


 VANCOUVERI EESTI SELTSI JUHATUS 2002.a.

Esimees . . . . . .  Alar Suurkask    . . . . . . .604 224-5901
Abiesimees . . . . . . Karl Maru    . . . . . . .604 980-0035
Laekur . . . . . . Eva Vabasalu    . . . . . . .604 535-4224
Sekretär . . . . . . Küllike Kõvamees . . . . .604 873-5684
Abilaekur . . . . . . Veiko Tutti    . . . . . . .604 436-1942
Abisekretär . . . . . . Marie Kaul-Rahiman     604 946-1409
Mäeotsa . . . . . . Raul Vabasalu    . . . . . . .604 535-4224
Arhiiv . . . . . . Imbi Harding    . . . . . . .604 263-1522
Tegevuse koordineerija  Thomas Pajur     . . . . . . .604 837-0971

Revisjonikomisjon:     Uno Kallas 604 581-0868   Valdeko Weemees 604 731-3459
Lembit Jõemägi 604 930-2785

V.E.S-i LIIKMEMAKSUD
   Perekond    $ 25.00
   Üksik          $ 17.00
   Pensionär   $ 12.00

Vancouveri Eesti Seltsi liikmemakse võib saata posti teel, kirjutades tšeki: Vancouver
Estonian Society nimele ja saata aadressil: 6520 Oak Street, Vancouver, B.C., V6P 3Z2.
Liikmemakse saab ka tasuda iga juhatuse liikmele kelle nimed ja telefoninumbrid on
lisatud ülal ning Seltsi raamatukogus pühapäeviti ja pensionäride koosolekute ajal.
Postipoiss jagatakse Seltsi liikmetele „Meie Kodus” ja käsiposti abil. Kui soovite posti
teel saada, palun lisada $6.00 aastas posti kulude katteks.

LÄÄNEKAARE POSTIPOISS    Nr. 1 - 2002 (188)
                         12. märts. 2002.a.
www.esto.bc.ca Trükiarv 400

VÄLJAANDJA               Vancouveri Eesti Selts
 Publisher           6520 Oak Street,
                         Vancouver, B.C.,

     Canada  V6P 3Z2

TOIMETAJA      Vello Püss
Editor 13491 Marine Drive

Surrey, B.C., Canada V4A 1G1
tel.   604 542-0223
faks 604 542-0240
E-mail: vellop@istar.ca

KAAS H.E.Hartmann: „Kivisild Tartus"
puulõige, 1860

“MEIE KODU” TELEFON 604 263-4783

Läänekaare Postipoiss palub saata kaastööd igal alal kas toimetaja või seltsi aadressile. Kõik
kaastööd on teretulnud aga toimetaja juhib tähelepanu, et ruumi puuduse või muu põhjuse pärast
tuleb vahelt kirjatöid kärpida, ja et iga artikkel peab olema varustatud saatja nimega.

Anonüümseid artikleid Postipoiss ei avalda!
Läänekaare Postipoisis avaldatud artiklid ei tarvitse kajastada toimetaja ega Vancouveri Eesti
Seltsi vaateid.
Läänekaare Postipoiss is published by the Vancouver Estonian Society for distribution  to its membership. Articles that may be of

interest to Estonians in British Columbia may be submitted to either of  the above addresses or by e-mail. Please note that the editor

reserves the right to accept, edit or reject any written works. Published articles do not necessary reflect the views of  the editor or the

executive board of the VES. Annonymous submissions will not be considered.

Printed in Canada







See armas maa

Aastad, kuud täis mälestusi
liialt vaimu mõlgutust
- õigustatult sekkub viha
valdavalt sääl austust, iha!

Kui nüüd saabunud küünlakuu
siis loomulikult haihtub muu
- taas selgelt vaimusilmale
graveerub Eesti koduke.

Aastatuhandeid on võitlus käind
selle „kuldseks paigaks" nii on teind
kuhu naabrid püüdvad valguda
me väikest maakest neelata.

Kuigi vähe meid sääl olnud
kuid Eesti vaim suureks saanud
kui rammu tuli proovida
et kodumaa saaks püsida.

Lahinguid lugematud oln'd
ja vapper Eestlus ohvreid kan'd
- kuid ikka aja möödudes
on see maake me värvides.

Taas küünlakuu ja märkimist
saab päev me iseseisvumist
kuigi vahepeal mõllas mõrv
on nüüd aus me sangarite põrm.

Aastaid kümme ja enamgi
on eestlastel õigus tagasi:
näita uhkelt sini-must valget
hõisata „Mu Isamaa" julgelt!

Al-Ma-le
(EV aastapäevaks 2002)

Oma kodu

Olin kodu kaotanud
selle maa kaugel, väike
see kus ma kord sündinud
kus oli mu kiiguke.

Sunnitult ma rändanud
ringi võõrail radadel
kõik mu ümber muutunud
laia ilma lavadel.

Pean edasi - ei mul rahu
nii palju on kaotatud
sõda, raev ja loodusraju
röövind kodu, armastatu.

Näinud palju ilusat
nautind aasu, mägesid, vett
- kuid ikka meenub valusat
ei katke mälestuste kett!

Kõik - sõbrad, soe käepigistus
oli momendi afektsioon
- otsin kus mu armastus
kus me akordiks sama toon!

Kui kaotanud kodumaa
ja röövitud sai mu arm
siis missiooniks otsida
kus meil sobib keel ja šarm!

   _ _ _ _

Lind siis annab šerenaadi
kui tajub mis talle õnn,
tänuga märgib domääni
kui kodu, partner tal on.

Al-Ma-le
(2002)
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MEIE KEEL

Meie keelt, mis mudapori
ammu solkind loodud teel,
ei või enam minu lori
ega tergemgi sel ööl
õiget jälge juhatada:
kui kõik seatud valgusandjad
pimeduse võrku kandvad,
miska valguste valla
peitu viivad vaka alla.

Kaks meest praegu käivad posti,
toovad taskus mõnda kosti
võõralt nii kui omalt maalt,
aga eesti keele ra'alt
pole tänini veel teenga
mitte kukkund nende punga!
Tükk on Turgist, teine Tatrast,
kolmas Hiinamaalt ehk Matrast
tuulispaskel võinud tulla,
aga, vader, seda hullu,
mis nad keeleks kirja pannud,
on vist tont neil' ise annud!
Koli täidab nende pugu,
koolist ei pea ükski lugu.

Mängigu nad sõgestikul,
mis sest viga kodanikul:
keda mehe meel ja mõte
juhatanud, kus on tõde?
Kesse tohib imestada,
kui ei rahvas oma keelt
enam leia võõralt teelt?
Nõtru pütaks' pimestada
meie päevil igalt poolt.
Kedagi ei kanna hoolt,

sõnu paremini seada,
ega püüa seda teada:
kuidas rahva elav suu
sõnakõlksud sünnitanud.

Nurja läinud eesti keel
raskes orjakütkes veel
ootab lootes päästja peale,
tõstab ohkes palvehääle
üles vanaisa poole!
„Taadikene, tule taevast
päästma viletsat mind vaevast!
Lase oma kruusist õli
kirjameeste lampidesse
valgustuseks tilkunesse,
et meil järeltulev põli
isakeele murde pära
koguni ei kaotaks ära!"

Laanes lindu laulan üksi
oma tralli tuikene;
komistagu jalg teil „mätta",
siiski uudist ma ei jäta!
Sõimu , laimu, rahva naeru
ei ma karda; - karukaeru
kasvab iga vilja sees:
mis sest hoolib külvimees?
Poolik töö on päris petja,
täielik üks vägev võitja.
Kesse kahe voli orjab,
kibuvitsa okkaid korjab.

F.R. Kreutzwald (1857)
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Eesti vs. Eestimaa

Vancouveri Meie Kodu seintele on ilmunud üleskutse "Eestimaa päritoluga
vancouverlastele" osaleda kõigi organisatsioonide peakoosolekutes veebruarikuul. Nõustun selle
sisuga sajaprotsendiliselt. Puudutan siin vaid üht sõna.

Miskipärast on Välis-Eesti ühiskonda levinud kodumaa eeskujul sõna "Eestimaa".
"Eestimaa kubermang", "Eestimaa Talurahva Seadus", "Eestimaa Kommunistlik Partei" - kõik on
igandid tsaariajast. Seda toetati okupatsiooniaastatel, et alateadlikult süvendada arusaama Eesti
kuulumisest suure sovjeti maailmariigi "vennasvabariikide" kõrvale. Küsite, miks laulame
"Eestimaa, mu mehemeel"? Laulame, aga teame, et see sündis tsaariajal. Suurema innuga laulame
aga "Eesti, mu armas, kallis kodumaa". Pole olemas Itaaliamaad, Indiamaad, Islandimaad,
Kanadamaad. On ainult Ühendatud Kuningriigi osad ( Inglismaa, Shotimaa, Iirimaa),
Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa. Riik on Eesti.

New Yorgi "Vaba Eesti Sõnas" kirjutab 8.mail 1997 keeleteadlane Hildegard Rink: "Eesti
Vabariigi algusest peale on Eesti riigi nimena ainult Eesti. Eestimaa on möödunud sajandi igand,
kui polnud olemas veel Eesti riiki. Peaksime loobuma nime Eestimaa tarvitamisest".

Samuti valgustab seda probleemi minu vana sõber prof. dr. Kaljo Villako oma
väärtuslikus hiljuti ilmunud memuaarteoses "Ajarännak II". Selle 120.leheküljelt loeme:
"Maateaduse asemel võeti kasutusele geograafia, loodusteaduse asemele bioloogia. Mitte ei taipa,
miks eestikeelsed terminid ei kõlvanud. Muid muutusi kõnepruugis tingis kommunistlik
ideoloogia. Nii ei kõneldud enam seltskondlikust tegevusest ja seltsielust, kuigi seltsid tegutsesid.
Nõukogude inimene ütles: "ühiskondlik tegevus". Käibelt kadus täiesti sõna "eestlus". Rahva
poolt XIX sajandi lõpus ja XX sajandi alguses ehitatud seltsimajad muutusid rahva- ja
kultuurmajadeks. Päris naljakas oli Tallinnas Vabaduse väljaku ümbernimetamine
Võiduväljakuks. Sõprade hulgas ringles küsimus: kas võit Saksamaa üle likvideeris vabaduse?
Täielik tabu oli Eesti. Selle asemel pidi järjekindlalt kasutama "Eestimaa" või E(esti)NSV".
K a h j u k s  p ü s i b  s ä ä r a n e   r u m a l u s  t ä n a s e n i  (minu sõrendus).

See oli vist Rein Taagepera, kes soovitas võtta kasutusele sõna "eestimaalane"
tähendamaks Eesti maa-alal elunevat inimest, olgu see siis venelane, grusiin või juut. Eestlane kui
eesti rahvuse liige peaks ikka jääma eestlaseks. Sõna "Eestimaa" võime kasutada, kui juttu on
geograafilisest alast maakaardil. Igampäevases kõnepruugis aga heitkem see idalõhnaline
vokaabel ajaloo arhiivi ja kasutagem meile nii armast sõna "Eesti".

Hilja M. Hansson

Laas Leivat uueks Eesti aupeakonsuliks

Eesti Välisministeerium on oma käskkirjaga määranud Eesti uueks aupeakonsuliks
Torontos EKNi esimehe Laas Leivati ja auasekonsuliks endise aupeakonsuli Ilmar Heinsoo poja
Thomas Heinsoo. Laas Leivat on konsulaadi tegevusele lähedal olnud juba pikemat aega — ajast,
kui Ernst Jaakson USA-s ja Ilmar Heinsoo Kanadas on Eesti de jure kindlustamise nimel
võidelnud. Kanada valitsus ei ole siiski veel uuele aupeakonsulile tegutsemisluba andnud, kuigi
see on Eesti välisministeeriumi poolt kinnitatud.

Tänuavaldus

Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing avaldab tänu Vancouveri Eesti Seltsile ühingule
osutatud abi eest aastal 2001.

EVSÜ juhatus
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Saksa okupatsioon Eestis (1941-1944)
3.osa

Mai (1944.a) alul algas 1927. ja 1928. aastal sündinud noormeeste värbamine saksa lennuväe
abiteenistusse. Poisid rakendati õhuvaatlus- ja õhutõrjemeeskondadesse peamiselt põlevkivirajooni
kaitsel. Kolm kuud hiljem laienes sundmobilisatsioon saksa armeesse 1926.aastal sündinud noormeestele.
Paljud värvatuist pagesid metsa või otsisid pääsu Soome.

Eesti Vabariigi Rahvuskomitee (EVR) tegevus laienes. Oluline muudatus selle koosseisus tekkis
prof. Uluotsa jõudude liitumisega. Sellega olid kõik aktiivsed rahvuslikud grupid ühendatud. See viis
EVR elulise sammu edasi taotlusel, mida ta pürgis.

EVR tegevusele tekkis ootamatu takistus: Stockholmi mineva EVR kulleri portfell sattus SD
kätesse. Portfell sisaldas informatsiooni kõikide aktiivsete rahvuslike organisatsioonide kohta. Algasid
arreteerimised, mis kujunesid ahelreaktsiooniks. Alates 19.aprillist ligi 400 tegelast kõikidest elukutsetest
vahistati. Pooled EVR liikmed suutsid end siiski varjate. Pea kõik vahistatud vabastati septembri
keskpaiku, mil sakslased hakkasid Eestist lahkuma.

EVR reorganiseerus, ning juba 20.aprillil Tallinnas kogunenud EV põhiseaduspärane
Valimiskogu kuulutas kõik pärast 21.juunit 1940 esitatud riigiõiglikud aktid õigustühisteks, kuulutas
juunipöörde eel kehtinud võimuorganite taastamise vajadust, ning määras Jüri Uluotsa presidendi
kohustetäitjaks.

Oma 21.aprilli käskkirjas määras J. Uluots Alfred Maureri peaministri asetäitjaks ja Otto Tiefi
ministriks. Juunis-juulis andis EVR välja „Manifest Eesti rahvale", milles teatati EVR loomisest ja
ülesandest - riikliku võimu teostamine kuni põhiseaduslike organite rakendamiseni. Loodi side
välisdelegatsioonidega Stockholmis ja Eesti Bürooga Helsingis.

Lääneliitlased teostasid 6.juunil invasiooni Põhja-Prantsusmaa rannikule (Dieppe). Saksa
õhujõud, olnud tõhusad Inglismaa pommitamisel, ei suutnud anda olulist tuge rannakaitsele, seega
takistada vaenlase dessanti. Liitlaste õhurünnakud tagalale olid suuresti kahjustanud Saksamaa
löögijõudu.

Kapralist väejuhi Hitleri geniaalne strateegia viitas Saksamaa vältimatule hukatusele.
Rahulolematus sõjaväe juhtkonnas Hitleri vastu kasvas päev-päevalt. 20.juulil toimus atentaat Hitlerile,
mis õndus. Järgnesid opositsiooni massilised arreteerimised ja hukkamised.

Juuni algul tungis punaarmee Karjalasse. Kannasel toimunud lahingutes sai tuleristsed eestlaste
JR200 I pataljon. Septembi algul katkestas Soome Saksamaaga suhted. 19.sept. sõlmis Soome N. Liiduga
rahu, kaotades uuesti osa Karjalat ja baasina Porkkala. Soome kaotused kahes sõjas kokku olid umbes 86
000 meest. Kaotatud osast Karjalast evakueerus Soome umbes 420 000 isikut.

Juuli lõpul algas Saksa vägede taandumine Narva jõest Vaivara Sinimägedele. Punaarmee
vallutas Narva 26.juulil. 27.juulist kuni 10.augustini toimusid Sinimägedes ägedaimad ja ohvririkkaimad
lahingud, mis Eesti pinnal kunagi oli peetud. Eestlased kaitsesid oma maad sama kangekaelselt kui
a.1919. Punaarmee löögiüksused jooksid verest tühjaks.

Punaarmee muutis sõjataktikat. Augusti alul murdsid nad Saksa rindest Pihkva juures läbi ja
tungisid kagu suunast eesti territooriumile. 13.aug. vallutas punaarmee Võru. Mõne päeva pärast saabusid
sinna Eesti NSV Ülenõukogu Presiidium (ÜNP), Rahvakomissaride Nõukogu (RN) ja EKP keskkomitee,
kes tegutsesid Võrus kuni Tallinna langemiseni punaarmee kätte. Tartu langes 25.aug.

Augusti lõpul 20. Eesti diviisi, soomepoiste (JR200) ja omakaitse abiga suruti Nõukogude väed
tagasi Emajõe joonele, ainult Tartu jäi vaenlaste kätte. Võrus asuv ENSV RN kuulutas 28.aug. välja
mobilisatsiooni punaarmeesse.

14.aug. kutsus EVR üles säilitama kindlameelsust, astuda relv käes kodumaa kaitseks, mitte
lubama Eesti varade hävitamist ega röövimist evakuatsiooni sildi all.

Varssavis toimus 1.8. - 2.10.1944 Saksa okupatsioonivõimude vastane ülestõus. Poolakad ootasid
abi linna lähistele jõudnud punaarmeelt, kuid see alustas linnale rünnakut alles siis, kui sakslased olid
ülestõusu maha surunud. Ülestõusu ajal hukkus ligi 200 000 poolakat, linn hävines suurelt osalt. Varssavi
ülestõus oli Poola partisanide kangelaslikumaid ja ühtlasi traagilisemaid episoode.

14.sept. alustas punaarmee Riia pealetungi operatsiooni. Vältimaks sissepiiramist, tegi Hitler
16.sept. korralduse taanduda Eestist ja Põhja-Lätist. Saanud teate sakslaste taandumisest, tegi J. Uluots
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selle teatavaks ka Eesti rahvale. Ühtlasi tegi J. Uluots viimase katse mõjutamaks sakslaste võimu
üleandmist Eesti põhiseaduslikule valitsusele. Sakslaste vastus ja samaks - eitavaks.

17.sept. ööl lahkusid saksa üksused Narva ja Emajõe rindelt Riia suunas. Taandumist jäid katma
eesti väeosad, keda isegi ei informeeritud lahkumisest. Taanduvate vägede kannul tungis punaarmee
edasi. Suur osa Eesti vallutamisel oli N. Liidus formeeritud 8. Eesti laskurkorpusel.

18.sept. nimetas J. Uluots EV presidendi ülesannetes ametisse EV valitsuse, mille peaministriks
sai Otto Tief. EVR viimasel koosolekul 20.sept. anti võim O. Tiefi valitsusele. Koostati deklaratsioon
iseseisvuse taastamise kohta ning üritati organiseerida Tallinna kaitset. Valitsus kuulutas raadioteel oma
erapooletust Saksa ja N. Liidu vahelises sõjas ning nõudis kõigi võõraste vägede lahkumist Eestist. O.
Tiefi valitsus täitis oma ülesande, EV järjepidevus oli kindlustatud, kuid tal ei olnud abinõusid oma
võimu maksmapanekuks. Katsed organiseeritud vastupanule Vabadussõja eeskujul olid nõrgad. Admiral
Johan Pitka püüdlused selles sihis ei kandnud vilja. Ta enda saatusest puuduvad kindlad andmed.

Pärast Valga vallutamist 19.sept. suundas punaarmee oma löögi Tallinna poole. Sinimägede
juures leidis punarmee vähest vastupanu. Avinurme ja Porkuni lahingutes 20.-21. sept. hävitas 8. Eesti
laskurkorpus Narva poolt taanduvate eesti väeosade tuumiku. Paljud langesid vangi, põgenesid kodudesse
või liitusid metsavendadega. Oli ka neid väheseid, kel õnnestus evakueeruda Saksamaale või
põgenikepaadiga Rootsi või Soome. Põhja- ja Lõunarindel sõdinud eesti väeosade taganemistee oli
sellega ära lõigatud.

Teed olid täis põgenikke - taanduvaid sõjaväekalonne ja kümneid tuhandeid tsiviilpõgenikke -
punaväelaste eest lääne poole. Valitses kaos, teadmatus olukorra kohta, puudus rindejoon ja ühtne
juhtimine. Siin-seal osutasid eesti väeosad vaenlasele vastupanu. 17.-21.sept. hävitasid eestlased teel
ligemale 200 vene tanki.

Tallinn langes punaväelaste kätte 22.sept. pärast lühikest vastupanu. Sakslased olid linna kohati
purustanud. Pika Hermanni tornis lehvis sini-must-valge lipp lühikest aega.

Eesti mannermaa allutatud, siirdus punaarmee saartele. Sept. 29.-30. 8.laskurkorpus vallutas
Muhu saare, 2.-3. oktoobril  punaarmee lõi sakslased välja Hiiumaalt. Lahingud Saaremaal algasid 5.okt.
Kuressaare langes juba 7.okt., kuid siis järgnesid ägedad lahingud Sõrve poolsaarel, mille elanikud olid
jalust viidud Saksamaale. Saksa vägede evakueerimisega 24.nov. lõppesid lahingud Sõrves. Punaarmee
pealöögijõuks saartel oli taas 8. Eesti laskurkorpus. Eesti oli jälle N. Liidu haardes. Riia langes sovettide
rüppe 13.-15.okt.. 21.okt taandus Saksa armeegrupp „Nord" Kuramaale kotti.

Tundma õppinud N. Liidu režiimi tõelist palet esimese okupatsiooni ajal, otsisid eestlased
palavikuliselt võimalusi nende uuest okupatsioonist pääsemiseks. Umbes 6500 rootsi päritoluga Eesti
kodanikku evakueeris varakult Rootsi. Rinde lähenedes muutus sügise poole põgenejate rännak rannikule
otse tormijooksuks. Suurem osa põgenikke siirdus muude võimaluste puudumisel evakueerimise korras
Saksamaale, pidades seda moodust paremaks sovettide alla sattumisest.

Rootsi ja Soome suundumist takistasid sakslased kuni viimaste päevade üldpagemiseni.
Tormistest ilmadest hoolimata  põgeneti kalalaevadel ja -paatidel ning mis iganes vett pidas. Põgenejaid
luurasid ja hävitasid vene lennukid ja allveelaevad. Arvatakse, et umbes 10 000 eestlast hukkus merel.
Tabamuse sai muuhulgas laatsarettleav „Moero", mis oli 3000 isikuga teel Saksamaale, kellelt päästeti
vaid 600. Umbes 450 inimest hukkus vene lennuki rünnakul reisilaevale „Nordstern".

Sovettide haardest pä1 ses umbes 70 000 inimest. Nagu nimetatud, suurem osa neist, u. 44 000,
maandus Saksamaal, u. 25 000 Rootsis, u. 1000 Taanis. Esialgu Soome läinud põgenikus siirdusid hiljem
Rootsi. Pääsenute hulgas oli ka prof. Jüri Uluots oma perega. EV eksiilvalitsuse peaminister presidendi
ülesannetes Jüri Uluots suri 9.jaan. 1945 Stockholmis. Tema asemele asus August Rei.

Vangistatud 18.sept. 1944 ametisse määratud EV valitsusliikmete üle 2.-3.juulil 1945 peetud
NSVL Ülekohtu sõjakolleegiumi kohtuinstungil mõisteti Jaan Maide surma, Otte Tief 10 aastaks, Hugo
Pärtelpoeg, Ernst Kull ja Arnold Susi - igaüks 8 aastaks ning Johannes Pikkov ja Juhan Kaarlimäe 5
aastaks vangi, kõigile lisaks pärast karistuse kandmist veel õiguste kitsendamine 5 aasta jooksul.

Jaanuari teisel poolel 1945 suunati 20. Eesti diviis Oderi jõe läänekaldale Oppelni piirkonda, kus
see raskete lahingutega tõkestas punaarmee pealetungi kuni märtsi keskpaigani. Lahingutes hukkus
ligemale 2000 eesti sõdurit.

Väeosa formeeriti ümber ja saadeti aprilli keskpaiku rindele Tšhehhoslovakkia piiri lähedale
Riesengebirge mäestiku jalamile. Saksa relvajõudude tingimusteta kapituleerumise päeval, 8.mail püüdis
20.Eesti diviis Praha suunas taandudes jõuda Ameerika vägedeni, ning anda end nendele vangi. Paraku
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satuti tšehhi partisaanide kätte. „Tšehhi põrgus" hukkus ligikaudu 500 eestlast. Enamik ellujäänuid anti
üle Nõukogude võimudele, kust tee läks Siberi vangilaagreisse.

Eestisse tunginud punaarmee teostas elanikkonnas tapmisi, rüüstamisi ja vägistamisi. Umbes
5000 inimest inimest küüditati N. Liitu, u. 13 000 eestlast sai surma võideldes punaarmee ridades. Umbes
38 000 mobiliseeritust ja tegevväe meestest jäeti pooled töölaagreisse. Teisest poolest pääses elugu umbes
5000 meest.

Arvestatakse, et umbes 60 000 - 65 000 eestlast sõjaväeüksustes ja omakaitses võttis osa
võitlustes Nõukogude vastu. Sakslaste poolt mõrvatuid ja vanglates surnuid loetakse umbes 5000 piirides,
sõjas sakslaste pool langenuid umbes 6000 ning N. Liidu õhurünnakuil ja põgenemisel hukkunuid umbes
4000 inimest. Kokku kaotas Eesti saksa okupatsiooni ajal umbes 15 000 inimest. Läti arhiividest selgus
(1965), et sealse KP andmeil oli skaslaste poolt hukatute arv Eestis 5433 isikut, neist 2321 kommunisti,
1749 kaasajooksikut, 400 punast partisani ja 963 juuti.

Peab siiski tunnistama, et hoolimata ülbusest, rõhumisest, raskustest, piinamistest ja ülekohtust,
Saksa okupatsioon oli kergendus Eesti rahvale. Hoolimata kõigest - sakslased olid inimolemused. Nad ei
tormanud kui metsikud jõugud röövima, rüüstama, vägistama ja tapma - kõike seda pidi kannatama
venelaste all. Sakslased, muide, murdsid kõik oma suure suuga antud lubadused, väljaarvatud: eestlasi ei
saadetud läänerindele.

Eestlaste trägöödia seisneb selles, et nad võilesid võõraste võimude eest, kes neile ei
sümpatiseerinud, ning et nad ohverdasid oma elu suurelt osalt kodumaa pinnal vend venna vastu
võideldes - ilma, et see toonuks rahuldavat lahendust nende kodumaale.

Boris Tesnov

****EEEESSTTII AARRHHIIIIVV VVAANNCCOOUUVVEERRIISS****
Arhiivi tuba MEIE KODU allkorrusel on üks vaikne ja kindel koht kuhu me

kogume Kanada läänekalda eestlaste elu-olu tõestavat  materjali ja
mälestusesemeid.

Võtke selleks ühendust arhiivi kontakisiku Edda Davis’ega
MEIE KODU aadressil ehk telefonil (604) 922-3755

Evald Umelas Kirikufondi auliige

Vancouveri Eesti Kirikufondi esimees Valdeko Weemees tegi ettepaneku peakoosolekul,
10.veebr. 2002 valida Evald Umelas Kirikufondi auliikmeks. Ettepanek kiideti heaks suure aplausiga.

Evaldi puukunst kaunistab kirikut ja Meie Kodu hoonet. Ta kirjutas alla Kirikufondi põhikirjale
mis registreeriti Victorias 1962.aastal.

Tulge, tooge ja säilitage meie kultuuri ja tegevuse näiteid !

Emadepäeva aktus
Pühap. 12.mail kell 13:30  Meie Kodu

aulas
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EKÜK  EKÜK  EKÜK
LOENGUD KEVADEL 2002

“MEIE KODU”

Loengud algavad peale kiriku kohvilauda, umbes 12:45

24. märts 2002 ILUS EESTI: video viib meid 54. minutiga
65. ilusasse kohta Eestis, Vanalinnast moodsateni,
Saaremaa suitsusaunast Setu memmede tantsupeole,
kodumaa muusika ja loodushäälte saatel.
Näitab Viktor Remmelg.

21. aprill 2002  Teema teatatakse hiljem.

26-28. aprill 2002 SIMON FRASER UNIVERSITY: soome-ugri konverents
Finno-Ugric Studies Association of Canada korraldab sellel
aastal rahvusvahelise konverentsi Simon Fraser ülikoolis,
Burnabys.  Huvitavaid ettekandeid pakuvad osavõtjad mitmelt
maalt.  See on ainulaadne võimalus osa võtta.

 Loengute ja ürituste eelkava lühendatud versioonis näeb välja järgmiselt:

Friday April 26, 2002 Halpern Centre 114
14:00 - 18:00 Registration
18:00 Opening Reception: Greetings from FUSAC President and Consuls; buffet; cultural
program. Halpern Centre 126

Saturday April 27, 2002 Halpern Centre 126
08:30 Lectures begin -- 13 presentations
12:10 Lunch
18:00 Dinner --
19:00 Finno-Ugric traditions - two audio-visual presentations

Sunday April 28, 2002 Halpern Centre 126
08:30 Lectures begin -- 16 presentations
11:30 Lunch
19:00 Closing Banquet -- gypsy music

For details check
http://vpacademic.yorku.ca/fusac/index2.html
http://vpacademic.yorku.ca/fusac/

Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada/Eesti Kultuuri Ühing Kanadas
6520 Oak Street,Vancouver, B. C., V6P 3Z2, Canada

VES eestlaste ühislauludeõhtu
Reedel 3.mail, kell 19:00 - Meie Kodu allsaalis
Kohv ja suupisted Tulge kõik ja tooge oma lauluhääled!
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ELU SURMAST EDASI
Eddale

Richard N. Davis’t mälestades

Elu elab alati.
Surm ise ellu ulatab,

maisele ilmale sammas.
Inimene, ainus lüli,
igavese elu ketis,
oluline, igavene.

Et kett ei katkeks
peab elama hästi

aitama teisi
ja jagama jõudu.

Su elukaaslane hoolitses selle eest
et ta lüli hoiab koos meie ketti.

Et kett ei katkeks
peab elama hästi

aitama teisi
ja jagama jõudu.

Mitmed lülid voolimisel,
tagumisel tugevamaks.
Südamesse kuhjund tuli

leegitse ja sütita!
Ennekuuldud armsad sõnad

jõudu külvaku ja head.

Elukett käib sedasi,
elu surmast edasi.

Järelhüüe Jutalt



    KODUKIRIKU TEATED

ESTONIAN
EVANGELICAL
CHURCH

2396 West 8th Ave
Vancouver, B.C.
Canada
V6K 2A9

Kuulake vaimulikke emakeelseid raadiosaateid
igal pühapäeval kell 4:30 - 5:00 p.l.

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

Vancouveri Eesti Apostliku Õigeusu Kogudus
   EESTI KIRIK      6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

   Preester: Isa Stefan.
               Koguduse esimees: Hans Selde (604) 538-2939.

Vaiksel Laupäeval, 30. märtsil - Ülestõusmise Püha.
Öine jumalateenistus algusega kell 9:45 õhtul.

Pühapäeval 19. mail, kell 11:00 hommikul - Nelipüha  jumalateenistus.
Pihti algus kell 10.30.

Pühapäeval 23.juunil, kell 18:00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus.
Forest Lawn kalmistusl, eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud.

Pühapäeval 13.oktoobril, kell 14:00 - Lõikusepüha jumalateenistus. Kohvilaud.

Pühapäeval 24.novembril, kell 14:00 - Surnutepüha jumalateenistus.

Teisipäeval 24. detsembril, kell 14:00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.

Pühapäeval 19.jaanuaril 2003, kell 14:00 -Jumalateenistus ja koguduse peakoosolek.

Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Saatjad Ülo Valdma ja Tarmo Viitre.



E.E.L.K. Vancouver Peetri Koguduse

TEATED
03.01

õp.mag. Walter Johanson 6520 Oak Street hr. Armas Kivisild, esimees
604-263-1802 Vancouver BC  V6P 3Z2 604-987-9418
walter.johanson@eelk.ee http://www.eelk.ee/vancouver vancouver@eelk.ee

Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval, kell 11 hommikul Peetri Kirikus.  Armulauda
kaetakse iga kuu viimasel pühapäeval ja suurtel pühadel.

Kolm Suurt Päeva Suur Neljapäev - 28.märts kell 6 õhtul armulauaga.
Suur Reedel - 29.märts kell 3 p.l. liturgiline jumalateenistus.
Ülestõusmispüha - 31.märts kell 11 hommikul armulauaga.

Victorias toimuvad jumalateenistused Lutheran Church of the Cross’is (Cedar Hills ja
Cedar Hills Cross Road nurgal).  Kuulutuspunkti vanem on hr. Urmas Anniko,
tel. (250) 474-0255.  Ettenähtud jumalateenistused toimuvad  kell 2:00 p.l.
20.apr. (armulauaga), 15.juun., 17.aug., 19.okt. (armulauaga), ja 21.dets.

Nelipüha pühitsetakse 19.mail armulauaga.

Leeripüha toimub 26.mail kell 11 hommikul armulauaga.

Surmuaiapüha ökumeeniline jumalateenistus tähistatakse 23.juunil kell 6 õhtul Forest Lawn
kalmistul.

Õpetaja kõnetunnid peetakse etteteatamise korras kolmapäeva hommikuti või pühapäeviti pärast
jumalateenistust. Haigete külastamine toimub haige soovil. Palume helistada
õpetajale igal ajal tel. 263-1802.

Lillekalendrit palume ka meeles pidada. Lilled altaril või altari ruumis on Jumala austuseks ja
kiriku kaunistuseks.

Haiged Palume teatada koguduse õpetajale või nõukogu liikmetele haiglas viibijate
koguduse liikmete nimesid, et saaksime neid meeles pidada.

E - mail aadressid palume teatada koguduse õpetajale walter.johanson@eelk.ee.  E-
maili kaudu saaksime kiriku teateid teile kiiremini saata.

Internetis on nüüd meie koguduse kodulehekülg. Seda saate lugeda aadressil:
http://www.eelk.ee/vancouver/ 

Kohvilaud Iga pühapäevase kohvilaua pärast jumalateenistust on tubli aeg puhata, tutvuda
ja suhelda meie koguduse ühiskonnaga.  Sellest on kujunenud meile
omapärane, traditsiooniline ettevõtte.  Samuti ka teie saate seda traditsiooni
omandada.  Võtke endale vaid ühe kohvilaua korraldamise selle aasta jooksul. 
Ja tooge kaasa ühe mittekirikuskija sõbra või sõbranna, kes teid aitaksid. 
Mitmel on lapsi ja lapselapsi keda võite kaasa tuua – tehke sellest perekonna
ettevõtte.  Palun kirjuta oma nimi kohvilaua kalendrisse, mis on leida kiriku
teadete tahvlil allruumides.





Käisin suusatamas!

Pühapäeval, 27.jaanuaril 2002 sadas meil terve päev lund ja isegi tuiskas. Et seda juhtub siin nii
harva siis otsustasin minna suusatama kohe siit maja eest.

Kui elasime Montrealis siis käisime kogu talv iga nädalalõpp suusatamas, küll mägedes, küll
murdmaal.. Oma ja kaasa mäesuusad ja saapad ning kepid andsin juba ammu ära oma ületee naabritele,
kel on kolm last. Aga oma murdmaasuusad jätsin alles - et ehk lähen jälle suusatama. No, nüüd oligi siis
hea võimalus, olgugi et olen juba kaheksakümnendates aastates.

Esmaspäeval oli paks, ilus, valge lumimaas ja puud-põõsad sillardasid säravas päikesepaistes
silmi pimestavalt. Taevas oli sinine ja oli tuulevaikus. Temperatuur just sulamispunktis. Hakkasin kiiresti
oma suusa varustust kokku otsima, sest polnud seda kasutanud enam 5-6 aastat. Suusad ja kepid ja saapad
leidsin pööningult. Kindad, kampsuni, mütsi ja suusapüksid leidsin erinevatest riidekappidest ja siis veel
ilusad punased pikad aluspüksid (sest arvasin, et suusatamisel peab neid kandma!). Algas riietumine.
Kõik läks enamvähem libedalt aga kui jõudsin suusapüksteni leidsin omaks üllatuseks, et oli raskusi
pükste kõhu pealt kokku haakimisel! Aastate jooksul oli vist võim, vägi ja musklid õlgadest alla
puusadesse vajunud!?! Igatahes kuidagi sain ähkides hakkama kuigi mitte saja protsendiliselt. Ka saapaid
oli päris raske jalga ajada, sest pidi ju kummardama ja paelu kinni siduma ning püksid pigistasid. Siis
kampsun selga, müts pähe ja õue. Kõik see tegevus oli mind juba täiesti higiseks ajanud. Kui siis veel
maja ees garaaži teel suusa kindad kätte olid aetud, suusakepi rihmad üle kinnaste õigesse asendisse
seatud ja suusasaapad suuskadel õigetesse klambritesse surutud olin juba päris väsinud.

Siis algas suusatamine!
Kuna meie linnaosas ajavad sahad lume ära vaid suurematelt liiklusteedelt siis meie tänavad olid

jäetud sula ootama. Lumi oli jalg maad paks ja suusk ei saanud libiseda. Pidin jäljed sisse tammuma.
Mõned autod olid juba sügavad roopad lumme ajanud ja nende ääred olid öösel jääks külmunud. Nii et
pidin nende vahel balanseerima. Pea igast majast oli auto välja sõitnud risti tänavale - neist ratta jälgedest
pidin üle ronima ja ettevaatlik olema, et mitte suuski murda. Ei tahtnud suuski alt ära ka võtta, sest ei
olnud nii lihtne neid jälle alla panna! Eks töötasin siis hoolega edasi: tammusin sügavlumes, ronisin,
balanseerisin keppide abil ja kui jõudsin metsa tukani olin juba üleni higine ja jalad värisesid!

Metsa all oli vähem lund kuna osa oli alles puude otsas ning koerad ja koerte jalutajad olid seda
kinni tampinud ja suusk hakkas juba libisema. Kuid seda ei olnud mitte kauaks, sest jõudsin välja
kõrgepinge elektriliini lagendikule mis oligi mu suusatamise siht. Aga, oh häda! Seal oli puutumatu lumi
ja ikka jalg maad sügav - pidin jälle suusa jälgi sisse tammuma. Tuli meelde ühe mu kadunud Montreali
sõbra ütlus, et värskes paksus lumes on siis alles hea murdmaal suusatada kui kolm paari suuski on jäljed
sisse ajanud. No, kust pidin mina need kolm paari suuski võtma? Olin sunnitud oma ühe paariga läbi
ajama. Eks siis tammusin esimesed jäljed sisse ilusas päikesepaistelises talve vaikuses ja higi voolas
ojani. Kui jõudsin lagendiku lõppu pöörasin ümber ja ja nii sai teine paar suuski samal rajal liikuda, aga
libisemist veel ei olnud. Lagendiku teises otsas jälle ümber pöörd ja tagasi oma aetud rada pidi. Juba oli
parem aga kogu see jälgede ajamine oli mind täisesti ähkima - päikese prillid ninal olid uduseks läinud
higist. Kui lõpuks olin jõudnud jälle teisele poole lagendiku lõppu ja ümber pööranud oli rada juba päris
hea ja suusk libises ilusti, ainult et minul jooksis vägi välja. Otsustasin tagasi kodu poole pöörduda. Jälle
läbi metsa, tuka-tuka, kuni tänavani. Aga nüüd olin targem. Selle asemel, et uuesti auto roobaste vahel
turnima hakata - võtsin suusad alt ära, panin õlale ja kõndisin läbi lume ja autode roobaste koju!

Siis kohe märjaks higistatud riided seljast ära ja kuuma dušši alla. Kui siis hiljem tugitoolis
istusin jaõlut jõin oli juba päris mõnus ning rammestus kontides ja lihades.

Õhtul sellest suusatamisest ühele sõbrale rääkides, naeris ta mu vintsustuste üle aga käskis, et
mine homme jälle. On lihastele hea.

Järgmisel päeval kui kõik lihased valutasid, isegi need mida ma ei teadnudki et mul neid on,
arvasin omaette, et mine ise!!

Mina läksin kohalikku basseini ujuma ja otsustasin, et ujumine on kergem ja ei pea keppidega
tasakaalu hoidma ja püksid ei pigista kõhtu!

Nii see siis oli - käisin suusatamas!
August Mullaste
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LÕPPPES VANCOUVERI EESTLUSE AJU-RAJU
jjaa VVAAIIBBUUSS MMEEEESSKKOOOORRII LLAAUULL

Veebruari esimestel pühapäevadel toimunud Vancouveri Eesti Seltsi ja Vancouveri
Eesti Kirikufondi peakoosolekutel võis nii mõndagi huvitavat kogeda meie elust ja
olust Vancouveris.

Need olid juba kolmas ja neljas meie organisatsioonide kevadistest  peakoosolekutest,
mis annavad ju aru möödunud aasta jooksul tehtud tööst ja näitavad meile ka meie
tegevuse suundi – Ühendatud Koguduse ja Kultuuri Ühingu peakoosolekud peeti juba
varem, Pensionäride oma on ka möödas ja  Peetri ja Õigeusu Koguduste omad lükati
lumesaju tõttu märtsi algusesse. Seega, koosolekute sarja vaadates on selge, et eestluse
kell Vancouveris tiksub ikka (veel) edasi.

Küünlakuu esimesel pühapäeval toimunud Vancouveri Eesti Seltsi peakoosolekul oli vast
suurim uudis see, et VETK (Vancouveri Eestluse Tuleviku Komisjon) oli üleandnud oma
loojale, so. Seltsi juhatusele, oma tegevuse ,,lõpliku rapordi” ja seega lõpetanud oma töö
ja aju-raju koosolekud. VES-i juhatus seda raporti ja selles olevaid ettepanekuid ei
avalikustanud ja koosolekul viibijad ei esitatud selle suhtes ka ühtegi küsimust - just nagu
eelmise aasta peakoosolekul, kui VETK esitas oma esimese tööaasta rapordi.

Seekordne kahe aastase töö raport – ilusasti esitatud kahes keeles kuuel valgel lehel,
mustas trükis ja siniste kaante vahel oleks kindlasti väärinud suuremat tähelepanu või
vähemalt mingit tunnistust Seltsi juhatuselt ja ka osalejatelt. Raport, mille koostamisel
osales üle viiekümne isiku, milleks peeti kakskümmend üks koosolekut ja milleks
analüseeriti 80 täidetult tagastatud ehk 23% välja jagatud küsitluslehtedest, on saadaval
VES-i Raamatukogus. Samas on ka saadaval küsimuslehe tulemused.

Teine suur uudis tuli esile Seltsi allorganisatsioonide aruannete punkti all, kui kirjaliku
aruannet ette lugedes VES-i Meeskoori laekur teatas, et Meeskoor on lõpetanud laulmise.
Seega selgus, et eesti meeste laul Vancouveris on taas vaibunud. Koosolekul ei olnud
näha ka selle uudise suhtes mingit erilist reaktsiooni peale tagasihoidliku aplausi mida
anti ka neile allorganisatsioonidele mis esitasid ainult suusõnalised tegevuse aruanded.

Loodetavasti saame peatselt lugeda Läänekaare Postipoisis VES-i Meeskoori tegevusest,
so. sünnist, käekäigust ja lõpust täpsemalt üsna peatselt, sest  seda väärivad nii kadunud,
endised ja veelgi alles olevad koori liikmed. Nende töö ja panuse lõpp on Vancouveri
eestlusele ja ühiskonnale suur kaotus. Loodame, et varsti võime taas kuulda emakeelset
laulu ühelt uuelt triolt või heli-neljalt...

Seltsi peakoosolek ise läks seekord küllaltki sujuvalt kahes keeles. VES-i majanduslikku
eelarvet tõlgendades on selge, et see kulges taas ilma suuremate lubadusteta tuleviku
suhtes. Esimees valiti traditsiooniliselt tagasi ja talle anti tegevuseks kätte kaheksa
liikmeline ,,laiendatud” juhatus, kelledest pooled on uued ja VETK-i kasvandikud. Seega



võib arvata, et Seltsi tegevus ehk elavneb ja nii mõndagi nende raportis esitatud soovidest
saab teoks.

Küünlakuu teisel pühapäeval toimus Vancouveri Eesti Kirikufondi, so. Meie Kodu ja
kiriku hoone omaniku, peakoosolek. See tavaliselt lühikene ja esimehe poolt alati kindla
käeliselt juhatatud koosolek oli seda ka seekord. Suusõnalised esimehe ja laekuri
aruanded võeti aplausidega vastu ja eelarve kinnitati esitatult. Tegevuskava päevakorrast
puudumine tekitas osalejatele hulgas muret ning selle suhtes esitati mitmeid küsimusi,
tehti ettepanekuid ja VETK teatas, et annab ka Kirikufondi Nõukogule üle oma lõpliku
rapordi lisaks eelmisele, et tiivustada Fondi tegevust.

Fondi juhatuse valimised olid omamoodi üllatavad, sest seekord oli soovijaid põhikirja
põhjal vabanenud  Nõukogu kohtadele rohkem kui oli vabanenud kohti! Esimehe esitatud
kanditaatide nimekirja  täiendati osalejate poolt ja lisaks kahele endisele taasvalitule
kinnitati kohale kolm uut liiget. Pandi kokku ka komitee Fondi kinnisvara remondi
vajaduse määritlemiseks.

Peale Kultuuri Ühingu esinaise tänu ütlemist Fondile Vancouveri Eestlaste Arhiivile
Meie Kodus ruumi võimaldamise eest  lõppes peakoosolek aplausiga esimehele tehtud
ennastsalgava töö eest. Peakoosolekule järgnes koheselt uue Nõukogu esimene koosolek,
kus määrati järgnevate koosolekute päevad – seega on ka Fondi kell üleskeeratud ja
tiksumas.

vanTT

KKeevvaaddppiidduu -- SSpprriinnggFFlliinngg
DDaayyss HHootteell -- 99885500 KKiinngg GGeeoorrggee HHwwyy SSuurrrreeyy

2200.. aapprr.. 22000022

kkoogguunneemmiinnee kkeellll 1188::0000 -- ccoocckkttaaiillss 66 ppmm
õõhhttuussöööökk kkeellll 1199::0000 -- ddiinnnnnneerr aatt 77 ppmm

ttaannttssuukkss mmäännggiibb ""SSiillvveerr SSttaarrss"" ddaannccee bbaanndd

PPiilleettiidd//ttiicckkeettss -- ""KKiillppllaasseedd""
JJuulliiee:: 660044 883311--22339955
MMaarrii:: 660044 994466--44440099



VETK

VETKi töö on tehtud ja lõplik raport on edasi antud VESi juhatusele ja Kirikufondi nõukogule.
Paistab, et VETK arutused on hakanud vilja kandma. Kirikufondi aastakoosolekul oli juttu remodi
vajadusest ja moodustati remodi uurimise komitee ( esimees Karl Toming). KF nõukogu kuulutas välja
järgmise kahe koosoleku kuupäevad, et anda sihtajad komitee ettepanekuteks. Asi edeneb.

Veel kord suur tänu teile, kes meie koosolekutest osa võtsid.
Malle Püss, VETK esinaine

VETK lõplik raport
Veebr. 2002

Veebruaris 2000, VESi aastakoosolekul võeti vastu otsus kutsuda kokku komisjon mis uuriks Vancouveri
eestlaskonna tulevikku. See teema oli juba pikemat aega pakkunud huvi eestlastele  siin ja mujal
maailmas. Aastakoosolekul oli kohal seitse inimest kes soovisid töötada komisjonis. Otsustati ka kutsuda
esindajaid igast Vancouveri eestlaste organisatsioonist, samuti oleks igaüks eesti seltskonnast teretulnud
osalema.

Organisatsioonidega võeti kontakti kolmel korral ja avalikud kutsed olid tahvlil Meie Kodus. Kõige enam
osavõtjaid komisjoni koosolekul oli kakskümmend üheksa inimest ja kõige vähem kaheksa - keskmiselt
umbes kaksteist. Osavõtjate vanused hõlmasid  kahekümne aastastest  kuni kaheksakümnesteni.

Et algust leida diskussiooniks valmistati küsitlusleht, mida levitati umbes 350  eksemplaari ja tagastati
umbes 80. Ankeet oli kahes keeles, et anda igaühele võimalus vastata. Teemad olid: kultuur ja keel,
tegevus, kokkusaamise kohad ja majanduslikud küsimused. Vastused näitasid, et on veel huvi eesti
üritustest osavõtmiseks, eriti kui oleks võimalik mõndagi  ajakohastada. Koopia küsitluslehe statistikast
koos kommentaaridega on VESi raamatukogus. Need said ka esitatud väljakuulutatud VETKi koosolekul.

Arutati kahekümne ühe koosoleku jooksul palju teemasid - järgneb lühike ülevaade.

Eesti taasiseseisvumisega on olukord kodumaal drastiliselt muutunud. Samuti on meie kohalik olukord
muutunud. Peame ka aktsepteerima fakti, et meie ühiskond kahaneb.  Oleme hoidnud eestlust siin
Vancouveris Eesti  taasvabanemiseni - hästi tehtud!  Meil on aga ikka veel roll mängida eestluse kasuks.
Missugune peaks see olema?

Meie esimene, väga energiline kuid kiirelt vananev ning hääbuv generatsioon, on pannud märkimisväärse
aluse eesti kultuuri säilitamisele Vancouveris.  Me oleme osalenud kõikidel suurematel eestlaste
kokkutulekutel nii läänerannikul kui ka globaalselt; on tantsitud, lauldud, koolis õpitud, osaletud
loengutel ja kontsertidel, tehtud käsitööd, näitemänge, sporti ning harrastatud muidki huvialasi. Suurte
majanduslike panustega  ja aruka ettenägelikkusega  muretseti eestlastele omad kirikud, Mäeotsa ja Meie
Kodu. Kõike seda tehti armastusest oma kultuuri vastu ja vajadusest kuuluda ühte.  Pärandina langeb see
nüüd kolmanda ja neljanda generatsiooni Vancouveri eestlastele hooldada ja edasi arendada.

Leiti, et nii sihid kui meetodid kultuuri viljelemisel peaksid muutuma.   Soovitati mitmekesistada tegevust
ja mitte piirduda ainult sellega millega on siiani tegutsetud.  Pöörata rohkem tähelepanu Eestile ja
eestlusele Kanada ühiskonnas, tegutseda rohkem väljaspool ja väljas poole meie endi ühiskonda ning
tõmmata kaasa eestluse vastu huvi tundvaid mitte eestlasi.  Tegutsevad organisatsioonid peaksid
koonduma üheks või ainult paariks organisatsiooniks samaaegselt siiski harrastades oma traditsioonilist
tegevust pakkudes esimesele ja teisele generatsioonile seda mida vajatakse. Rohkem tegevust peaks
toimuma inglise keeles, või kahes keeles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Majandusliku heaolu kindlustamiseks ja kinnisvarade hooldamiseks peab otsima ja kasutama võimalusi
sissetuleku hankimiseks väljas poolt meie enda ühiskonda.  Selleks on hädavajalik organisatsioonide
liikmete nõusolek ja juhtnöörid  ning tõenäoliselt tasuline tööjõud.

Leiti, et paljude organisatsioonide põhikirjad on aegunud ja vajaksid ajakohastamist nii väljendustelt kui
sihtidelt. Enamusel puuduvad juhtnöörid organisatsiooni likvideerimiseks ja varanduse suunamiseks.
Selgete juhtnööride puudumisel langeb varandus kohalikule valitsusele.

Leiti et, Läänekaare Postipoiss  peaks ilmuma nii kaua kui on selle lugejaid ja kui tuntakse huvi eestlaste
tegevuse vastu. Võiks mõtelda  ühise läänekalda häälekandjale kõikide läänekaldal asuvate eeslaste
ühisettevõttena. Tõenäoliselt vajaks ka see ,,palgalist’’ toimetajat. Peaks harrastama tänapäeva
tehnoloogiat ja sidet laiendama interneti kasutamise kaudu.

Leiti et, eesti keele tarvitamist peaks õhutama nii kaua kui vähegi võimalik.

Leiti et, Meie Kodu peaks olema tõeline meie kodu kus kõik ja igasugune sobiv tegevus oleks teretulnud
ja et sinna oleks võimalus tihedamini lihtsalt “sisse astuda” ja veeta aega.  Raamatukogu peaks olema
avatud alati kui majas on tegevus. Peaks muretsema rohkem ingliskeelseid raamatuid mis võiksid oma
sisult olla meie lugejaskonnale huvitavad ja rohkem rõhku peaks pandama raamatute laenutamisele ja
vähem nende säilitamisele. Vajalikud funktsioonid peaks ajakohastatama, ratastooliga liikumist
soodustama ja sisustus olema rahvuspärane.

Lootes et nendest arutlustest saaks tulemusi, tegi ja teeb komisjon ettepanekuid VESile ja Kirikufondile.
Järgneb nimekiri ettepanekutest.

Meie koosolekutest on osavõtnud üle viiekümne isiku. Suur, suur tänu teile kõigile!

                                                                     VETKi nimel, Malle Püss
Veebr.2002

VETK Ettepanekud                        3/2000 - 1/2002

Ettepanekud tehtud VES juhatusele: -
-et VES annaks tihedamini välja Läänekaare Postipoissi
- et oleks ühine kalender kus oleks kõik eestlaste üritused ja koosolekud varakult

ülesmärgitud, et püüda vältida konflikte—TEHTUD, Meie Kodus raamatukogu ukse kõrval tahvli peal
- et internetti panna eestlaste kodulehekulg—TEHTUD, EOLL’i Vancouver osakonna

poolt; aadress; www.esto.bc.ca
- et VES aastakoosolek peetakse kahes keeles

- et eestlaste tutvustamiseks VES võtaks osa European Festivalist mis toimub 2 juunil
2001, Scandinavian keskuses, Burnabys. TEHTUD,  juhatas Krista Tanner

- et VETK saaks mandaadi edasi töötamiseks VES’i raamides. TEHTUD, VES peakoosolekul
2001

- et VES võtaks ametliku kontakti Kiriku Fondiga, et luua komitee kes koordineeriks ja
kavandaks hoone remonti ja ajakohastamist, sest see on siiski meie peamine ürituste asukoht

- et VES kutsuks oma juhatuse nõuandva komiteesse iga kohaliku eesti organisatsiooni esindaja,
et kiiremini ja täpsemalt  informatsiooni levitada palju suuremale inimeste arvule.

- et VES seaks ametisse formaalse komitee kes korraldaks Mäeotsa hooldamist ja ajakohastamist
- et VES määraks ühe juhatuse koha “ürituste koordineerijaks”
- et VES seaks ametisse komitee kes ajakohastaks VESi  kodukorra ja pohikirja,( näiteks

likvideerimise juhul)
- et VES raamatukogu oleks  palju rohkem lahti, kõige vähemalt siis kui toimub Meie Kodus

mingi tegevus, näiteks Kilplaste ja Keerutajate harjutuste ajal jm., ja et VES muretseks uut materjali nagu



inglise keeles eesti kohta,video linte, ja eesti muusika CD’si, ja tellitud ajakirju Eestist 

- et VES määraks esindaja arhiivi toimkonda, et võimalikult paljud organisastioonid oleksid
sellega seotud

- et üks VES’i siht oleks, ja tegevuskavas oleks, eestlaste ja eestluse tutvustamine kanada
ühiskonnale. Oleme olnud liiga tagasihoidlikud.

-et VES võtaks kindla ja selge seisukoha toetuste jägamiseks, siin ja Eestis, näiteks
stipendiumid, toetused abiväärivatele isikutele ja gruppidele jne.

- et VES võtaks osa European Festivalist juunis 2002

Vancouveri Kirikufondile esitatud ettepanekud;

Et laiendada võimalusi kõigile (noortele, vanadele, abivajajatele) ruumide kasutamiseks, Komisjon
sooviks näha:

1. Lift, et ka ratastoolides inimesed ja teised kellel on treppide kasutamine raske või võimatu,
saaks alla korrusele - kus on kohvi serveerimine ja ka väljakäigud. Oleks soovitav lasta teha
kaks või kolm arvestust, et teaks täpselt mis on vaja. Siis saaks komitee luua kes hakkaks
raha korjama. Ilma täpse rahalise eelarveta ei saa seda teha.

2. Ajakohastamine - remont. Värvimine, keldri põrand, vaibad.
Vastuvõtu tuba (praeguse koosolekuruumi) mugavama sisustusega.
Saal (aula) teha filmi vaatamiseks kõlbuliseks ka päeval.
Kunsti komitee loomine - kes organiseeriks piltide vahetamist terves hoones.
Temperatuuri kontroll Meie Kodus vajab ajakohastamist.

VETK Final Report
Feb. 2002

In February 2000 at the VES AGM a commission was formed to look at the future of Estonians in
Vancouver. This topic has long been of interest here and elsewhere in the world.Seven people present at
the AGM were interested in working on the commission. It was also decided to invite representatives
from all Estonian organizations in Vancouver, as well as any interested individuals.

All organizations were contacted three times and invitations to attend were posted at Meie Kodu. The
greatest attendance at a meeting was 29 - the lowest 8 - average 12. Ages of the participants ranged from
the twenties to eighties.

In order to establish the topics of greatest interest, the commission put together a questionnaire.
Approximately 350 were sent out- about 80 returned. The questionnaire was prepared in both languages,
so that anyone interested would be able to complete it. Topics were: culture and language, activities,
meeting venues, and financial issues. The results indicated that there remains interest in attending
Estonian functions, especially if an effort were made to update these. A copy of the questionnaire
statistics and comments is available at the VES library. These were also presented at a specially
advertised VETK meeting.

During 21 meetings many topics were discussed - the following is a short review.

 With independence the situation in Estonia has drastically changed- so too has our local situation. We
must accept the fact that our numbers are diminishing. We have kept alive the Estonian spirit here in
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Vancouver right up to the moment of independence- well done! But we still have a role to play in this
capacity - what should that role be?

Our first very energetic but rapidly aging generation has built a remarkable foundation for maintaining
Estonian culture in Vancouver. Our members have participated in all the big Estonian gatherings, from
here on the west coast to the world festivals.  We have taken part in dance, song, ethnic schools, lectures,
concerts, handicrafts, theatre, sport and areas of other interests. With major financial contributions and
knowledgeable foresight , Vancouver Estonians have acquired churches, Maeotsa, and Meie Kodu. All
this was accomplished for love of our culture and a need to stay united. As an inheritance it now falls to
our third and fourth generations to cherish and develop these further.

It was found that the goals as well as the methods of cultivating these bequests need to change. There was
a desire to expand the scope of activities and not to be limited only by how it has been done before. New
aims should be to pay more attention to Estonia itself and Estonians as part of  the Canadian culture, to
act more outside our own group and to include non Estonians who might be interested in some aspects of
Estonian culture. Currently functioning organizations should consolidate while maintaining their
traditional activities and offering to the first and second generations what they still require. More
functions should be in English or at least in both languages.

In order to ensure financial viability and maintain ownership of our real estate  holdings, we need to
establish methods of fundraising outside our own community. This requires the consent  of and direction
from the members of the organizations and probably the use of some paid staff.

It was found that the constitutions and bylaws of many organizations were outdated and need updating re
both administrative guidelines and goals. Mostly lacking are directives for liquidation of assets. Without
such directives in place, it is likely that the assets of our organizations will end up reverting to the crown.

It was felt that ALäänekaare Postipoiss@ should continue to be published as long as there are enough
readers and sufficient interest remains in the publication. Consideration might be given to cooperating
with other West Coast centres in producing a joint West Coast (California to BC) publication. This would
probably require the use of a salaried editor. In addition, more use could be made of todays
communication technology such as the internet.

It was felt that the use of the Estonian language should be encouraged as long as practicable.

Meie Kodu should have the feeling of a true Home for Estonians in Vancouver, where all forms of
suitable activity are encouraged and where one would be able to just drop in for leisure activity. The
library should be open during all functions or events in the building. More English language material
(books, magazines, audio media and videos) should be acquired. Circulation of material should be
encouraged rather than merely keeping it for archival purposes.

Up-dating is required in many areas. Wheelchair accessibility should be improved. The interior decor
should reflect our ethnicity.

In hopes that there will be results from our lengthy discussions, VETK has made and is making a number
of recommendations to VES and Kirikufond. An attatched sheet lists the recommendations.

Over 50 concerned individuals have attended our meetings. A great big thank you to you all!

Feb. 2002 For VETK, Malle Püss







26. Lääneranniku Eesti Päevad

Lääneranniku Eesti Päevadel on juba 50 aastane ajalugu. Järgmisel aastal on Portlandi
kord neid päevi korraldada. Juhatavasse kommiteese kuuluvad Ene Sokk (esinaine), Tiina
Johnston (abiesinaine) Thomas Palm (abiesimees), Paul Narits (peasekretär), Kalev Sepp
(sekretär), Erik Teose (laekur), Helle merilo (llige) ja Kati Tamm (liige). Et täielikult nautida
Eesti söpruskonda, on valitud päevade asukohaks "The Resort at the Mountain". See kuurort
asub väikelinnas Welches, Mt. Hoodi jalamil. Päevad toimuvad 16.-20.augustini 2003. EOLLi
postiaadress on : Estonian League of the West Coast, PO Box 80572, Portland, OR 97280 USA.

26. Lääneranniku Eesti Päevade embleemi kavandi võistlus

2003.aasta Lääneranniku Eesti Päevad vajavad Sinu abi! Meil on tarvis embleemi kujundust
märkidele, t-särkidele ja plakatitele. Esikoha saanud embleem saab 26. Lääneranniku Eesti
Päevade sümboliks. Pane oma ideed ja oskused mängu, et kujundada embleem, mis vastab
järgmistele nõuetele:
Aastaarv: 2003 - järjekorra number: XXVI - asukoht: Oregon - Embleemi peab olema võimalik
reprodutseerida must-valgena. Nimi: LEP

Esita oma kujundus 8 1/2" x 11" paberil, ning lisa eraldi identifitseeriv nimekaart, mida saab enne
hindamist eemaldada. Auhinnaks on US$ 25 ja LEP-embleemiga t-särk.

Kavandite esitamise tähtaeg on 15. märts 2002. Kavandid saata aadressil:
West Coast Estonian League, P.O. Box 80572, Portland, OR 97280  USA.

Konkursi võitja annab kõik kasutamise õigused LEP 2003 korraldustoimkonnale.

Vancouveri EOLLi aastakoosolek

EOLLi Vancouveri osakonna aasta peakoosolek toimub 23.märtsil 2002 kell 10:00 "Meie
Kodu" ruumes. On aeg hakata tõsiselt mõtlema 2005.a. Lääneranniku Eesti Päevade korraldusele.
Kas saame toimkonna kokku selle läbiviimiseks?

Malle

Kirikufondi Remondi komitee (KFRK)

Kirikufondi aastakoosolekul otsustati moodustada komitee, kes teeks põhjaliku ülevaate
"Meie Kodu" olukorrast nii seest kui väljast, et ettepanekuid esitada Kirikufondi nõukogu
koosolekul 14.aprillil.

Tegime kolme tunnilise ringkäigu, et kirja panna kõik mis vajaks remonti või parandust.
Oleme kontakti võtnud mõnede elukutseliste remondi ekspertidega, kellelt oleme saanud head
nõu ja üldist informatsiooni. Komitee sooviks esitada hoone ringkäigu tulemused  asjahuvitatud
eestlaskonnale pühapäeval 7. apr. kell 1 pl. Meie Kodus. Ootame kõiki kellele on "Meie Kodu" ja
seal olev tegevus kallis ja tähtis.

Näeme koosolekul,
Karl Toming
(KFRK esimees)

27



1

Immuun süsteem ja tervishoid.
esitatud Pensionäridele 30.01.02.

Meile meeldib kohvi juua, hea maitse ja ergutab pealegi. Aga kohvi põõsas ei ole aretanud seda maitset ja
kofeiini sisaldust meie tarvis, vaid hoopis enese kaitseks mürgina, et putukad selle vilja ei sööks. Putukad
muutuvad üli erutatuks ja närviliseks, ning selle vältimiseks hoiduvad sellest mürgist, mis meile on nauding. See
on vaid üks näide kuidas kõik elusolendid, taimed ja loomad on aretanud endale igasugu kaitset kahjurite ja
haiguste vastu. Imetajatel, kaasaarvatud inimesel on peamine enesekaitse välja arenenud immuunsüsteemina.

Kohe alguses rõhutan, et immuunsüsteem ei ole mingi täiesti iseseisev osa, vaid on organismi teiste
reguleerivate süsteemidega tihedas koostöös, s.o. närvisüsteem,  hormoonsüsteem ja immuunsüsteem mõjutavad
üksteist pidevalt ja loovad organismile  optimaalseid  elutingimusi  vastavalt   ümbritsevatele mõjudele.

 Immuunsüsteen on samaaegselt nagu politsei, parandus- ja koristusmeeskond meie kehale. Eri valgelibled
teevad vahet mis kehale oma, ja mis võõras, ja võõras tuleb kõrvaldada ja hävitada. Kui effektiivne  see süsteem
on tarvitseb vaid vaadata kui kiiresti kõik bakterid ja parasiidid  kehasse pääsevad ja selle lagundavad,  kui loom
sureb ja koos kõige muuga immuunsüsteem lakkab töötamast.

Meie immuunsus oleneb peamiselt kaht sorti lümfotsüütide  tegevusest. Lümfotsüüdid on valged
verelibled. Neid mis  tekivad luuüdis  ja tüümuses kutsutakse T-rakud. Tüümus on nääre rinnaluu taga mis on
oluline  varases lapseeas, täiskasvanul on ta atrofeerunud. T rakud reguleerivad kogu immuuntegevust, osa neist
aitavad suurendada immuunreaktsiooni  teisi  osi, osa on mis spetsiifiliselt surmavad keha oma rakkusid mis on
viirustega infekteeritud, ning osa on neid mis nende eelnevate rakkude tegevust pärsivad ja vaos hoiavad. On
väga oluline  et need kolm eri fraktsiooni oma tegevusega  oleks tasakaalus

Teine sort lümfotsüüte, mis tekivad lümfinäärmetes ja on B lümfotsüüdid, mis produtseerivad võõrainete,
nn antigeenide mõjul antikehasid. Need on veres ringlevad ja igalpool kehas esinevad valkained, globuliinind ja
cytokiinid mis ühinevad kahjulike võõraste ainetega, ning määravad need hävitamisele ja kehast välja
puhastamisele. Juba 60 aastat tagasi kui ma ülikoolis olin õpetati meile antigeenidest ja antikehadest, kuid siis
veel ei teatud täpsalt mis nad on ja kuidas nad töötavad. Nüüd teatakse väga palju rohkem, kuigi kindlasti veel
mitte päris kõike. Põnev on lugeda  uusi avastatud üksikasju, kuid see on keerukas ala, ja väljapool tänase
ettekande piirjooni. Mis on aga tähtis teada, kuivõrd kõik see süsteem on koordineeritud, üks asi mõjutab teist.
Hästitöötav  terve inimese immuunsüsteem on kui sümfoonia orkester, kus kõikede pillide hääled tasakaalus.
Kui mingi üksiku suplemendiga katsume seda süsteemi parandada, võime ta hoopis tasakaalust välja ajada,
muuta orkestri sellaseks  kus ainult üks pill domineerib. Võib ju küll olla, et mõne droogiga, näit väga
populaarse euchinaceaga, saab lühiajalisel tarvitamisel immuunsüsteeemi  ergutada, aga pikemal tarvitamisel
võime teha rohkem kahju kui kasu.

Immuunsüsteem  ei ole üks tervik mis alasti täielt keeratakse  peale ja pealt ära. Vastavalt vajadusele  ja
võõraine hädaohu suurusele  on ka reaktsioon. Esimene ja kõige lihtsam reaktsioon on põletik. Kehas pidevalt
ringlevad valgelibled  leiavad sääse hammustusel  mürkaine või mõne nahast läbi tunginud bakteri ja
põhjustavad ebaspetsiifilise põletiku reaktsiooni et seda samas koha peal hävitada.  See on nagu ilma
väljaõppeta jalavägi, ülesandega  ainult et vaenlane tappa. Kui see aga pole küllaldane, alles siis tuleb kohale
spetsiaaltreeninguga väeosa, antikehad, spetsiaalsed molekulid mis on juba tuttavad  vastava  sissetunginud
bakteriga,ja ühinevad  nendega nagu võtmed lukuauku ja muudavad bakterid või viirused  sel viisil hõlpsamini
hävitatavaks

Kus asub siis meie immuunsüsteem?
Immuunsüsteem on tegelikult terves meie kehas, kuid siiski tuleks nimetada organeid mis on esmase

tähtsusega. Esiteks luuüdi. Selles tekkivad algrakud, inglise keeles “stemcells” mis kujunevad kõikideks veres
esinevateks rakkudeks, kaasaarvatud valgelibled, mis on immuunsüsteemi peamine töötav osa.  Osa
poolarenenud valgeliblesid rändavad tüümusesse, kus nad küpsevad T-lümfotsüütideks, rakkudeks mis oskavad
vahet teha oma ja võõra aine vahel.

Põrn on immunoloogiline filter verele. Sinna kantakse rakkude poolt võõrained, ja seal B rakud
aktiveeritakse ja tekib hulgaliselt antikehasid. Põrna on nimetatud immuunsüsteemi  konverentsi keskuseks, kus
eri elemendid kokku puutuvad.

Lümfinäärmed on lümfi immuunoloogiline filter, samuti kui põrn verele.  Lümf on see värvitu vedelik meie
kudedes, mis pääseb iga raku ligi selle ainevahetust korraldama.
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Immuunsüsteem kaitseb meid lugematute haiguste vastu, kogu aeg. Väga tihti tekib rakkudes väärarenguid,
mis võiks muutuda vähjaks, kui immuunsüsteem neid rakkusid järjest ei kõrvaldaks. Kogu aeg on meie
ümbruses baktereid ja viirusi, mille sissetungi kudedesse hoiab ära see komplitseeritud ja hästi tasakaalustatud
kaitsesüsteem.

Vaktsineerimine ja kaitsesüstid  on üks viis kuidas kehasse viia kahjutuid või vähemalt vähem kahjulikke
antigeene, et keha ise teeks antikehasid, mis tõelise haiguse saavad siis ära hoida. Süstitakse kas surmatud või
nõrgestatud viirusi või siis vaid mõnda bakteri välispinnal esinevat valkainet, mis on küllaldane et keha nende
vastu töötavaid antikehasid valmistaks, ning kui siis sama laadi elus viirus või terve bakter kehasse sattub, on
selle vastu kaitse olemas.

Aga vahest me ikka jääme haigeks ja tekivad pahaloomulised kasvajad. See juhtub kui kallaletungivaid
baktereid või viirusi on rohkem kui neid tõrjuda suudetakse, või kui immuunsüsteem on nõrgestatud või
kahjustatud. Kui suitsetaja järjest sisse hingab kudesid kahjustavaid mürke, ei suuda ka kõige parem
immuunsüsteem lõpuks kõiki kahjustatud  rakke kõrvaldada, ja tekib kopsu vähk.

Harva esineb kaasasündinud väga puudulikku immuunsüsteemi. Me oleme näinud TV-s nn” Bubble boy “
pilte,  kus lapsel pole mingit kaitset bakterite vastu ja ta tuleb pidevalt hoida eraldatud steriilse õhuga
keskkonnas. Tavalisem on immuunsuse puudulikkus mis kaasub krooniliste infektsioonidega või parasiitide
infestatsiooniga, ka kasvajatega, kõrge vanadusega,  mürkainete tarvitamisel või ka lihtsalt elu pingest, stressist
ja unepuudusest tingitult.

Kõige trastilisem immuunsuse  nõrkus on AIDS puhul. See sõna AIDS on ju algtähed aquired immune
deficiency syndrom. Sel puhul viirus hävitab just need T-rakud mis peaks immuunsust  koordineerima.

Aga on ka haigusi kus põhjuseks  on immuunsüsteemi  liigtöötamine, kontrolli kaotamine.
Akuutsete haiguste puhul võib olla  selleks näiteks hädaohtlikult kõrge palavik. Keha temperatuur tõuseb

selleks, et teatud bakterid hävivad kõrgemas temperatuuris, kuid vahest tõuseb temperatuur kõrgemale kui
organism seda taluda suudab. Või hakkab immuunsüsteem kehas endas teatud rakkusid hävitama. Tekivad
autoimmuunsed haigused, millest näitena reumatoid artriit, see kõige kurjemat sorti liigeste põletik ja  multiple
sclerosis, kus immuunsüsteem  hävitab vajaliku närvide katte, müeliini. Ka varases nooruses esinev
suhkruhaigus on autoimmuunne haigus, insuliini produtseerivad näärmed on hävitatud keha enda kaitsesüsteemi
poolt. Miks see nii juhtub pole päris selge. Arvatkse et mõned bakterid või viirused omavad oma pinnal
valkusid, mille molekulid  on väga sarnased neile kudedele mida  keha hävitab. Nende bakterite poolt tekitatud
antikehad just ei oska vahet teha mida nad peavad hävitama.

Kõik see immuunsus on automaatne,  kuid ometi meie endi poolt mõjutatav. Närvisüsteem ja
immuunsüsteem mõjutavad üksteist pidevalt. Samad molekulid esinevad mõlemas süsteemis, kogu aeg on pidev
teadete vahetamine närvisüsteemi ja immuunsüsteemi vahe. Meelerahu ja positiivne atituud, eriti naer ja rõõmus
meel aitavad immunsüsteemi töötada. “Naer on terviseks”. Norman Cousin oma raamatus “Anatomy of illness”
kirjutab, et ta paranes oma arvatud surmavast haigusest tänu sellele et järjest vaatas lõbusaid filme. Eks samas
on ka füsioloogiline selgitus miks palvetamine aitab, tuues meelerahu ja lootusrikka meeleolu.

Immuunsüsteemi korras hoidmiseks on samad reeglid mis meie alati räägime oma tervise korrashoiust.
Küllaldane magamine ja füüsiline liikumine on ülitähtsad. Vanadele inimestele on kõige kindlam ja tulusam viis
füüsiliseks hartjutuseks just lihtne kõndimine, ning seda tuleb teha nii palju kui vähegi jaksate, ja järjekindlalt.
Samuti on õige toit väga oluline.

Me teame  et rasv pole hea, liiga palju süsivesikuid pole hea, ning ka liigne proteiin pole hea, nii et mis jääb
järele?   Selleks on  on ikka vaid hästi balanseeritud dieet. On väga tähtis, et aedvilja puuvilja süüa palju, selles
leidub palju aineid mis aitavad immuunsüsteemil  normaalselt töötada. Ma olen näinud nn taimetoitlasi, kes
tegelikkult söövad vaid riisi ja kaunvilja, ja värsket aed- ja puuvilja võtavad minimaalselt, nagu dekoratsiooniks
vaid taldrikule. Et saada küllaldaselt aed- ja puuviljast vajalikke kaitseaineid, tuleb neid süüa suurel hulgal.

Rasva osatähtsus dieedis tuleb vähendada mitte üksi südamehaiguste vältimiseks, vaid ka eriti vähjatõve
vältimiseks. Ei soovitata et  rasvast saadud kaloreid  oleks toidus üle 30 % mitte kellelgi, ning kellel on
lipiididega probleeme, peaks veelgi vähem rasva tarvitama. See tähendab uute söögi tavade kujundamist, ning
tuleb ära jätta igasugu lehetaigna pirukad ning muud traditsioonilised maiuspalad, vähemalt mitte neid sageli
kasutada. Kui mõtelda, miks peaksimegi võid määrima leivale, kui selle peale niikuinii paneme juustu, kus või
rasv sees või mõnd lihalõiget, kus ka suur rasvasisaldus.

Süsivesikud ei ole nii pahad, nagu seda varem  väideti. Eriti kompleksed süsivesikud, meie jäme rukki leib
ja kaera pudru on väga tervislikud toidud, kuna sealt karbohüdraat läheb väga aeglaselt verre, kõlbab see isegi

29



3

diabeetikule. Neis  kopleksseis süsivesikuis  on palju kiudainet, fiberi, mis on seedimisele hädatarvilik, omab
kaitsvat toimet jämesoole ja pärasoole vähja vältimiseks.

Mulle oli uudiseks kui lugesin, et 80% kõikidest vähkidest on tingitud elu stiilist ja dieedist, ning seega
teoreetiliselt välditavad. Vähki suremise puhul on oluliseks teguriks dieet 32%, tubakas 26%, elukutseline
kahjustus  9% ja perekonna pärilikkus 8%.  Rasv dieedis soodustab jämesoole ja rinna vähka. Ülekaal soodustab
rinna ja emaka vähki postmenopausi eas olevatel naistel. Liigne alkoholi tarvitamine suurendab suu, söögitoru,
mao ja maksa vähja võimalust. Nittriidid ja nitrosamiinind suitsetatud ja soolatud toitudes (nagu peekon,
suitsuvorstid jne) on kartsinogeensed ja tuleks vältida nende söömist. Vitamin A on tõenäoselt üks aine mis
aitab vältida vähjarakkude paljunemist, kuid oleks vale ja tõenäoselt hädaohtlikki, kui katsuda oma vitamiini
tarvidust saada ainult vitamiini suplemendist, sest toidus on koos vitamiiniga teisi mineraale ja komplekseid
aineid, mis annavad selle tõelise kaitse.

Ma olen alati püüdnud õpetada, et õigem on saada oma vitamiinid ja mineraalid toidust, mitte pillidest.
Varem ainult aimati, et toidus on teisi hädavajalikke aineid,  kuid alles viimaseil aastakümneil  on see
üksikasjalikumalt selgitatud,  et see tõesti nii on. Ilmneb, et kõige kasulikumad on just need ained, mis teevad
aed- ja puuvilja värviliseks, nii et midasvikerkaarevärvilisem meie toidu taldrik, seda kasulikum tervisele.

Mõned näited:
Porgand on ammu tuntud oma antioksidanti beta caroteeniga, mida on ka teistes oraans aed- ja puuviljades.
Tomatis on lycopene, võimsaid antioksidante, mis koristavad rakke kahjustavaid radikaale. Ootamatult on

need ained meile kättesaadavad just keedetud tomatis, ja isegi vähese õli lisamine roale soodustab nende
absorbeerimist. Toores tomat on niiikuinii hea oma rikkaliku C vitamiini poolest, mis osalt hävineb keetes.

Spinatis ja teistes tumerohelistes  lehtedes mida sööme on lutini ja teisi aineid mis kaitsevad silma erkkilet
kahjustuse vastu ja aitavad ära hoida vanaduses sageli esinevat nägemise häiret, macular degeneratsiooni.

Viinamarja kestades, mis annavad punasele veinile ta värvi on ka antioksidante ja ka aineid mis aitavad
kaitsta veresoonte sisepinda arterioskleroosi vastu. See seletab, miks prantslastel vaatamata oma
kolesteroolirikkale  toidule on vähe südamehaigusi. Kuid ärgem unustagem alkoholi kahjulikku toimet,
prantslastel on rohkem kui kellelgi teisel maksa tsirhoosi.

Mõnedes pähklites olevat aineid, mis põhjustavad et vähjarakud  iseend hakkavad  hävitama. Pähklites
esinevad rasvad on kasulikud rasvad, aga kahjuks ka need annavad meile kaalu juurde, nii et pähkleid vaatamata
nende headele omadustele ei saa palju süüa.

Kapsalised, eriti spargelkapsas  ehk brokooli sisaldab aineid mis neutraliseerivad vähkitekitavaid  mürke,
enne kui nad meile jõuavad  kahju teha, lisaks sellele palju C vitamiini ja kaltsiumi.  Rikkalikult kapsalisi süües
vähendame riski et areneks meis jämesoole, rinna või mao vähk.

Tavaline kaera pudru vähendab kolesterooli ja ka vere rõhku, ajab  oma kiudainega kahjulikke  aineid
kiiremii soolest läbi, ja sisaldab kahjulikke  radikaale puhastavat E vitamiini.

Väga kasulik südamehaiguste ja veresoonte lupjamise vastu võitleja  on ka kala rasv, eriti mis leidub lõhes
ja heeringas. Arvatakse isegi, et see pakub kaitset Alzheimeri vastu.

Küüslaugus on aineid mis võitlevad bakterite ja viiruste vastu. Kahjuks enamus neist hävib kauasel
keetmisel, nii et küüslauk on kasulik nii kaua kui ta haiseb.

Ka rohelises tees on oluliselt antioksidante, neid rakkude vananemise vastu võitlejaid.
Viimasel ajal on eriti hakatud hindama värvilisi marju. Mustikates  eriti on aineid mis aitavad parandada

aju funktsiooni, kuid ka teised marjad on võimsad meid kaitsema.
Peame meenutama et paljud need kaitseained on välja arenenud aegade jooksul, ja immuunsüsteen on vast

vanem juba kui Homo sapiens, suures osas välja kujunenud varemates arenguastmetes. Katsugem hoida neid
süsteeme  töökorras ja vältida tühje kaloreid nii palju kui võimalik.

Üks suplement, mis vajame, eriti vanemad naised, on kaltsium, sest et seda toidust küllaldaselt saada, peab
sööma liiga palju juustu ja muid piimatooteid,  ning siis on omakorda raske vältida liigset kolesterooli, kui just
palja mahakooritud piima pulbriga ei taha läbi ajada.  Kaltsium on vajalik osteoporoosi vältimiseks.
Osteoporoos on küllalt sagedane ja tõsine häire vanemal naisel. Sellest tingitud reieluu murru tagajärgedesse
sureb ühendriikides 10.000 inimest aastas.

Kõik see jutt tundub vast nagu tuntud vanade tõdede leierdamine. Tegelikult muutuvad arusaamad
tervishoiust pidevalt. Viimastel aastatel on aina selgemaks saanud et igal inimesel on omal suur vastutus
haiguste vältimiseks. Me võibolla ei saa küll oma eluiga eriti pikendada, kuid saame teha, et me ei oleks teiste
aidata nii pikki aegu. Me vajame ikkagi ravimeid ja arstiabi, kuid saame seda oluliselt vähendada,  kui katsume
pidevaid kahjustusi  organismile vältida.
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Mis on õige ravi ja arstimid, ka need tõed muutuvad pidevalt. Palju mida nooruses uskusin ja mida siis
õpetati on juba ajast ja arust.

Vast on huvitav kuulata kuidas näiteks vene kirjanikku, Anton Chekovi raviti 100 aastat tagasi. Chekov oli
ise ka arst, ja ta konsulteeris selle aja kõige kuulsamaid spetsialiste. Tal oli tuberkuloos ja näited mis talle
kuulsate ravijate poolt määrati olid: Arseniku süstid ja koumiss, massaz terpentini ja eukalüptusega,  pöökpuu
kreosooti suu kaudu ja hispaania kärbse kompressid. Lõpustaadiumis üks teine professor kirjutas ette dieedi:
kalasupp, ajud, riis, või,  kakao ja koor. See vähemalt  vast  aitas ta väga suurele kaalu kaotusele vastu töötada.
Ja vana saksa traditsioon nägi ette et surevale kolleegile kirjutati välja pudel shampanjat, ja ta viimane arst oli
sakslane, nii et ta suri kamfori süsti ja shampanjaga.

Tänapäeva ravijad vaid muigavad sellise ravikuuri üle, kuid me ei tea mis 100 aastat pärst meid meie
praegustest teadmistest arvatakse. Kuid ma ususn et põhilised reeglid sellest mis ise teha saame tervise
säilitamiseks püsivad üle aegade.

Algasin oma juttu kohvipõõsaga. Nüüd juba ootame oma kohvi, ja just on kiusatus natuke kohvist ja ta
kahjulikkusest rääkida.

Kofeiin on laialt kasutatav droog, mis on levinud üle terve maailma, ühel või teisel kujul tarvitab seda 3/4
maailma elanikkonda iga päev. Alguse sai kohvi joomine Etioopiast Kaffa provintsist, kust levis Araabiasse. 16
sajandil toodi ta sealt Euroopasse. Lõuna Ameerikas kasutati üht holly sorti, ning Hiinas teed juba igivanadest
aegadest saadik. Sudanis esines curu pähkel, mis oli cola jookides kofeiinisisaldavaks  osaks. Kofeiini esineb ka
väga paljudes ravimites, ka tavalistes peavalu tablettides, mida saab osta rohupoest ilma retseptita. Need on aga
suhteliselt väikesed toosid, 30 mg ümber, kuna üks korraliku kangusega   filtriga valmistatud kohvi tass sisaldab
150 mg kofeiini. Kohvi juuakse peamiselt selle pärast, et ta on kesknärvisüsteemi ergutav, stimuleeriv ja
meeleolu tõstev. 99% sissesöödud või joodud kohvist absorbeerub, andes oma maksimaalse toime 15 kuni 45
minuti jooksul. Suurel kohvijoojal võtab terve nädal et vere plasma täiesti  kofeiinivabaks muutub

Kohvi peale kulutatakse Kanadas billion dollarit aastas. Cola jookides on umbes 30 mg kofeiini klaasi
kohta, instant kohvis sama. Filter kohvis aga 150 mg tass, tee olenevalt kangusest 10 kuni 70 mg, kakao 10 kuni
40 mg . Šokolaadi tahvel (väike) 10 kuni 20 mg.  Väikesele lapsele tahvel šokolaadi ja üks kofeiini sisaldav
pudelijook on sama kui täiskasvanule 5 tassi kohvi.

 500 mg päevas, s.o. vaid 3 tassi tugevat kohvi  annab enamusele  inimestele juba mürgituse sümptomid,
kuid need on nii tavalised pinge ja ängistusega sarnanevad sümptomid, et harva keegi kohvit selles süüdistab:
peavalud, unepuudus, vahest pööritustunne. Vererõhk tõuseb, kuni 25 mm juba ühe tassi kohvi järele. Südame
rütm kiireneb ja südame tegevus muutub korrapäratuks. 75 tassi kohvi on surmav. See on objektiivselt küll
tõestatud, et motoorne reaktsiooniaeg lüheneb ning inimene suudab kiiremini reageerida kohvi mõjul, kuid see
on ainult lihtsamate ülesannete jaoks, keerukamate ülesannete puhul ei suuda katsealune enam ülesandeid nii
hästi lahendada.  Kohvi ei neutraliseeri alkoholi mõju. Kohvi halvab une kvaliteeti, isegi suured kohvijoojad, kui
nad on ilma kohvita, magavad sügavamini ja puhkavad paremini. Kohvist tingitud unehäired on suuremad, mida
vanem inimene on. Samuti on rahutute jalgade sündrom kohvist olenev. Isegi kaltsiumi eritus on mõjustatud
kofeiinist, mis võib kahjuliåkult mõjuda neile kellel kalduvus osteoporoosile, luude nõrgenemisele vanadusess.

Kõigest sellest nähtub, et kofeiin on küll kohvi põõsale kaitseks, kuid inimesel tuleb omal mõistusega selle
mõnusa mürkaine tarvitamiset reguleerida. Ma ei ütle, et tuleb ära jätta, just piiri pidada.

Laine Loo

Tänuavaldus

Südamest tänu kõigile kes tulid minu abikaasa ja isa Richard N. Davis'e mälestusteenistusele
ning lohutasid meie suure valusa kaotuse puhul.

Eriline suur tänu Isa Stefanile ilusa teenistuse eest, laulukoor ja Herbert Kirvesele kauni laulu
eest ning Laine ja Tarmo Viitrele nende kirjeldamata toe ja abi eest. Täname annetuste eest.

Edda, Simon, Marta Davis
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Eesti uudised
Aasta lopp ja 2002 algus

 Tallinna linna reformi erakonna liikmed leidsid, et oli võimatu koos töödata teiste valitseva koalisatsiooni
liikmetega. Reformlased tegid kokkuleppe kesk erakondlastega ja hääletasid oleva linna valitsuse otsuse
vastu laenata 1,5 miljardit krooni. Uueks linnapeaks sai Savisaar. Peaminister Laar ütles ülesse ameerika
firma NRG ostu kokkuleppe Narva jõujaamade ostmiseks. NRG ei olnud võimeline toetama müüki
rahaliselt. Meri on olnud pikaajaliselt jõujaamade müügi vastu. Uus peaminister Siim Kallas moodustas uue
valitsuse mille liikmed olid nooremad kui varemalt ja viis naist kuuluvad nüüd valitsusse. Valitsust toetasid
reformlased, kesklased ja venelaste erakonnad. Rüütel nõustus kohata Putiniga.

 OSCE sulges oma esinduse Eestis ja Lätis kuna oldi rahul minoriteedi kohtlemisega. Eesti riigikogu muutis
keele seaduse vastavalt internatsionaalsete nõuetele. Eestis on 220 000 mitte-kodanikku. Moskva on
määranud 4,4 miljoni dollarit välisvenelaste toetuseks. Üle piiri minek veoautodele raskendati Vene poolt.
Piiril pidid veoautod seisma päevi 10 km pikkustes ridades. Vene tõstis rongiveo hindu põhjustades Tallinna
sadamale 500 miljonilise kahju. Arutakse veeveo võimalusi venelastega. Venelaste uus sadam Primrosk
Soome lahe ääres võimaldab eksporteerida kuni 240 000 vaate õli päevas. Primrosk ehitati, et vältida balti
sadamate kasutamist. “Wall Street Journal Europe” võrdleb Putini Hitleriga, kes segab võõrriikide sise
asjadesse ja õhutab venelasi nõudma ametlikku vene keele tunnistamist ja proportsionaalset esindust
parlamendis. Putin lubab välisvenelastele täielikku toetust. Hitler enne WWII tegi just nii. Balti presidendid
lükkasid tagasi vene ettepaneku, et nad ühineksid NATO’ga ja tavaliste relvade piiramise lepinguga.
Venelased keelduvad tagasi andmast balti saatkondi. Prantsusmaa maksab teatava summa eesti saatkonna
eest.

 US kohus mõistis ühe naispastori kuueks aastaks vangi kuna ta meelitas Eestist noorureid Ameerikasse
lubades neile usklikku haridust. Noorukid olles Ameerikas sunniti töötama pikki tööpäevi raskel töil.
Kaukaasia eesti küla lahedale on Moskva eliit ehitanud kuurorti. Avalantsid on sagedased põhjustades
elektri katkestust. Moskoviidite elekter taastakse kiiresti, aga eestlaste elektri taastus on väga aeglane.

 Eestis rikaste ja vaeste erinevus suureneb järjest. Eestis on iga töötaja kohta 1,5 pensionäri. Kolmekümne
aasta pärast on töötajaid ja pensionäre sama palju. Ameerikas on iga töötaja kohta 3,5 pensionäri.

 NATO sekretaar Robinson kiitis Eesti ettevalmidust NATO’sse, aga polnud rahul rahva mitte küllaldase
pooluhoiu pärast. Üheteistkümnes september suurendas NATO laiendamist. Balti sõdureid saadetakse kesk
Aasiasse Afganistaani terroristidega sõdima. Saksa välisminister keeldub ütlemast, kas to toetab või mitte
NATO laiendamist.

 EU vähendab uustulnute maade toetust 75% vorra. Soome, Saksa ja Austria tahaksid näha seitsme aastalist
ülemineku perioodi uustulnukate maadele.

 Endine insener Zhitin nõuab 120 miljonit Narva jõujaamast oma leiutiste eest. Ta nõue on olnud 14 korda
kohtus, kus nõue on tagasi lükatud. Zhitin kaebab edasi Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

 Olde Hansa restoran avab Bergeni keskaegse restoraani. Olde Hansa tahab püstitada keskaegseid restorane
üle Skandinaavia. Baltimaad keelduvad Soomest sisse tooma veiste saaduseid.maru lehma tõve tõttu.
Suusatööstus Viisnurk toodab iga maailma viienda suusa. Viisnurk valmistas olumpiale hokikeppe. Enamus
eestlasi ei taha näha, et välismaalased ostavad Eestis maid. Seaduslikult välismaalane võib omada Eestis
maad.

 Jeffrey Tayler kirjutas “Atlantic Monthly’s”, et pole soovitav , et balti riigid võetakse NATO’sse, kuna
NATO balti riigid on ala millesse Vene tungib kallale Kas tõesti? Venemaa tungib balti riikidele kallale kui
nad kuuluvad NATO’sse.
Tayler peab balti riike “nõukogude vabariikideks”. Tõeliselt balti rigid okupeeriti Nõukogude poolt.
Tayler ütleb, et balti riigid ähvardavad Venemaad. Kas siis on oodata, et Skandinaavia riigid tungivad balti
maade kaudu Venesse?
Venekeelsetel on Eestis võimatu olukord. Tõeliselt Eestis on olukord venelastele parem kui Venemaal.
Putin peab arvestama rahva arvamusega, kes on vaenulik baltlastele ja kes ei taha, et nad ühinevad
NATO’ga. Vene rahva arvamust on kontrolliteeritud riikliku meedia abil. Kui Kremlin vähendab oma
vaenulikkust balti maade vastu, siis teeb seda ka rahvas.
Tayler on Moskva kirjasaatja.

Jaan Veiderma



Baltic Cinema
New Films from Latvia, Estonia and Lithuania

Courtesy of the Canadian Film Institute (Ottawa) and the Embassies of Latvia, Estonia and Lithuania,
Pacific Cinémathèque is pleased to present its second mini-exhibition devoted to distinctive new
cinema from the three Baltic nations.  As in our first Baltic series, which screened in March 2000, this
program reveals an impressive range of work being produced in both short- and feature-length forms.
All films will screen in their original languages with English subtitles.  All are Vancouver premieres.

Pacific Cinémathèque wishes to acknowledgement and thank the following organizations and individuals for
making this series possible: Tom McSorley and the Canadian Film Institute (Ottawa); Embassy of Latvia,
Embassy of Estonia, and Embassy of Lithuania (Ottawa); National Film Centre of Latvia (Riga); Estonian Film
Foundation; Latvian National Foundation in Canada; Zane Petre, Leida Ozola, Bruno Ascuks, Andris
Rozenbergs, Andris Kesteris.

Estonia
Vancouver Premiere!
The Highway Crossing
(Ristumine peateega)
Estonia 1999. Director: Arko Okk
Cast: Andrus Vaarik, Piret Kalda, Jaan Tätte, Emil Urbel
Monday, March 18 – 9:30 pm
Thursday, March 21 – 7:30 pm

Winner of the International Critics’ Prize for Best Nordic Film at the Stockholm Film Festival – the
citation praised it as “a well-acted unusual black comedy in the tradition of absurdist theatre” – The
Highway Crossing marks the directorial debut of young Estonian cinematographer Arko Okk.   Laura
and Roland, a young couple hitchhiking on an empty road, decide to seek shelter at a nearby house
when they are caught in a rainstorm with night falling.  They are greeted by Osvald, the owner, who
seems to find some hidden meaning in their unexpected arrival. His strange behaviour gives way to a
stranger offer: he wants to buy Laura from Roland.   Husband and wife play along with the apparent
joke, only to discover that their host is not kidding. Witty and wonderfully unpredictable, the film is
based on an award-winning Estonian stage play (“The Highway Crossing, or A Tale of A Golden Fish”)
by actor Jaan Tätte, who appears here as Roland.   “A modern fable about the power of money . . . in
some ways reminiscent of Roman Polanski’s Cul-de-Sac” (Jaan Ruus, International Film Guide).
Colour, 35mm, in Estonian with English subtitles. 68 mins.

preceded by
On the Possibility of Love
Estonia 1998. Director: Janno Poldma

A warmly absurd and humorous animated film on the subject of revolting against routine – and
revolting against revolting.  15 mins.

Latvia
Vancouver Premiere!
Dangerous Summer  (aka The Summer of Terror)
(Baiga vasara)
Latvia 2000. Director: Aigars Grauba
Cast: Uldis Dumpis, Inese Cauna, Arturs Skrastins, Edward Pavuls

Monday, March 18 – 7:15 pm Wednesday, March 20 – 9:35 pm

Lithuania
Vancouver Premiere!
Elze’s Life
(Elze is gilijos)
Lithuania/Germany 1999. Director: Algimantas Puipa
Cast: Elge Jaselskyte, Audrius Paulavicius, Kostas
Smoriginas, Antanas Surna

Wednesday, March 20 – 7:00 pm
Thursday, March 21 – 9:10 pm
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Estonia celebrated its 84th anniversary

Feb 24 - The events of the 84th anniversary of the Republic of Estonia started at sunrise with the festive hoisting
of the national flag in the Tall Hermann Tower on Toompea Hill. Afterwards President Rüütel received the
parade of the Defence Forces at Vabaduse Square. The Independence Day service was held in Kaarli Church.
Prime Minister Siim Kallas handed over this year's national awards for science and culture in the Academy of
Science' Hall in Toompea. The festive concert was held in the Estonian National Opera House, where President
Arnold Rüütel delivered his Independence Day address. The concert was followed by a reception in the opera
house, hosted by the President and Mrs Ingrid Rüütel. Estonian President Rüütel said in his speech on the 84th
anniversary that Estonia needs a new social agreement for balancing its development. According to Rüütel, such
an agreement would be aimed at the social sustainability of society and would secure considerable improvement
of the quality of life in the state. “That agreement could specify a certain allocation from the national income for
the support of the demographic restoration programme in Estonia," Rüütel stressed. "The social agreement
should secure social and national security and provide guarantees for the continuation of the Estonian language
and culture and also education and science." The new social agreement should give an organised picture of the
general development trends of Estonia for the next ten or twenty years. There is currently no such picture,
Rüütel said. "It is like a situation on a ship that is leaving the port with the crew members at their posts but
without asking the passengers where they want to go. True enough, efforts have been made to prepare
development plans for different areas of activities, but these are on different levels and have not been
interconnected," Rüütel said. According to the president, all those who feel that Estonia is standing again at
important crossroads could be parties to that agreement. Both intellectuals and politicians and business
communities have an important role here. “The future of Estonia depends to a large extent on whether we can
build up a civil society and develop further the rule of law,” noted the head of state. “Development of a civil
society has been impeded by taking the opinion of the people too little into consideration, by the distance of
reforms from citizens and by bureaucracy.” President Rüütel emphasised that reaching a social agreement
requires that Estonians rise above the narrow interests of groups, daily policy and individualism. “Our current
choices will influence our fate for decades, even for centuries," Rüütel said.

Salt Lake City Olympics the most successful Winter Olympics ever for Estonia

Feb 24 - Estonia won three medals at the Salt Lake City Olympics, making these Winter Olympics their most
successful ever. Estonian skiers returned home with a gold, a silver and a bronze medal, the first two by Andrus
Veerpalu, the bronze by Jaak Mae. Veerpalu, who had already won the gold medal at the Salt Lake City Winter
Olympics men's 15-km classic style cross-country skiing race, ended the 50 km classical style race with a
bronze medal. However, after the winner of the event, Johann Mühlegg, was found guilty of doping, Veerpalu's
position was upgraded to the silver medal. Mae also won his bronze in the 15-km classical style race. Estonia's
leading woman skier, Kristina Shmigun, finished 7th in the 30-km classical style race. Estonia finished in 17th
position among 25 countries that won medals in Salt Lake City. Andrus Veerpalu won Estonia’s first gold medal
in the 30-km at the world championship last year in Finland.

VM

Canadian Estonian medal winners

This year's Estonian Independence Day (Feb 24) celebrations coincided with the 2002 winter Olympic Games. It
has been a tradition for the Estonian Central Council in Canada at Independence Day to recognize and thank
individuals for service to the community and for outstanding achievement with the Canadian Estonian Medal of
Merit. While the focus was on the Olympic podium for many, a presentation of the Canadian Estonian Medals
of Merit ceremony took place in Toronto's Estonian Consulate before the official diplomatic reception. This
year's medal recipients, not all of whom were able to attend, were: Juta Kõvamees Kitching, Leo Koobas,
Toivo Kõhelik,Tõnis Laar, Toomas Merilo, Maimu Mölder, Tauno Mölder, Margot Nortmaa, Leida Pajur, Ruho
Paluoja, Heino Paluveer, Eduard Rebane and Elle Rosenberg. We congratulate those honoured.      EL



Noored eesti muusikud võitsid Grammy auhinna

Neli noort eesti muusikut – Elo Ivask, Indrek Sarrap, Reinut Tepp ja Andrei Valigura võitsid eile
öösel prestiižika muusikaauhinna Grammy. Võidukad eestlased mängivad Eesti, Läti ja Leedu noortest
muusikutest koosnevas kammerorkestris Kremerata Baltica, mille värskeim plaat, “After Mozart” võitis
auhinna väikeansamblite kategoorias.

 “Rabav, aga väga rõõmustav uudis,” kommenteeris Grammy-võitu orkestris klavessiini mängiv
Reinut Tepp. “Minule oli see hea uudis eriti ootamatu seetõttu, et ma isegi ei teadnud, et me
kandideerime,” tunnistas muusik.

“Mina küll ootasin Grammy-võitu,” ütles eile õhtul orkestris viiulit mängiv eesti-ukraina päritolu
Andrei Valigura, kes kuulis Grammyle kandideerimisest juba jaanuari alguses. “Mozarti plaat kukkus
meil kenasti välja ja see on loogiline resultaat,” lisas ta. Valigura sõnul kuulis ta võidust orkestri juhilt,
Riiast pärit viiuldajalt Gidon Kremerilt. “Kremer helistas mulle kohe tseremoonia järel Los Angelesest ja
soovis õnne,” lausus Valigura. “Kremer ütles, et see on meie esimene, aga mitte viimane Grammy.”
Valigura sõnul on talle Grammy võitmise puhul kõige harjumatum sattuda ühte ritta Britney Spearsi ja
Backstreet Boysiga. “Aga Grammy on Grammy,” tunnistas ta.

Totaalseks üllatuseks nimetas Grammy-võitu ka algusest peale orkestrisse kuulunud
kontrabassimängija Indrek Sarrap. “Ka mina ei teadnud, et kandideerime, ja olen seetõttu positiivselt
üllatunud.“ Sarrapi sõnul olid orkestri eestlastest pillimehed juba ammu reedeks George Brownesi pubisse
töise kokkusaamise kokku leppinud. “Eks nüüd on kohtumisel natuke teine varjund,” naeris Sarrap.
Reinut Tepi sõnul oli Grammy võitmise uudis eile veel liiga värske, et põhjalikumaid tähistamise plaane
teha. Sarrapi sõnul lõi Kremer omanimelise orkestri oma 50. sünnipäeva eel 1997. aastal üheks
esinemiseks. “Ju see üks juubelikontsert läks siis nii hästi, et sellest kujunes hoopis pikem projekt.”
          Noored muusikud on esinenud paljudel maailma auväärsetel lavadel. Mõned nädalad tagasi lõppes
orkestril Poola-Austria-Itaalia-Iisraeli tuur, märtsi lõpus sõidetakse Austriasse ja Šveitsi.
Muusikute keskmine vanus on 25 aastat. Orkestriga on liitumas viieski eesti muusik, tšellist Henry-David
Varema.
           Dirigent Eri Klasi sõnul on kolme Balti riigi selline ühine võit ennenägematu. “Tegemist on noorte
ja väga andekate muusikute ja väga suure ja tähtsa võiduga, soovin neile palju-palju õnne,” ütles eile
õhtul Kopenhaagenis kontserdiks valmistunud Eri Klas. “Grammyd on rahvusvahelises muusikamaailmas
kõrgelt koteeritud, eelkõige muidugi meedia jaoks on need auhinnad äärmiselt tähtsad.”
         Eri Klasi sõnul tuleks Kremerata Baltica puhul esimeses järjekorras hinnata selle looja, Riiast pärit
Gidon Kremeri patriotismi. “Asjaolu, et Kremer selle orkestri üldse lõi, tuleks hinnata väga kõrgelt, just
tema andis orkestrile hinge, olemuse ja tuleviku.” Klasi sõnul on tähelepanuväärne, kuidas Kremer on
vähendanud oma koormust sooloviiuldajana, et pühendada ennast noorteorkestrile.

 “Kremerata Balticas on ühendatud võidukaks kombinatsiooniks noorte entusiasm ja Kremeri
fantastilised ideed ning organiseerimisvõime – seda on olnud lihtsalt suurepärane jälgida, kui pühendunud
Kremer sellele projektile on,” kiitis tippdirigent.

Klasi sõnul on Grammy vääriline tunnustus noortele muusikutele, kes on ennast orkestri
missioonile pühendanud. “Mängisin koos Kremerata Balticaga möödunud aastal Londonis ühel festivalil,
tegemist on tõepoolest andekate noorte muusikutega, kelle edu üle on mul siiralt hea meel.”

 Romi Erlach
Epl 1. märts 2002

Estonians win "Grammy"

Four young Estonians musicians (Elo Ivask, Indrek Sarrap, Reinut Tepp ja Andrei Valigura) have
won a Grammy award. They perform with the Baltic chamber music orchestra "Kremerata Baltica" which
was awarded the Grammy for their CD "After Mozart".
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              Tegevuskava  - Calender of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus  / Event Koht / Place

18.03.2002

21.03.2002

21:30

19:30

Eesti film  - "Ristumine peateega"

Estonian Film  "The Highway Crossing"

Pacific Cinémathèque
1131 Howe St, Vancouver

23.03.2002 10:00 EOLL aastakoosolek
West Coast Estonian Days meeting

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

24.03.2002 12:45 EKÜK - video "Ilus Eesti" "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

7.04.2002 13:00 KF remondi komitee Info koosolek "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

13.04.2002 10:00 Talgud Mäeotsa - Mission

20.04.2002 18:00 Kevadpidu
SpringFling

Days Hotel - 9850 King
George Hwy, Surrey

21.04.2002 12:45 EKÜK "Meie Kodu" 6520 Oak St.,

26.-28.4.2002 Soome-Ugri konverents -
Finno-Ugric Conference

Simon Fraser University

11.05.2002 10:00 Talgud Mäeotsa - Mission

03.05.2002 19:00 Lauluõhtu
Sing-song evening

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

12.05.2002 13:30 Emadepäeva aktus
Mother's Day program

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

25.05.2002 14:00 Maipidu -  Spring Picnic/dance Mäeotsa - Mission

29.05.2002 Postipoisi suvenumbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

01.06.2002 11:00-
23:00

Euroopa festival  -      European Festival Scandinavian Centre
6540 Thomas St Burnaby

15.06.2002 10:00 Talgud Mäeotsa - Mission

22.06.2002 13:00 Jaanipäev/Võidupüha -
St John's Day/Victory Day picnic/dance

Mäeotsa - Mission


