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IV Balti Suvekool 25.-27. juunil Viljandis



EVHL volikogu koosolek 17. juunil Tallinnas



Üldkoosolek toimus 16. aprillil



Uus volikogu pidas 16. aprillil esimese koosoleku



13. Läänemeremaade Kodanikeühenduste Foorum 10.–11. juunil 2015 Tallinnas
Täpsem info www.bsngoforum.net

TÄHTIS!



Valitsus on saatnud kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muutmise eelnõu

ÜLEVAATED
Tunnustamine
EVHL eelmise volikogu tegevus päädis tegijate tunnustamisega.
Elutöö auhinna pälvis Anne Ojalo Eesti Folkloorinõukogust. Elutöö auhinnaga väärtustatakse Anne Ojalo
tegevust Folkloorinõukogu ülesehitamisel ja kujundamisel üheks juhtivaks rahvusliku folkloori edendajaks ja
hoidjaks.
Koostöö auhind 2014 saajateks Põltsamaa Kunstiselts ja Haapsalu Rahvaülikool. Põltsamaa Kunstiselts on
osalenud ja panustanud loovate õpitubadega kõigis kolmes Balti Suvekoolis. Haapsalu Rahvaülikooli õpetaja
Mari Kald ja tema õppijad on katsetanud õpioskuste meetodeid projektis „Learn to Learn for Adult Returners“.
Erilise auhinnaga „Vabahariduse sõber“ tunnustati Ivo Eesmaa rolli vabahariduses. Ivo põhitöö on enamasti
olnud seotud formaalharidusega, aga teda on alati jätkunud vabahariduse eestkõnelejaks. Uue volikogu
liikmena on ta järjepidevuse hoidjaks.
Eesti Vabaharidusliit on tunnustamisel väärtustanud elutööd, järjepidevust ja koostööd vabahariduses.

Üldkoosolek valis uue volikogu
16. aprillil toimunud üldkoosolek otsustas kinnitada EVHL 2014. majandusaasta aruande. Liikmemaksu määra
ei muudetud, seega tuleb tasuda 2015. aastal 35 eurot koolituskeskust pidaval liikmel ja 15 eurot ülejäänud
liikmetel.
Valiti seitsmeliikmeline volikogu: Heli Kaldas (Eesti Rahvaülikoolide Liit), Ivo Eesmaa (Vabahariduse Õpetajate
Selts), Laura Breede (Eesti Rahvaülikoolide Liit), Leen Jõesoo (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit), Reet Laja (Eesti
Haridusfoorum), Reet Valgmaa (Õppekeskus Tõru), Urve Gromov (Rahvakultuuri Keskus).

EVHL volikogu pidas esimese koosoleku 16. aprillil
Volinikud valisid volikogu esimeheks Reet Valgmaa. Volikogu otsustas pikendada juhatuse liikmete Tiina
Jäägeri ja Viive Jüriso volitusi kolmeks aastaks. Otsustati rahuldada Tartumaa Põllumeeste Liidu avaldus välja
astuda EVHL-ist. Volikogu järgmine koosolek toimub 17. juunil Tallinnas.

IV Balti Suvekool „Olla superkoolitaja vabahariduses“ 25.-27. juunil Viljandis
Männimäe Külalistemajas www.mannimaja.ee
Igal täiskasvanute õpetajal on oma lugu kaasteelistest ja teekonnast vabaharidusse. Lugu ja loo jutustamine
võib olla õppimise ja õpetamise meetodiks. Sellest tuleb meile rääkima Piret Päär Rahvakultuuri Keskusest.
Mida saab õpetaja oma professionaalsuse tõendamisel kasutada varasematest õpingutest ja töökogemusest,
selles aitab selgusele jõuda Marin Johnson Tallinna Ülikoolist.
Suvekooli töökeel on inglise keel, aga suhtlemiseks sobivad kõik keeled, ka kehakeel.
Oodata on osavõtjaid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Saarest.
Kava ja registreerimine http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=190
Osavõtutasu 80 € sisaldab majutust kaheses toas ja toitlustust.
Registreerimise tähtpäev on 29. mai 2015.
Balti Suvekooli toimub Eestis ainult igal kolmandal aastal – kohtumiseni Viljandis!

Tähtis teada
Valitsus on saatnud kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muutmise eelnõu. See puudutab muu hulgas ka
koolituskulude mahaarvamist maksustatavast tulust.
Hoiame teid toimuvaga kursis, jälgige listi saadetavat infot.

Eesti Folkloorinõukogu kutsub
15. mail pärimuskultuuri koolitusele Harjumaa Muuseumi Keilas „Minu kodupaiga pärimuslik jaanipäev“.
Täpsem info www.folkloorinoukogu.ee

Listi lugejatele
Meie info listi aadress on org.evhl.liikmed[ät]lists.ut.ee
Kõik, kelle e-posti aadresssile vabaharidusliidu infokiri tuleb, saavad samalt e-posti aadressilt saata kirju otse
listi. Kirjutage julgesti, kui teil on teavitada laiemale ringile huvipakkuvast sündmusest.
Tasub tähele panna, et klikkides VASTA/REPLY listi saadetud kirjale vastamisel, saavad selle vastuse kõik listi
lugejad. Kui soovite vastata ainult kirja saatjale, siis klikkige SAADA EDASI/FOWARD ja kasutage kirja saatja
e-posti aadressi.

