Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis
Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

2013. aasta tegevusaruanne
2013. aasta oli EÜSLile sisutihe ja edukas aasta. Lisaks seni tegutsenud kolmele eesti
pühapäevakoolile, alustati jaanuaris õppetööga ka Kölni Eesti Koolis. Hamburgis taasalustas
tööd koor ning hakkasid toimuma reeglipärased rahvatantsu harjutustunnid.
Huvi EÜSLi traditsiooniliste üle-sakamaaliste ürituste vastu kasvas ning osavõtjate arv oli
tavalisesest tunduvalt suurem.
Aasta jooksul toimus üks juhatuse ja üks esinduskogu koosolek. Jooksvalt toimis omavaheline
viljakas koostöö maili või telefoni teel.
EÜSL toetas EELK Saksamaa praostkonda, vanureid ning abivajajaid ja rahastas Geislingeni
surnuaias asuva eestlaste mälestussamba hooldamist.
2013. aastal toetas EÜSL ka ajalehe “Eesti Rada” välja andmist. EÜSLi netileheküljel
www.eüsl.de on saadaval aktuaalne info.
2013. aastal võeti vastu 13 uut liiget. EÜSLi liikmete arv oli aasta lõpuks 323.

EÜSLi all tegutsesid 11 allorganisatsiooni:
Rahvuskoondised Münchenis, Kölnis, Baden-Württembergis, Hamburgis, ja Frankfurtis
Eesti Koolid Hamburgis, Münchenis, Frankfurtis ja Kölnis
Hamburgi Eestlaste Akadeemiline Selts (HEA Selts)
Projektkoor
Iga Rahvuskoondise ja allorganisatsiooni aasta tegevusplaani kuulusid Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine ja jõulupeo pidamine. Lisaks korraldati jumalateenistusi, jaanipäevi,
ühiseid matkamisi, kontserte jpm.
Hamburgi Eesti Kool tegutses 8. aastat, õppetöö toimus kaks korda kuus laupäevaiti. Möödunud
aasta sügisest algas ka isadele eesti keele õpe. Lapsi oli koolis ca. 33 ning õppetöö toimus neljas
grupis: eelkooliealiste grupp, õpetaja Triin Engelke, 8-10aastased, õpetaja Reet Meyer, 1114aastased, õpetaja Anniki Nugis ja mängugrupp, õpetja Liilika Allev. Lisaks sellele on
muusikaõpetaja Kristi Grünberg. Kooli juhatajaks oli Ave Vals.
Müncheni Eesti Koolis toimus õppetöö 2 korda kuus laupäeviti, laste arv koolis oli ca. 26,
õpilased olid vanuses 1–11 aastat. Òppetöö toimus kolmes vanuserühmas: mardikate rühm,
õpetaja Malle Kesa, eelkooliealiste rühm, õpetaja Margit Urbel ning koolilaste rühm, õpetaja
Sille Peters. 2013. a. teisest poolaastast hakkas toimuma ka eesti keele kursus isadele, õpetajaks
Tiia Palosaar. Kooli juhataja – Karin Ladva-Zoller. Kool tegutseb 6. aastat.
Augustikuus toimus Müncheni Eesti Kooli juba traditisooniline suvine õppelaager Eestis teemal
„Kalevipoja radadel“. Lisaks selle kohtuti lastekirjanik Heiki Vilepiga, külastati Kolkja küla,
Alatskivi lossi jpm.
Frankfurdi Eesti Kool tegutses teist aastat. Òppetöö toimus kahes vanuserühmas: 1-5aastased ja
6-15aastased. Òpilasi oli regulaarselt 15, samas kaasati projektipõhiselt kuni 22 last. Koolitöö
toimus üks kord kuus pühapäeviti kestvusega 4 tundi. Òpetajaid oli koolis viis: Eha Salla, Rita
Kolk, Kristel Neitsov-Mauer, dr Piret Jürgenson.

Kölni Eesti Kool alustas tegevust 13.01.2013. Kooli registreerus 25 last, vanuses 3 kuud - 13
aastat. Teises poolaastas oli õpilasi 33. Òppetöö toimus 1 kord kuus pühapäeviti, 4 x 45 minutit,
neljas vanuserühmas viie õpetaja juhendamisel. Òpetajateks olid: Mare Rahkema, Merike
Miländer, Aita Sibul, Maarja Purga, abiõpetaja Maarika Remmert. Kooli juhataja – Karin
Schmauck.
EÜSLi Projektkoor liikmed osalesid jaanuaris ja oktoobris Euroopa Eestlaste koori laululaagrites
Annabergis ning laagri lõppkontserditel, samuti ka Seedrioru Laulupäevadel Kanadas ja LEP
ESTO 2013 San Franciscos.

Alljärgnevalt loetelu EÜSLi juhatuse ning allorganisatsioonide tegemistest 2013. aastal:
01.-03.03.13 Berliinis toimunud Emakeelepäevadel osalesid õpetajad kõikidest Saksamaa Eesti
Koolidest.
14.-17.03.13. korraldas Müncheni Rahvuskoondis Müncheni Keskraamatukogu saalis teist korda
Eesti filmipäevad. Programmis olid dokumentaal- ja mängfilmid ning lastele nukufilmide
paremik. Filmipäevad avas EV Berliini Suursaatkonna kultuuriatazee Harry Liivrand. Kohal
viibis ka päevade avafilmi „Uus maailm“ produtsent Jaak Kilmi Eestist. Filmipäevad leidsid
ajakirjanduses laialdast kajastamist ja kulgesid publiku rohke osavõtu ja suure tähelepanu all.
05.-06.04.13 ÜEKNi Täiskogu koosolekust Torontos võtsid osa esimees Maie Kisis-Vainumäe ja
abiesimees Meeli Bagger.
05.-07.04.13 toimusid Annabergis EÜSLi Kultuuripäevad. Osalejaid oli 84, neist 19 last, nii et
osad külastajad pidid ööbimiskohti isegi Bonni linna hotellides otsima.
Reede õhtul tegi muusikalise etteaste Anneli Aken kavaga „Tulles koputamata“. Laupäeval
esinesid ettekannetega animafilmide rezissöör Priit Tender ning pianist Olav Ehala, luuletaja ja
ajakirjanik Jürgen Rooste teemal „Uusim eesti luule on tõesti luule“ ning kindral Riho Terras
ettekandega „Riigikaitse lai käsitlus Eestis“. Pühapäeval esines Järvi Kotkas rahandusteemalise
ettekandega „Tants aurukatla ümber – Eesti ja eurosüsteem“ ning Berliini saatkonna asejuht
Carl Eric Laantee Reintamm rääkis diplomaadi tööst. Lisaks huvitavatele ettekannetele näitasid
kolme päeva jooksul oma installatsioone kunstnikud Lydia Nüüd ja Eha Salla.
27.05.13 organiseeris HEA Selts (Ave Vals) Tuuli Kaermaa ja Piret Aasmaa abiga VAT-Teatri
etenduse „Rekvisiitori tähetund“ külastuse.
26.-30.05.13 toimusid Annabergis 55+ Kultuuripäevad, osavõtjaid oli …. Vaadati teatri
Vanemuise etendust „Appi Ooper“ ning nauditi teatri ooperilauljate Merle Jalakas, Jaan Willem
Sibul operetikava. Rootsi eestlaste minevikust rääkis Pille-Mai Laas Lundist. Toimus
ekskursioon Andernachi geisrite parki, vaadati S. Oksaneni filmi „Puhastus“. Galaõhtuks
valmistasid osavõtjad mitmekügse programmi laulu- ning paroodiapaladega. Viimasel päeval
pidas õpetaja Kristel Neitsov-Mauer jumalateenistuse.
21.-23.06.13 toimusid Annabergis EÜSLi Laste – ja Noorte Kultuuripäevad. Osales 21 peret, üle
terve Saksamaa. Lapsi oli 35, vanuseastmes 1-15 aastat. Kultuuuripäevade peateemaks oli
“Muinasjutt”, päevade programm toimus eesti keeles.
Reede õhtul leidis aset muinasjutuõhtu. Kanti ette kaks kuuldemängu pisikestele ning loeti ette
katkendeid uuema aja Eesti noortekirjandusest suurematele.
Laupäevane päev oli täis teatrit. Päeva jooksul toimusid töötoad, kus lapsed ning lapsevanemad
said heita pilku näitleja töösse. Tehti ühiselt hääle- ja miimikaharjutusi, harjutati kehalist
näitlemist. Lapsed valisid ühiselt välja muinasjutu, mis päeva jooksul omapäraseks näidendiks

ning õhtuseks esinemiseks ettevalmistati. Ka sportlik külg ei puudunud. Toimusid seebimulli
puhumise võistlused väiksematele, kus suurematest lastest koostatud zürii hindas usinaid
puhujaid. Suurematele toimusid spordivõistlused kahe meeskonna vahel. Laupäeva õhtul tehti
jaanituld, tantsiti ühiseid ringmänge ning lauldi ühiseid laule. Toimus saapaviske võistlus, kus
laps ja lapsevanem ühise meeskonna moodustasid ning pered omavahel võistlesid.
Pühapäeval toimus lastele eestikeelne jumalateenitus teemal „Sõprus“. Ühiselt arutleti sõpruse ja
sõprade tähtsuse üle. Lapsed said füüsiliselt ära proovida, mida tähendab “sõbra kandmine”.
22.06.13 korraldas HEA Selts (Laura Balzer) koos Silver Andrega jaanitule koos mängude ja
tantsuga.
23.06.13 tähistas Baden-Württembergi RK koos Karlsruhe Saksa-Eesti Seltsiga jaanipäeva.
19.10.13 toimus EÜSLi juhatuse koosolek Kölnis.
08.11.-10.11.13 toimusid EÜSLi Koroona- ja jakkolovõistlused/ Perepäevad Annabergis, kus
sportlikult mõõdeti jõudu koroona-ja jakkololaudade taga. Selgitati Saksamaa meistrid nii
koroonas kui ka jakkolos laste, noorte ja täiskasvanute klassis. Osavõtjaid oli …
Laupäeva pealelõunal toimus jumalateenistus koos armulauaga, teenis õpetaja Kristel NeitsovMauer ning õhtul peeti ühiselt mardipäeva.
09.-10.11.13 leidis aset EÜSLi Esinduskogu koosolek.
Jõulupeod toimusid: 30.11.13 Karlsruhes, 07.12.13 Münchenis ning Kriftelis, 14.12.13
Hamburgis ja Annabergis, organiseerituna Rahvuskoondiste ja koolide poolt.

On hea meel tõdeda, et eestlus Saksamaal ei sure veel välja. Selle tunnistuseks on eesti koolide
edukas tegevus ning vajadus uutes kohtades koolide avamiseks. 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 tugevat tõusutendentsi.
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