EKK ÜLDKOOSOLEKU (27/4) EEL
Head Eesti Kultuuri Koondise liikmed!
Tänases kirjutises tahan alustuseks tervitada viimasel ajal juurde tulnud EKK uusi
liikmeid. Väga rõõmustav, et olete otsustanud EKK liikmeks astuda. Sellega innustate
meid ja annate EKK-le uut hoogu. Loodetavasti jääte oma otsusega rahule.
Uue aasta puhul tervitan ka kõiki varem EKK-s kaasas olnud liikmeid. Mitmed teist on
EKK-le truud olnud palju aastaid, isegi aastakümneid. Mida me küll teeksime ilma teieta?
Uue aasta esimene veerand kulub teatud määral liikmeskonna üle vaatamiseks. Tähtis
on siinjuures jälgida liikmemaksu laekumist, sest sellega saame teada kui palju on EKK-l
liikmeid ja see aitab luua tegevusele majandusliku baasi.
Varsti on aeg EKK üldkoosolekuks. Sel aastal toimub üldkoosolek teisipäeval, 27. aprillil
kl. 17.00. Koosolekul anname aru eelmise aasta tegevuse kohta ja toimub uue juhatuse
valimine. On ka võimalik arutada EKK tegevust ja esitada ettepanekuid. Koosoleku lõpus
on kavas lühike meelelahutuslik osa, kui olud seda võimaldavad.
Üldkoosoleku kutse koos tegevus- ja majandusaruannetega saadetakse välja kõikidele
liikmetele lähemal ajal. Kehtiva pandeemia tõttu saavad need, kes ei soovi kohale tulla,
aga tahavad siiski koosolekust osa võtta, teha seda digitaalsel kujul Zoomi kaudu.
Juhised selle kohta saadetakse välja eraldi enne koosolekut. Loodame koosolekust suurt
osavõttu kas kohal olles või Zoomi kaudu!
Pandeemiast rääkides me teame kõik kui halvav on olnud COVID-19 kogu ühiskonnale.
Möödunud aasta septembrist saadik on EKK pidanud kõik oma üritused tuleviku peale
lükkama. Ma siiski ei hakka siin halama teades, et me kõik istume samas paadis. Parem
on küsida endilt, mida me saame antud olukorras teha. Katsume olla loomingulised.
Kui vaadata eesti elu Rootsis, siis loomingulisust kogesime veebruaris seoses Eesti
Vabariigi aastapäevaga, mis ei jäänud Rootsis tähistamata, vaatamata pandeemiale.
Kuidas see toimus? Aastapäeva eel kutsus Rootsieestlaste Liit nõupidamiseks kokku
kõik asjast huvitatud rootsieesti organisatsioonid, seal hulgas ka Eesti Kultuuri
Koondise. Ühiselt tegime EV aastapäeva filmi, mis koosnes erinevatest lõikudest, kus
esinesid eestlased üle kogu Rootsi tervituste, sõnavõttude, laulude, tantsude ja
luuletustega. Film õnnestus üle ootuste ja kõik osalised kinnitasid, et sel aastal sündis
midagi uut, mida on soovi jätkata ka edaspidi, kui elu ühiskonnas muutub normaalseks.
Kes jäid filmist ilma saavad seda järel vaadata REL-i portaali sverigeesterna.se kaudu.
Soovitan soojalt!
Niisiis leidub võimalusi ka praegusel imelikul ajal. Inspireerituna EV aastapäeva filmist
on käiku läinud ka teisi filmiprojekte, millest saame varsti rohkem informeerida. Ka siin
on Eesti Kultuuri Koondis aktiivselt kaasas.
Loomingulisuse juures on tähtis kaardistada inimeste soove kultuuri osas. Head liikmed!
Mida teie ootate EKK-lt praeguses olukorras ja ka hiljem, kui saab juba vabamalt

tegutseda? Kindlasti on teil mõtteid ja ideesid EKK tegevuse osas. Kirjutage meeleldi
paar rida ja saatke otse epostiga: jaan.seim@kultuurikoondis.se Vastan ja kinnitan iga
kirja kättesaamist.
Lõpuks leiate manuses kultuurilise viktoriini kaheteistkümne küsimusega eesti kultuuri
kohta Rootsis. Natuke nuputamist lihavõttepühade ajal! Kes soovib osaleda võistluses,
palun saata vastused oma nimega epostaadressil info@kultuurikoondis.se või tavalise
postiga aadressil Eesti Kultuuri Koondis, Wallingatan 34, 111 24 Stockholm hiljemalt 26.
aprilliks. Kirjutage küsimuse number ja vastavalt 1, x või 2 juurde. Õigeti vastanute
hulgast loositakse välja üllatusauhind. Tulemused teeme teatavaks üldkoosolekul. Õnn
kaasa!
Soovin kõikidele EKK-liikmetele mõnusaid lihavõttepühi!
Jaan Seim, EKK esimees

VIKTORIIN
EESTI KULTUURI AINETEL ROOTSIS
1. Millal asutati Eesti Kultuuri Koondis?
1. 1952

x. 1962

2. 1972

2. Kes oli Eesti Kultuuri Koondise esimene esimees?
1. Valter Tauli

x. Ivar Paljak

2. Kalju Lepik

3. Eesti Kultuuri Koondise lühend on EKK. Seda lühendit (EKK) kasutati ka seoses
teise eestI organisatsiooniga Rootsis. Milline organisatsioon?
1. Eesti Kirjanike Kooperatiiv
x. Eesti Kirikute Keskus
2. Eesti Kunstikogu
4. Selle teise organisatsiooni (vaata küsimus 3) asukoht oli aastakümneid
1. Stockholm

x. Lund

2. Göteborg

5. Käbi Laretei oli silmapaistev eesti pianist. Ta on tuntud ka kui

1. kunstnik

x. koreograaf

2. kirjanik

6. Maailmakuulus muusik Dan Laurin on pooleestlane. Missugust muusikariista
mängib Laurin?
1. Tromboon

x. Plokkflööt

2. Kontrabass

7. Missugusele soolopillile kirjutas helilooja Eduard Tubin kontserdi?
1. Saksofon

x. Mandoliin

2. Balalaika

8. Helilooja, pianist ja koorijuht Toomas Tuulse on hariduselt ka
1. arhitekt

x. insener

2. advokaat

9. Luuletaja Kalju Lepiku luulekogude illustreerijaks oli tihti kunstnik
1. Erik Haamer

x. Ilon Wikland

2. Otto Paju

10. Oma isa Leost, Eesti vabadusvõitlejast, on raamatuid kirjutanud
1. Enel Melberg

x. Maarja Talgre

2. Mai Raud Pähn

11. ESTO-päevad on toimunud Stockholmis kahel korral. Mis aastatel?
1. 1976 ja 2000

x. 1980 ja 1992

2. 1980 ja 1996

12. ESTIVALE on korraldatud mitmes Rootsi linnas, aga mitte
1. Norrköpingis

x. Uppsalas

2. Lundis

