EÜSLi 2012. aasta tegevusaruanne
2012. a. märksõnadeks olid EÜSLi esinduskogu valimised ja EÜSLi 60. juubeli tähistamine.
Edukalt jätkasid tööd Hamburgi ja Müncheni Eesti Koolid, kus õppetöö toimus kaks korda kuus
ning tööd alustas ka Eesti Kool Frankfurtis.
EÜSLi all tegutsevad 12 allorganisatsiooni:
Rahvuskoondised Münchenis, Kölnis, Bocholtis, Baden-Württembergis, Hamburgis,
Ostwestfalenis ja Frankfurtis
Eesti Koolid Hamburgis, Münchenis ja Frankfurtis
Hamburgi Eestlaste Akadeemiline Selts (HEA Selts)
Projektkoor
Iga Rahvuskoondise ja allorganisatsiooni aasta tegevusplaani kuulusid Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine ja jõulupeo pidamine. Lisaks korraldatati jumalateenistusi, jaanipäevi,
ühiseid matkamisi jpm.
EÜSLi juhatuse ja allorganisatsioonide tegemised 2012. aastal:
 15. jaanuaril algas õppetöö vastloodud Frankfurti Eesti Koolis. Kooli oli registreerunud 7
last, vanuses 5 kuud kuni 4,5 aastat. Òpetajaid oli koolis neli.
 30.03.-01.04. toimus Annabergis Kölni RKi korraldatud rahvatantsu nädalalõpp.
 ÜEKNi täiskogu koosolekust Tallinnas 13.-14.04. võtsid osa ühingu esimees Maie KisisVainumäe ning abiesimees Meeli Bagger.
 21. aprillil tähistati Müncheni Eesti Koolis rahvusvahelist raamatupäeva raamatuoksjoni,
ettelugemiste ja muinasjuttude vestmisega. Müncheni Eesti Kool osales oma
kirjandusüritusega ka Eesti Lugemsiühingu 20. sünnipäeva puhul korraldatud üritusete
sarjas “Loeme südamest”ning tunnustati 2012. a. parima lugemispesa tiitli vääriliseks.
 28. aprillil esitles teatri NO99 kunstiline juht Tiit Ojasoo lavastuse “Ühtne Eesti” kaudu
oma viimaste aastate töid Hamburgi eestlaskonnale.
 12. mail korraldas EÜSLi BW RK koostöös Karlsruhe Saksa-Eesti Seltsiga koristustalgud
- World Cleanup 2012 Let´s do it! korjates 3 tunni jooksul Karlsruhe tänavatelt lugematul
hulgal prügi.
 Seitsmendat korda toimusid 22.05.-27.05. Seeniorite Kultuuripäevad 55+, korraldajaks
Maie Kisis-Vainumäe. Kuulati referaate, diskuteeriti, grilliti, lauldi, saatjaks väsimatu
akordionimängija Aarne Haasma Tallinnast.
 Seoses lähetusaja möödumisega toimusid juunis EV suursaadik dr Mart Laanemäe auks
pidulikud vastuvõtud Düsseldorfis, Stuttgardis ja Berliinis. Stuttgardi vastuvõtul viibis
abiesimees Meeli Bagger ja Berliinis esimees Maie Kisis-Vainumäe. Berliinis oli
külaliste hulgas ka president Toomas Hendrik Ilves.
 Müncheni Eesti Kool tähistas oma 5. sünnipäeva 16. juunil pika programmiga: mudilaste
rühma rahvatants, kooliealiste rühma etendus “Vapper keefir”, jumalateenistus,
ühislaulmine, külaline Eestist - Lotte filmide autor Janno Põldma, laevasõit Starnbergi
järvel jpm. Üritusel viibis ja andis üle tervitused esimees Maie Kisis-Vainumäe.

 16. juunil tähistas Hamburgi Eesti Kool 7. kooliaasta lõppu piknikuga.
 Augustikuus käisid Müncheni Eesti Kooli lapsed tutvumas Lääne-Eestiga, muuhulgas
külastati Soomaa rahvusparki, Kihnu saart. Projekti rahastamist toetas Rahvuskaaslaste
Programm.
 18. augustil osales esimees Maie Kisis-Vainumäe Inglismaa eestlaste Rahvapeol
Catthorpes Manoris ja andis edasi tervitused.
 22. septembril külastas Hamburgi Eesti Kooli Eesti kirjanik Andrus Kivirähk. Päeva
esimese poole pühendas kirjanik noortele lugejatele vastates küsimustele, lugedes ette
katkendeid oma uutest raamatutest ja nautides koolilaste ettevalmistatud näidenit. Päeva
teine pool kulges vestlustes lastevanematega.
 Oktoobris toimusid EÜSLi uue 12-liikmelise esinduskogu kirjalikud valimised.
Valimiskomisjon tegi 28. oktoobri töökoosolekul teatavaks valimiste tulemused.
Väljasaadetud valimissedelitest laekusid tagasi pooled ning need tunnistati kõik
kehtivateks. Ebakorrapärasusi valimisedelite täitmisel ei täheldatud.
EÜSLi XVII esinduskogu koosseisu perioodiks 01.01.13 – 31.12.16 valiti:
Meeli Bagger (Karlsruhe), Gina Bauer (Hamburg), Maie Kisis-Vainumäe (Köln), Karin
Ladva-Zoller (München), Mare Rahkema (Langenfeld), Sulo Rosenthal (Aachen), Karin
Rumming (Hannover), Merike Schümers-Paas (Landefeld-Spangenberg), Kaja Telschow
(Bad Oldesloe), René Tomingas (Hersbruck), Andres Vainumäe (Hamburg), Ave Vals
(Hamburg).
 20. oktoobril tähistati Kölnis EÜSLi 60. sünnipäeva piduliku kontsertaktusega. Peo
avasõnad ütles EELK peapiiskop Andres Põder. Saabund tervitused luges ette esimees
Maie Kisis-Vainumäe. Inglismaa Eestlaste Ühingu poolt tervitas esimees Toomas
Ojasoo. Muusikalist vaheldust pakkusid Hamburgi ja Müncheni Eesti Koolide õpilased
laulu ja rahvatantsuga ning Euroopa Eestlaste Koor Kalev Lindali juhatamisel.
Kava teise osa alguses esinesid muusikatudengid Karlsruhest – kitarriduo Kristjan Tamm
ja Gleb Simak. Seejärel sai sõna dr Mart Laanemäe. Ametliku osa lõpetas aseesimees
Meeli Baggeri sõnavõtt.
Peale kehakinnitust rikkalikus Rootsi lauas esines rahvatantsuansambel Kandali Eestist
ning tantsuks mängis ansambel Kukerpillid.
 11.11.12 toimus Annabergis EÜSLi esinduskogu korraline aastakoosolek, kus osalesid
endise ja uue esinduskogu liikmed.
Valiti EÜSLi uus juhatus:
esimees – Maie Kisis-Vainumäe
1. abiesimees – Meeli Bagger
2. abiesimees – Sulo Rosenthal
laekur – Karin Ladva-Zoller
sekretär – René Tomingas.
Võeti vastu EÜSLi uus põhikiri, kuna maksuamet ei kinnitanud ühingu põhikirja varianti,
mis kehtis aastast 1952. Uus esinduskogu kinnitas ühingu 2013. a. majanduseelarve ning
traditsiooniliste ülesaksamaaliste ürituste toimumiste ajad järgmisel aastal.

 10.-12.11. prooviti Annabergis sportlikult jõudu koroona-ja jakkololaudade taga. Selgitati
Saksamaa meistrid nii koroonas kui ka jakkolos laste, noorte ja täiskasvanute klassis.
Laupäeval õhtul peeti ühiselt mardipäeva ning pühapäeval toimus jumalateenistus koos
armulauaga, teenis õpetaja Kristel Neitsov-Mauer.


EÜSLi Projektkoor liikmed osalesid jaanuaris ja oktoobris Euroopa Eestlaste koori
laululaagrites Annabergis ning laagri lõppkontserditel.

EÜSL andis 2012. a. talvesemestril välja Helmi Tambergi nimelist stipendiumi kahele
üliõpilasele, stipendiumi suuruseks oli 125,00 € kuus.
2012. aastal võeti vastu 13 uut liiget.
EÜSL toetas EELK Saksamaa praostkonda, vanureid ja abivajajaid ning rahastas Geislingeni
surnuaias asuva eestlaste mälestussamba hooldamist.
2012. aastal toetas EÜSL ajalehe “Eesti Rada” välja andmist. EÜSLi interneti lehekülje aadress
on www.eüsl.de.

On hea meel tõdeda, et eestlus Saksamaal ei sure veel välja. Selle tunnistuseks on eesti koolide
edukas tegevus ning vajadus uutes kohtades koolide avamiseks (2013. a. jaanuarist ka Kölnis).
Vaatamata suurtele vahemaadele ja laialipillatusele, on taas märgata kokkukuuluvustunnet
Saksamaa eestlaskonna seas. Jätkub ka entusiaste, kes vabatahtlikult ürituste organiseerimisel õla
alla panevad ning huvi ja külastatavus EÜSLi traditsiooniliste kokkusaamiste vastu näitab
kasvutendentsi.

Koostas: Meeli Bagger

