EÜSLi 2014. aasta tegevusaruanne
EÜSLi 2014. aasta oli tegevusrohke. Edukalt jätkasid oma tööd neli eesti pühapäevakooli:
Hamburgis, Münchenis, Frankfurdis ja Kölnis. Eelmisel aastal Hamburgis taasalustatud
laulukoor (dirigent Susan Lahesalu) ja rahvatantsurühm “Pääsuke” (juhendaja Meljo
Kaaviste) jätkasid reeglipäraseid harjutustunde ning esinesid mitmetel üritustel suure eduga.
Osavõtjate arv EÜSLi traditsioonilistel üle-sakamaalistel üritustel näitas jätkuvalt
tõusutendentsi.
Veebruaris tähistasid EÜSLi allorganisatsioonid, k.a. koolid, EV aastapäeva. Karlsruhe
eestlaste peol oli külalisesinejaks EV suursaadik Berliinis dr Kaja Tael.
23.02.14 viibis esimees Maie Kisis-Vainumäe EV pidulikul kontsertaktusel Lundis, RELi LõunaRootsi osakonna eestlaste kutsel ning pidas peokõne.
28.02.-03.03.14 Emakeelepäevadest Londonis võtsid osa Frankfurdi, Müncheni ja Kölni Eesti
koolide esindajad.
23.03.14 külastasid Hamburgi eestlased Improfesitavli raames esinenud Eesti teatri
“Impeerium” etendust.
28.-30.03.14 toimusid Annabergis EÜSLi Kultuuripäevad moto all „Pärimusest ja päris elust“.
Reede õhtul esines soolokontserdiga Bonni ooperis töötav Priit Volmer, saatjaks klaveril Aita
Sibul. Laupäeva hommikupoole kõneles ja laulis ning viis õues läbi õppe Mikk Sarv sellest,
kuidas pärimine tähendab ka küsimist ja päris elamine pärimuse toel elamist, seejärel rääkis
Kristel Vilbaste allikapärimustest ja selles kajastuvast loodussuhtest. Peale lõunat sai jälgida
Katrin Lauri filmi „Surnuaiavahi tütar.“ Òhtul esitas näitleja Rain Simmul koos muusikute
Jaan Söödi ning Allan Jakobiga teatritüki Raimond Valgre elust ja loomingust. Pühapäeval
esines EV suursaadik Berliinis dr. Kaja Tael ettekandega, analüüsides Eesti ja Euroopa
hetkeolukorda Krimmi invasiooni taustal. Päevade lõpetuseks esines endine Rakvere
linnapea Andres Jaadla.
Päevade organisaatoriteks olid Eha Salla ja Maie Kisis-Vainumäe ning läbiviimist toetas
rahaliselt Eesti Kultuuriministeerium.
Kevadkoolivaheajal, aprillis 2014, külastas grupp 13-16aastaseid Eesti juurtega noori
Saksamaalt Tartut. Hommikupoolikutel käidi Tartu Miina Härma Gümnaasiumis
koolitundides, pärastlõunaid täitis tihe haridus- ja kultuuriprogramm. Projekti juhiks oli
Maarika Remmert.
Projekti läbiviimist toetas EÜSL, ÜEKN ja Eesti Haridusministeerium.
25.-26.04.14 ÜEKNi Täiskogu koosolekust Riias võtsid osa esimees Maie Kisis-Vainumäe ja
abiesimees Meeli Bagger.
24.05.14 külastas Vanemuise teater tükiga „Appi! Ooper! II“ Hamburgi Eesti Kooli.
25.-29.05.14 toimusid Annabergis 55+ Kultuuripäevad. Põhiteemadeks olid põgenemine,
millest sügisel 2014 möödus 70 aastat ja pagulasaastad. Muusikalist külakosti tõid
Vanemuise ooperisolistid Merle Jalakas ja Jaan-Willem Sibul, klaveril Ragne Jõhvikas. Tehti

ekskursioon Atta tilkkivikoopasse ning laevasõit Bigge järvel. Ei puudunud ka õhtud
ühislaulmisega ning lõpetuseks osavõtjate poolt ettevalmistatud pidulik galaõhtu.
Organisaatoriks oli Maie Kisis-Vainumäe.
Juunis 2014 tähistasid Hamburgi, Frankfurdi ja Karlsruhe eestlased jaanipäeva.
27.-29.06.14 korraldas Müncheni Eesti Kool matkanädalavahetuse Chiemgau Alpidesse.
13.-15.08.14 tegid Müncheni Eesti Kooli õpilased suvise õppereisi Tartumaale. Käidi Tartu
Ahhaa keskuses, Vanemuise teatrimajas, Jääaja Keskuses Saadjärvel ning Palmuse koolimajas
Teele-Tootsi radadel.
26.09.14 korraldas HEA Selts Hamburgis kohtumise Tartu linnapea Urmas Klaasiga.
16.10.14 toimus HEA Seltsi ettevõtmisel autoriõhtu Eesti kirjaniku Imbi Pajuga, kes rääkis
oma autobiograafilisest raamtust „Estland! Wo bist Du? – Verdrängte Erinnerungen“.
18.10.14 tutvustasid Eesti kirjanikud Jürgen Rooste ja Sveta Grigorjeva Karlsruhe eestlastele
oma loomingut.
01.11.14 toimus Karlsruhes kohtumine näitekirjanik, tõlkija ja näitleja Martin Algusega.
Teemaks oli „Eesti teatri fenomen“. Saksakeelne tõlge oli Kristiina Jessenilt.
07.11.-09.11.13 toimusid EÜSLi Perepäevad/ Koroona- ja jakkolovõistlused Annabergis.
Traditsiooniliselt selgitati välja Saksamaa meistri tiitlid koroona- ja jakkolomängus.
Läbiviijateks olid Laine ja Lembit Vainumäe. Lisaks sellele toimus rahvatantsu töötuba ja
ettekanne floristikast Meljo Kaavistelt. Laupäevaõhtusel mardipeol esinesid 13aastased
klounipoisid Kasper Silla ja Kaarel Tamuri Eestist, Viimsist.
08.11.14 planeeritud EÜSLi Esinduskogu koosolek jäi GDL ametiühingu rongijuhtide streigi
tõttu ära. Enamus delegaate ei saanud kohale sõita. Selle asemel toimus juhatuse laiendatud
koosolek. 2014. a. Esinduskogu korraline aastakoosolek lükati edasi 17. jaanuarile 2015.
22.11.14 korraldas HEA Selts Hamburgis kohtumise Eesti humoristi ja “kirjandusministri”
Mart Juurega.
Novembri lõpp – detsember korraldati nii Eesti Koolides kui ka kõigis rahvuskoondistes
meeleolukaid jõulupidusid.
Lisaks sellele korraldati EÜSLi viies Rahvuskoondistes igakuiseid kokkusaamisi, ühiseid
matkamisi, jumalateenistusi jpm.
Hamburgi Eesti Kool tegutses 9. aastat, õppetöö toimus kaks korda kuus laupäevaiti. Lapsi oli
koolis ca. 29 esimesel poolaastal ja 22 teisel poolaastal. Òppetöö toimus neljas grupis:
mudilaste rühm (1-3aastased) õpetaja Liilika M. Allev; lasteaia rühm (4-6aastased) õpetaja
Triin Engelke; noorem koolirühm (8-10aastased) õpetaja Reet Meyer; vanem koolirühm (1114aastased) õpetaja Anniki Nugis. Muusika ja tantsutunde juhendasid Kaur Kask ja Ave Vals.
Kooli juhatajaks on Ave Vals.
Lisaks tavalistele koolipäevadele tähistati 1. koolipäeva piduliku aktusega. Tähistati EV

aastapäeva ning jõule, külastati Eesti teatrite külalisetendusi. Kooli toetas rahalistelt, lisaks
lastevanemate omaosalusele ning EÜSLle, ka Eesti Instituut.
Müncheni Eesti Koolis toimus õppetöö 2 korda kuus laupäeviti, laste arv koolis oli ca. 26
esimesel poolaastal ja 30 teisel poolaastal. Òppetöö toimus kolmes vanuserühmas:
mardikate rühm, õpetaja Malle Kesa, eelkooliealiste rühm, õpetaja Margit Urbel ning
koolilaste rühm, õpetaja Sille Peters. Alates teisest poolaastast aga juba 5. grupis. Lisandus
eesti keele õpe mitteeestlastest isadele, õpetaja Tiia Palosaar ning vanemate koolilaste
rühm, õpetajad Kadi Romantsov, Linda Blum ja Kaja Ziegler. Kooli juhataja – Karin LadvaZoller. Kool tegutseb 7. aastat.
25.01.14 viidi koolis läbi kunstiprojekt „Blaue Reiter“ Müncheni kunstigaleriis
„Lenbachhaus“. Tähistati vastlapäeva, EV aastapäeva, Emakeelepäeva, jõule jpm.
Augustikuus toimus Müncheni Eesti Kooli juba traditisooniline suvine õppelaager Eestis.
Kooli toetas rahalistelt, lisaks lastevanemate omaosalusele ning EÜSLle, ka Eesti Instituut.
Frankfurdi Eesti Kool tegutses kolmandat aastat. Òppetöö toimus kahes vanuserühmas.
Òpilasi oli esimesel poolaastal 19 ja teisel poolaastal 23 ning koolitöö toimus üks kord kuus
pühapäeviti kestvusega 4 tundi. Òpetajaid oli koolis viis: Eha Salla, Maarja Junolainen, Liisbet
Erepuu, Rita Kolk ja Ave Högen. Teisel poolaastal asendas Rita Kolki Kristel Neitsov-Mauer.
Eesti keele algõpet jätkas Piret Jürgenson. Kooli juhatja – Eha Salla.
Koolipäevad olid temaatilised ja viidi läbi vastavalt teemale kas ruumides või vabas õhus, nt.
EV aastapäev 16.02.14, 09.03.14 spordipäev, loomaaiakülastus 15.06.14 teema all
„Metsloomad“ või jõulupidu 06.12.14 jne.
Kooli toetas rahalistelt, lisaks lastevanemate omaosalusele ning EÜSLle, ka Eesti Instituut.
Kölni Eesti Kool tegutses teist aastat. Koolis oli 30 last, vanuses 9 kuud - 14 aastat. Òppetöö
toimus 1 kord kuus pühapäeviti, neljas vanuserühmas kuue õpetaja juhendamisel.
Òpetajateks olid: Karin Schmauck, Maarika Remmert, Mare Rahkema, Merike Miländer ja
Maarja Purga. Jaanuarist lõpetas õpetamise Maarja Purga, asemele tuli Tuuli Solom ning
veidi hiljem lisandus ka Tõnu Janson. Kooli juhataja – Karin Schmauck.
Igal koolipäeval oli oma teema, mis läbis kõiki tunde ja tegevusi eri viisil vastavalt laste
vanusele ja keelelisele arengule. Nt. 12.01.14 oli teema „12 kuud“, 06.04.14 „Naljakuu“,
15.06.14 „Suvi ja puhkus“ jne.
Òppetööd ja üritusi toetasid peale lastevanemate ja Eesti Instituudi veel EÜSL, Düsseldorfi
aukonsulaat ja EAS.
EÜSLi Projektkoor liikmed osalesid jaanuaris Luksemburgis ja oktoobris Annabergis Euroopa
Eestlaste Koori laululaagrites ning laagrite lõppkontserditel, samuti ka 04.-06.07.14
toimunud Laulupeol Tallinnas.
Juhatus pidas aasta jooksul kolm töökoosolekut. Jooksvaid küsimusi arutatati ja otsustati eposti ning telefoni teel. 2014. aastal võttis juhatus vastu 13 uut liiget. EÜSLi liikmete arv oli
aasta lõpuks 329.
EÜSL toetas EELK Saksamaa praostkonda, vanureid ja abivajajaid ning rahastas Geislingeni
surnuaias asuva eestlaste mälestussamba hooldamist.
2014. aastal toetas EÜSL ajalehe “Eesti Rada” välja andmist.

EÜSLi interneti lehekülje aadressil www.eüsl.de häkiti varasuvel. Lehe administraator, Krista
Mikk taastas suve lõpuks lehe, kuid netilehe sisuline ja ka välimine kujundamine ning
kaasajastamine jätkub aastal 2015.
Lõpetuseks jääb vaid soovida, et entusiastlikke ja hakkajaid tegijaid EÜSLi ridades ikka juurde
tuleb ning, et senistel eestvedajatel jõudu ja jaksu veel paljudeks aastateks jätkub.
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