EÜSL-i 2010. aasta tegevusaruanne
• Aasta kaks märksõna olid: äärmine kokkuhoid ja uus laen Berliini maja jaoks. Kuna 2010. a.
ühingu rahalised vahendid väga piiratud olid, pidid allorganisatsioonid (v.a. Müncheni ja
Hamburgi koolid) oma üritused omavahendite arvel finantseerima. Tänu uuele laenule Allianz
Lebeni juures oli võimalik aastaid räägitud ja planeeritud ning hädavajalik Berliini maja
välisfasaadi remont teostada ja ka mitmes tühjakas jäänud korteris kapitaalremont teha ning
need uuesti välja üürida.
• Käesoleval aastal juhatuse koosolekuid ei toimunud. 10.09. astusid Mare Rahkema, Maarika
Remmert ja Merike Miländer juhatusest tagasi. 13.11. Annabergis toimunud korralisel
aastakoosolekul valiti puuduvad 3 juhatuse liiget.
ÜEKNi täiskogu peakoosolekust Washingtonis 18.-20.03. võttis osa ühingu esimees Maie KisisVainumäe.
• 6.02. kohtusid Hamburgis Saksamaa (Hamburg, München, Berliin) Eesti koolide 14 õpetajat, et
vahetada kogemusi ja teha tulevikuplaane. Järgmine taoline kokkusaamine toimus novembris
Münchenis.
• 08.05. ordineeriti Bonnis, evangeelses Pauluse kirikus uueks väliseesti kiriku pastoriks
teoloogiamagister Kristel Neitsov. Ordinatsiooniteenistusel osales ka peapiiskop dr. Andres Taul
Torontost. Lühikese kõne pidas EÜSLi esimees ja andis üle meiepoolse annetuse 150 €.
• 04.06.10 tähistas Eesti Saatkond Berliinis oma 90. aastapäeva. EÜSLi esindajana viibis kohal
Esinduskogu liige Tiina Kälissaar.
• 23.-25.04. toimusid Annabergis Kultuuripäevad, osavõtjaid oli 22. Maksumus kokku oli
1.633,14 €, sellest EÜSLi osalus 1.263,14 €. Hommikupalvusel laupäeval teenis Kristel Neitsov
ja klaveril saatis Aita Sibul. Esimeseks referentids oli Aare Sirendi Brüsselist, keskkonna- ja
aatomiküsimuste atašee Eesti alalises esinduses EL juures. A. Sirendi ettekande teemaks oli
„ Kliimamuutuste vastu võitlemise arengud ja energeetika tulevik peale Kopenhaageni
konverentsi“. Järgmiseks referendiks oli Tiina Kälissaar ettekandega teemal „Eestlased ja eesti
keel Saksamaal“. Seejärel järgnes Mari Tompi ettekanne „ESTO 2009 ja Rahvapidu "LÄBI EESTI
AJA". Mõttemaailmade kohtumispaik Münsteris“. Peale ühist õhtusööki järgnes Eesti
rahvakunstiga tutvumise praktiline osa. Mari ja Tiit Tompi juhendamisel õppisid kohalolijad
selgeks üsna mitu eesti rahvatantsu.
• 11.-13.06. toimusid 14. lastepäevad Himmelsfels/ Spangenbergis, osavõtjaid oli 18.
Makskumus kokku 780 €, sellest EÜSLi osalus 500 €. Grilliti, tehti lõket, ühiselt lauldi ja tantsiti,
õpiti mosaiiki tegema ning valmistati hiiglaslik küpsisetort.
• Viiendat korda järjest toimusid 29.08.-02.09. seenioride puhkepäevad nimetuse all 55+ Haus
Annabergis (14 osavõtjat). Maksumus kokku 2.714,16 €, sellest EÜSL 1.289,14 €. Päevade
läbiviimist toetas rahaliselt ka ÜEKN. Kui varasematel aastatel on kutsutud külalislektorid, siis
sedakorda olid kõik osalejad ise lektoriteks. Päevade teemaks oli “Jätame jälje”. Pastor K.
Neitsovi mitmekülgse ja ideederohke juhendamisel oli kõigil tegemist oma kogemuste ja

elamuste lahtimõtestamisega. Päevade kulminatsiooniks kujunes viimasel õhtul osavõtjate
poolt ettevalmistatud meeleolukas eeskava laulu, muusika ning etlemistega.
• 12.-14.11. prooviti Annabergis sportlikult jõudu koroona-ja jakkololaudade taga.
• Edukalt jätkasid oma tööd 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, üksikuid projekt
rahastab Rahvuskaaslaste Programm Eestist, lapsevanemad kannavad nn. osalustasu, lisaks
annetavad eraisikud.
Hamburgi Eesti Koolis õppis 2010. a. I poolaastal 33 last viies grupis 6 õpetaja käe all ning II
poolaastal 18 last kolmes grupis 5 õpetaja juhendamisel. Tähistati EV aastapäeva, vastlaid ja
toimus raamatuoksjon, mille korraldas vanem kooliklass, poolega saadus tuludest toetati Haiti
maavärinas kannatanuid. Märtsis külastas kooli logopeed Kadi Lukanenok. Kool tähistas 19.06.
suure juubelipeoga oma 5-aastast sünnipäeva. Ònnitlusi andsid üle EV aukonsul dr. Ulf-E.
Lange Hamburgist, kultuuriatašee Reet Weidebaum Berliinist, haridusnõunik Jüri Valge EV
Haridus- ja Teadusministeeriumist jpt.
Müncheni Eesti Kooli õpilaste nimekirjas oli I poolaastal 25 ja teisel poolaastal 30 last. Òppetöö
toimub viies vanuserühmas nelja õpetaja juhendamisel. Töö on olnud aktiivne, juhendajaid on
olnud külalistena ka Eestist, nt. logopeed Kadi Lukanenok. Lisaks õppetööle toimus
lugemisaasta 2010 tähistamine kui külas oli kirjanik Andrus Kivirähk Eestist, ühine tearikülastus
ja suvel Eestis olles käidi „Pokumaal“.
• EÜSLi Hamburgi Eestlaste Akadeemiline Selts (HEA Selts) korraldas aasta jooksul mitmeid
üritusi: rahvatantsude workshop täiskasvanutele, juhendajaks Meljo Kaaviste; Eesti majanduse
ülevaade (saksa keeles) teemal „Quo Vadis, Estnische Wirtschaft?“; koostöös Eesti Keele
Instituudi ja Eesti Haridusministeeriumiga Emakeele päeva teemadega „Kaasaja Eesti kirjandus“
ning „Eesti keel sotsiaalmeedias“, jaanipidu jpm.
• EÜSLi all tegutsevad veel 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 Projektkoor on sulanud Euroopa Eestlaste koori, nii et projektkoori kui iseseisva
allorganisatsiooni tegemistest sellel aastal kuulda ei olnud. Küll aga osalesid projektkoori
liikmed jaanuaris Euroopa Eestlaste koori laululaagris Annabergis ning laagri lõppkontserdil
Bonnis, kooriproovidel Euskirchenis ja Helsinkis, Uma Pidu laulupeol Eestis, esinemistel
Inglismaal ning Euroopa Eestlaste koori laagris Prahas.
• Vanim järjepidevalt ilmuv väliseesti ajaleht - „Eesti Rada“ sai 29. septembril 65 aastaseks. Leht
ilmub 6 korda aastas. Kuigi lugejate arv püsib konstantsena ei majanda leht ennast ise. Sel
aastal toetas kahe numbri väljaandmist sponsorina Estonian Air. Ülejäänud lehenumbrite
toetused laekusid EÜSLlt.

• EÜSL andis aastal 2010 välja Helmi Tambergi nimelise stipendiumi kahele üliõpilasele.
Stipendiumi suuruseks oli alates kevadsemestrist € 125,00 kuus.
• EÜSL toetas ka Saksamaa Eesti kirikut, Sõjainvaliidide ühingut, vanureid ja abivajajaid ning
rahastab Geislingeni surnuaias asuva eestlaste mälestussamba hooldamist.
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