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Eesti Kultuuri Koja 11. juuni “Ettekannete õhtul” Tallinn Art Space galeriis analüüsiti            
Toomas Kiho, Martin Luiga, Vahur Kelleri ja Leelo Lehtla sõnavõttudega kriisijärgset           
olukorda kultuurimaastikul ning üldkogul valiti uued eestseisuse liikmed. 
 
“Ettekannete õhtul” räägiti sellistel aktuaalsetel teemadel nagu “Kas kapital ilma kultuurita on            
jätkusuutlik?” (ajakirja “Akadeemia” peatoimetaja Toomas Kiho), “Haigused osutavad        
nõrkustele nii metsas kui ühiskonnas” (MTÜ Eesti Metsa abiks juhatuse liige Martin Luiga),             
“Viirus kui nähtamatu zen master” (Kellerteatri juht ja asutaja Vahur Keller) ning “Festivalide             
hetkeseis Euroopas” (EFFE Eesti Festivalikeskuse ja PLMF Arts Management`i eestvedaja          
Leelo Lehtla). Kõiki esinemisi saatis aktiivne  küsimuste ja kommentaaride voor.  
 
“Eesti Kultuuri Koda on viimastel aastatel saanud uue hingamise kaasates eestseisusesse           
lisaks kultuuritegelastele ka haridusvaldkonna eksperte,” ütles Koja juhatuse liige ja          
eestvedaja Pille Lill. “On hea meel, et üldkogul lisandusid eestseisusesse mitmed           
majandussfääris tegutsevad inimesed, mis annab võimaluse laiendada Koja tegevuste         
haaret.” 
 
Üldkogul käsitles Koja juhatuse liige Egge Kulbok-Lattik huviharidusega seonduvaid         
probleeme: “Huviharidus, mis Eesti Haridusseaduses on üks haridusliikidest üld- ja          
kutsehariduse kõrval, on viimased 20 aastat saanud põhjendamatult vähe tähelepanu. On           
kahetsusväärne, et ka uutes haridusvaldkonna arengukavades see trend jätkub, kuigi just           
huvihariduses on peidus suur potentsiaal ühiskonna andekuse arendamisel ja heaolu          
tõstmisel.”  
 
Eestseisuse uuteks liikmeteks aastateks 2020-2022 valiti valdkonniti: majandus (Meelis         
Voolma, Tiit Urva, Aarne Toomsalu), teater (Riina Buldas), muusika (Peeter Paemurru),           
rahvakultuur (Ülle Juht), kultuuriürituste korraldamine (Rain Annast) ning kunst ja haridus           
(Anne Soop-Tohver). Endisest koosseisust jätkavad: Pille Lill, Martti Preem, Egge          
Kulbok-Lattik, Tiina Park, Helle Tiikmaa, Kadri Alesmaa-Visnap, Tiiu Kuurme, Marike Laht,           
Daisy Järva, Jako Kull, Jaak Visnap, Leonhard Koort, Leonardo Meigas ja Kaarel Haav. 
 
Eesti Kultuuri Koja olulisemad sündmused 2020. aastal on konverents “Kultuur kui kapital”            
10. oktoobril, Annetekoda 2020 maakondlike eelvoorude ja finaalkontserdiga 20. novembril          
ning regulaarsed kohtumised kultuuriministriga.  
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