu sekretär Peterburgist) ja Eesti
Kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg Tartust. Òhtuti toimus koosviibimine, millelt ei
puudunud nii ühislaulmine kui ka jalakeerutus.

7.-9. novembrini prooviti sportlikult jõudu koroona-ja jakkololaudade taga.
• Suve lõpul toimusid EÜSLi Esinduskogu valimised. Uue Esinduskogu novembrikuusel koosolekul
valiti uus juhatus koosseisus: esimees – Maie Kisis-Vainumäe, abiesimees – Meeli Bagger,
abiesimehe asetäitja – Mare Rahkema, laekur – Maarika Remmert, sekretär – Merike Miländer.
• EÜSLi projekti „Saksamaal elavate eestlaste lapsed Eestisse - laste suvelaagritesse“ raames
käisid 2008. a. 14 last Eestis lastelaagrites. Projekt käivitus nelja aasta eest, selle projekti
raames toimub tihe koostöö Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumi ning ÜEKNiga.
• EÜSLi ajaleht „Eesti Rada“ ilmub endiselt 6 korda aastas. Lugejate arv püsib konstantsena.
• EÜSL andis aastal 2008 välja Helmi Tambergi nimelise stipendiumi viiele üliõpilasele.
Stipendiumi suuruseks oli € 120,00 kuus.
EÜSLi rahaallikaks on Berliinis asuv EÜSLile pärandatud maja ning EÜSLi liikmemaksud. Üüride
sissetulekutest ja majaga seotud remontide ning halduskulude väljaminekutest tulenev ülejääk
kasutatakse Saksamaa eestlaste kultuuri ja muude ürituste toetamiseks. EÜSL toetab ESTOt 2009
Münsteris € 10.000.
Aastal 2008 anti toetust 22 ürituse ja projekti tarvis.
Lisaks toetas EÜSL Saksamaa Eesti kirikut, Sõjainvaliidide ühingut, vanureid ja abivajajaid.
EÜSL rahastab Geislingenis asuva eestlaste mälestussamba hooldamist. 12. septembril toimus pidulik
jumalateenistus ja pärgadepaneku tseremoonia koos Geislingeni endiste koolilastega Geislingeni
kalmistul, pühendatult EV 90. aastapäevale.
2008. aastal võeti EÜSLi uuteks liikmeteks vastu 21 soovijat.
Kokkuvõtteks võib öelda, et eestlus Saksamaal on aktiivne ja elujõuline. Täiendavaid impulsse
omavaheliseks koostööks annavad ka ettevalmistused X ESTOga seonduvalt.
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