Töölõunal arutatust
14.12.13. toimunud EIL juhatuse töölõunal arutati lisaks Ivi Proosi uurimusele ka
valimisnimekirjade täiendamise kulgu ja ajakiri „Inkeri“ eelarvet ning sisu puudutavaid küsimusi.
Nii nagu eelnevaltkokku lepitud, protokolli ei koostatud ja seepärast mälu järgi:
Ivi Proosi uurimustulemusi keegi vaidlustama ei hakanud, mõni väheoluline märkus tuli Mairelt,
kuid lahtiseletama ta seda ei hakanud, sest ei pidanud seda nii oluliseks. Anniina tõi raportist välja
temale olulisena tundunud asja. Nimelt 90-ndate algul siirdus Eestist suur osa töövõimelisest
ingerisoomlaste kogukonnast Soome elama ja tööle ja seetõttu siiajäänud vanem generatsioon ei saa
endale keskealistest tegijatest järelkasvu. Karjala seltsil Soomes nt niisugust probleemi pole ja
põlvkondade vahetumine toimub sujuvalt. Anniina proovis lahtiseletada ka noorte 25-35 aastaste
põlvkonna suhtumist rahvusküsimustesse ja leidis, et see noori enam ei huvita ja tullakse ning
tehakse siis kui selleks on lusti. Sama mainis ka Merje ning tal tekkisid ka mõned ideed kuidas
seltsielu võiks huvitavamaks muuta.
Ajalehe küsimuses olid Taisto, Anniina ja Merje pannud kokku oma eelarve ja nägemuse 2014.a
ajalehest. See ühtis enamjaolt Esteri rehkendustega ja millega ka mina nõusse jäin.Lehe osas tuli nii
Mairelt kui ka V.Valerilt ettepanekuid panna soomekeelsele „Inkerile“vahelehed nii vene kui ka
eesti keeles. Mis see maksab, seda on vaja veel rehkendada. Koostööd soome seltsidega
lehetegemise osas hakatakse lehe projektigrupi poolt tegema siis kui endal kõik selge.Taisto on
niipalju öelnud, et väljakutse on huvitav ja väärib täit tähelepanu, kuna see võimaldab lehe tiraaži
suurendada, tutvustada kogu diasporaad nii eesti kui soome lugejatele, kasutada reklaamist saadavat
lisatulu lehe enda jaoks. Arutelu tuuakse Juhatuse ette esimesel võimalusel.
Rahvusnimekirjade täiendamise osas tõdeti, et mõned seltsid võtavad asja tõsiselt ja avaldavad
kohalikes lehtedes kuulutusi kuid üldine suhtumine on loid. Lehekuulutused on ka vähest efekti
andvad meetmed ja selle peale pöörduvad vaid üksikud inimesed seltsidesse sooviga kanda end
rahvusnimekirjadesse. Lehti loetakse lihtsalt vähe. Seni on EIL maksnud valimistega seotud
kulutused ise ja loodame, et saame selle raha ka tagasi..
Töölõunatajad leidsid, et vajalik oleks saada ringkonna rahvusnimekirjad koos aadressidega kuid
need on Toivo käes juba üle kuu aja ja neid pole laiali jaotatud. Aadressidga varustatud nimekirja
saab kasutada nii, et võetakse ühendust rahvusnimekirja kantuga isiklikult ja selgitatakse välja
sugulased, tuttavad hõimlased ja nii jõuab ka vajalike inimesteni. Piirkonna rahvusnimekirja saab
tükeldada nii, et selles sisalduva nimekirjaosa A-G-ni või elukohtade läheduse alusel saaks näiteks
üks seltsi juhatuse liige, H- M-ni teine jne. enda kätte koos konkreetse ülesandega käia need
inimesed läbi. See nõuab tööd ja sellega kaasnevad kulutused. Sellepärast hindasingi
ettevalmistuskulutusi 10 000 vääriliseks.
Valeri Luukkaga oli sellest juba enne juttu ja mõlemad olime seda meelt, et seltsidele tuleks juba
avansiliselt anda teatav summa, mille kulutamise kohta tehakse siis aruanne. Seltsidel ju liigset raha
pole. Kuna raha on SKESA käes, siis mina pole siin ütleja, kuid rahakasutamist sooviksin siiski
näha sest olen ju valitud kolmeliikmelisse korraldustoimkonda.
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