EÜSL-i 2009. aasta tegevusaruanne
• EÜSLi 2009. aasta tegemisi mõjutasid kaks suursündmust: juuni lõpul Münsteris toimunud
ESTO 2009 ja juuli alguses Tallinnas aset leidnud Laulu- ja Tantsupidu. Sellest tulenevalt jäi nii
mõnigi ülesaksamaaline traditsiooniline üritus toimumata nagu näiteks Kultuuripäevad ja
Lastepäevad, samuti jäeti nii mõnigi kohalik kokkusaamine sellel aastal läbi viimata.
• 2009. a. kogunes EÜSLi Esinduskogu uus koosseis kahele täiskoosolekule, jaanuarais ja
novembris. Toimusid kaks juhatuse koosolekut märtsis ning oktoobris. EÜSLi juhatuse kolme
liiget võtsid osa ÜEKNi täiskogu peakoosolekust Tallinnas aprilli alul.
• Oma tööd jätkasid edukalt meie 2 Eesti Kooli: Hamburgis juba 5. aastat ja Münchenis 3. aastat.
Mõlemates koolides toimub õppetöö kaks korda kuus laupäeviti. Koolide tegevust toetab
rahaliselt EÜSL, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium toetab õpperaamatutega, lapsevanemad
kannavad nn. osalustasu, lisaks annetavad eraisikud.
Hamburgi Eesti Koolis õppis 2009. a. I poolaastal 41 last ja 7 õpetaja käe all ning II poolaastal
33 last ja 6 õpetaja juhendamisel. Koolitegevus toimus viies rühmas. Hamburgi Eesti kooli
juhataja võttis osa suvel Eestis toimunud “Väliseesti õpetajate Koolituspäevadest”.
Müncheni Eesti Kooli õilaste nimekirjas oli 25 last. Òppetöö toimus kolmes vanuserühmas nelja
õpetaja juhendamisel. Plaanis on avada ka veel beebirühm. Töö on olnud aktiivne, juhendajaid
on olnud külalistena ka Eestist, nt. logopeed Kadi Lukanenok viis läbi projekti “Laste kõne ja
kirjaoskuse uurimine” ja Reet Toots Nukuteatrist juhendas „Väikese nõia“õppetuba. Ühiselt
peeti jõulupidu, vastlapäeva ja jaanipäeva. Üks õppejõud osales Värskas toimunud kursusel
“Eesti rahvapärimus”.
• EÜSLi projektkoori aasta 2009 oli tegemisterohke. Läbi viidi 2 suurt laululaagrit, anti 4
kontserti, tuldi kokku ühepäevaliseks kaheks kooriprooviks, osaleti ESTOl ja Üldlaulupeol
Tallinnas ning Brüsselis korraldatud Mini-Euroopas Balti keti 20. aastapäeva tähistamisel, lisaks
veel Motivatsioonikonverentsil Eestis. On toimunud tihe koostöö Euroopa Eestlaste kooriga,
BEENE kooriga Belgiast ja Silleri kooriga Soomest.
• EÜSLi Hamburgi Eestlaste Akadeemiline Selts (HEA Selts) korraldas mitmeid üritusi:
kirjandusõhtu Jaak Krausiga, Eesti majanduse ülevaated, jaanipidu jpm. Paljude tegemiste
hulgast võiks esile tuua ühe uue teema – Eesti rahvatantsud, mille raames toimus 2 workshopi,
juhendajaks oli Mari Tomp Brüsselist. HEA Seltsil toimub tihe koostöö Hamburgi Eesti Kooliga.
• Lisaks eelpoolnimetatud allorganisatsioonide tegutseb EÜSLi all 7 Rahvuskoondist – BadenWüttembergis, 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.
• Neljandat korda järjest toimusid mai lõpul seenioride puhkepäevad nimetuse all 55+ Haus
Annabergis, Bonnis. Muude ürituste kõrval esines referendina florist Erkko Liiv Eestist. Päevade
kulminatsiooniks oli viimasel õhtul osavõtjate poolt ettevalmistatud pikk ning meeleolukas

eeskava laulu, muusika ning etlemistega.
• EÜSLi egiidi all viidi 2009. aastal läbi vaid üks traditsiooniline ülesaksamaaline üritus:
13.-15. novembrini prooviti Annabergis sportlikult jõudu koroona-ja jakkololaudade taga.
• EÜSLi projekti „Saksamaal elavate eestlaste lapsed Eestisse - laste suvelaagritesse“ raames
käisid 2009. a. 14 last Eestis lastelaagrites. Projekt käivitus viie aasta eest, selle projekti raames
toimub tihe koostöö Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumi ning ÜEKNiga.
• EÜSLi ajaleht „Eesti Rada“ ilmub 6 korda aastas. Kuigi lugejate arv püsib konstantsena ei
majanda leht ennast ise. Iga lehenumbri väljaandmist toetab rahaliselt EÜSL.
• EÜSL andis aastal 2009 välja Helmi Tambergi nimelise stipendiumi kahele üliõpilasele.
Stipendiumi suuruseks oli € 200,00 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.
• Aastal 2009 andis EÜSL toetust 3 ürituse ja projekti tarvis.
Lisaks ülal nimetatule toetame Saksamaa Eesti kirikut, Sõjainvaliidide ühingut, vanureid ja
abivajajaid. EÜSL rahastab Geislingeni surnuaias asuva eestlaste mälestussamba hooldamist.
• Rahvuskaaslaste programm toetas EÜSLi arhiivi korrastamist, millega tegeleb meie liige Kaja
Telschow ning EÜSL fotoalbumi väljaandmist. Fotoalbum valmis 2009.a. juunis.
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