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Kas mäletad . . .

Mäletan nii selgesti valgete ööde saabumist meie põhjamaisel kodumaal. Põgenesime
seekord varakult linnast, et suurte sõõmudega juua päevade kuldset päikest ja ööde
rahutukstegevat valgust. Igaks õhtuks sillutas päike tee üle oja, et kuul oleks hubasem astuda
meie ais õiterohkusega palistatud teedele. Kas võis siis uinuda, kui õhtune oja laulis kaugusest
kantud igatsuslaulu ja läbi mu akna kandus lõhnade sülem? Äratasime pingil uinuva kuuvalguse,
et kummaruvate okste all kuulata pakatavate pungade lootusrikast sosinat ja jälgida kuuketta
hukkumist päikese leekivasse rüppe.

Igal algaval hommikul tulime siia põlluäärsele metsaservale, mõnikord raamat kaenlas,
mõnikord, et hingata põlluga ühte hingamist ning vaadata pärnade virvelevaid varjulaike
mängimas jumalakäppade ja kullerkuppudega. Eemal põllul lõikab sahanuga lõhnavay ja läikivat
mulda ning üle selle - igavese vabaduse sümbol - lõokese sillerdus. Me selja taga revideerib
värvirikas rähn kändu: lõõb nokaga ja vaatab siis teraselt. Üleval tüvisammastiku kohal lendlevad
kaks helesinist-must-pruuni siniraagu ning taamal liugleb toonekure pidulik siluett.

Ning igal hommikul leidsime, et enam ja enam pungi oli muutunud lehtedeks ja et
kõikidest päevadest on tänane kauneim.

Kuis on kõik äkki täis kuumust. Meie jahedast kevadest on saanud lõõksav suvi.
Nurmedelt sajab valgeõielise karikakra ja ristikheina rasket lõhna. Mesilase virk tiibepaar kannab
roostavalt tatrapõllult päikest kullatilkadena koju. Juba kostub vikatiluisu mahedat helinat, hein
langeb kaarena, kerkib kuhi. Vesiheintega luht lõhnab jahedalt. Kalda all tukub lõmmuleht.
Eemal paadiahtris sulksub vesi, kuni õhtu kajab kaugele üle vee.

See oli suvearmastus ja õite ning taimede värvirikkad ja lõhnust tiined päevad, mis
kustutasid mured ja rõhuvad mõtted me nägudelt.

Mäletan, kuidas meie matk tõi meid väiksesse kalurimajja. Ümberringi oli ainult meri ega
midagi muud. Kuidas ta sädeles! Kuid eks olnudki ju päikese pihust langenud ta üle kuldseid
litreid. Üle selle sädelevuse sõudis igatsevate tiivalöökidega punanokaline merelind. Hulkusime
nii luidetel kogu päeva, vaatlesime võrke võrgu kõrval seisvat, kuni meri õrnalt tõmbas oma sülle
päikese palge ja kuult langes laineisse vihkudena hõbepisaraid.

Hommikul aga leidsime rannalt mere annina sini-roosasid merekarpe - pisikeste loomade
loodud kunstiteoseid.

See ei olnudki ammu, kui meid matkadel saatis õiteküllane niit ja hõiskav mets.
Aimatamatult äkki punas pihlakais kobar ja lillatas kanarbik. Peenral leekis mooni puna ja õhtul
potsas okstelt valmis vilja, ning sumedas öös saagis lugamatute ritsikate koor. Mitmepäevane
vihm sulges meid tuppa. Pigises taevas takerdus kurgede karavan. Mets oli üleöö muutunud
kollaseks, roosaks, ruskeks, verevaks. Pruune, kollaseid, valgeid, punaseid, violetseid seeni oli
tõusnud mullast.

Rannal olid vaid kivid ja vesi ja ainsatena meie vett täis imbuvad jäljed. Kuhu me ka
põgenesime - kõikjal oli ainult taevas, pilved, tuul ja õhud täis salahirmu. Meie aga ei raatsinud
lahkuda.

Kodulinnas laulis sügistuul telefonitraatide pingul niitides. Hoonete ridade vahelt kostis
autode tuut-tuut-tuut. Jõel hädaldas ja huikas aurik. Munakivisillutisel lõgises maamehe vanker,
vankripäras piimaanumad rõõmsalt mulksumas. Südalinnast kõlas läbi hommikuse karge õhu:
„Postimees tänane!" Korstnaist tõusis valgeid suitsupaelu ning uksed heitsid tänavale ranitsaid
kandvaid, siledaks soetud patsidega koolilapsi. Möödusid tuttavad sõbraliku „tere-tere" saatel.
Raekoja vana kell ütles löökidega, et on aeg kõikideks nedeks väikesteks ja suurteks askelduseks,
mis on elu kauneimaks andeks.

Imevaikselt tuli ta - esimene lumi. Kuidas näis nüüd kõik muutuna - puhtana ja
pidulikuna nagu pühakojas. Raskena lebas ta tugevamail oksil, pudunenes iga linnu laskudes ja
õhkutõustes. Teed olid sätendavalt valged, nagu oleks keegi neile puistanud hõbenõelu. Kõikjalt
kostis naeru, kilkeid. Libastuti teedel. Lendasid lumepallid laste punetavais kätes. Juba on
kerkinud aianurka võimas lumememm, peas viltune kaap, söed silmadeks näos ja nööpideks laial
rinnal. Ning kohe kõlas ka voorimehe saani rõõmus til-til-til!
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On's nüüd veel aega kaalutlemiseks: „Hei voorimees! Läheb lahti esimeseks
saanisõiduks!" Piits plaksus ja voorimehe karvamütsis vihises lõbusalt tuul. Saani libimisel
haarasime teineteisest ja kilkasime. Puna-nina-põseline voorimees naeris lõbustunult. Meie
teekond viis meid pargi lumiste puude alla. Ehmatasime lendu oksal tukkuva varese. Jätsime
saani ja ruttasime jooksul järvele. Seisatusime pettunult - järve sile jääpind oli kaetud ühtlase
valge lumevaibaga. Vaid üksikute koltunud lehtedega körkjad tunnistasid järvekalda olemasolu.
Tahtsime vaadata, kuhu on küll nüüd pugenud peitu puruvanakesed, kelle kodu oli kevadel
samade körkjate juurtel. Kuid körkjal oli lume varjav vaip. Ainult eemal pihlakaoksal punas
kobar, nagu lootus, et kõik ärkab uuesti, kui kevade algab taas oma ringkäiku.

Aino Kosesson
"Kauge Kodu" 6/7 1947

Tuleviku mõtteid

Lugesin "Eesti Elu" veergudelt arvamusi eesti keele säilitamise võimaluste üle välis-
eestlaskonnas Salt Spring Islandil elavalt Pillelt, keda muuseas kavatsen kutsuda meie
pensionäridele kõnelema. Loodan et uus juhatus mõtet toetab ja ta ka meile rääkima toob.
See daam näib mures olema nagu mitmedki meist meie kauni emakeele säilimise üle. Jagan tema
mõttekäiku ja olen tõsiselt huvitatud tema esitatud mõtetest…  Kas meil Vancouveris siis tõesti ei
leidu enam inimesi kes oleks valmis selles suhtes midagi tegema? Kuidas oleks kui Kultuuri
Ühing moodustaks mingisuguse "Eesti Keele Klubi" taolise grupi ja kutsuks kokku inimesed kes
on keele säilitamisest tõsiselt huvitatud ja valmis rääkima ainult eesti keelt. Kuhu saaks koondada
nooremaid, hiljem siia saabunuid, kes tooksid meile värskemaid uudiseid meie kirjandusest
kodumaal ja kus saaks räägitud omakultuurist kui rahvuse alusest. Kas meil on enam olemas
niisuguseid inimesi? Usun et on - tuleks vaid asja hakata arendama. Ei ole ju mõtet rääkida suure
suuga omakultuurist ega eestlusest kui kaotame keeleoskuse kui omakultuuri aluse… Kuidas
kõlaks laulda "Viljandi paadimeest" inglis keeles?

Kuulume abikaasaga West Vancouveri pensionäride klubisse. Oleme seal kohanud
inimesi väga paljudest rahvustest. Paljud on rääkinud kurbuse ja kahjastusega, et ei oska enam
oma sünnimaa keelt. Suurelt osalt süüdistatakse oma vanemaid, et need ei ole õpetanud neid.
Arvan et see on natuke ühekülgne enese vabandus. Mõtlen siinjuures muidugi neid kes on abielus
samast rahvusest partneritega. Segaabielu juures on olukord muidugi teine, kus üks abielupool
vabatahtlikult on loobunud suurest osast oma rahvuslikust kuuluvusest. Minu mõttekäik koondub
nende juurde kus mõlemad abielu pooled on eestlased. Keele säilitamise juurde on vaja mõlemaid
- vanemaid kui lapsi. Vanemad saavad oma lastele edukalt õpetada emakeelt vaid ainult siis kui
laps on seda valmis õppima. Väikelaps õpib imekiirelt rääkima keelt mida kasutatakse koduse
keelena igapäev. Alles hiljem tuleb vanematel hakata rõhku panema kuidas laps suudab seda
esialgu omandatud oskust säilitada ja edasi arendada. Olen mitmel korral mõelnud, et miks väga
paljudel meie juhtivatel inimestel kel tõsiselt on olnud südamel eestluse küsimused ei ole
õnnestunud oma järeltulijatele edasi anda eest keelt? Vastus saab olla ainult üks - liiga vara on
loobutud kasutama eesti keelt koduse keelena. Kas seda ei võiks tagasi tuua kui lapsed on juba
peaaegu täiskasvanuteks saanud? Võib-olla et keele klubi saaks siin kaasa aidata? Kuigi eesti
keele oskus ei moodusta kõige suuremat tähtsust maailma kultuuris on ta ometi tähtis kui tahame
jääda eestlasteks. Osata üht teist keelt inglis keele kõrval on siiski olulise tähtsusega, ükskõik
millisest seisukohast me seda võtame.

E.L.
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Eesti keele õpetamist kodus

Meil on kuueaastane tütar, kes räägib eesti keelt väga hästi, ilusasti ja loomulikult. Kahe keele täielik
valdamine ei ole ju tavaline nähe. Seda juhtub vast kõige sagedamini kodudes, kus vanemad räägivad
erinevaid keeli ja on huvitatud, et ka laps neid omandab; või siis mõnes erilises ühiskonnas, nagu meie,
eestlaste, keskel.

Olen abielus ameeriklasega, keda keeled ei huvita. Abikaasa õppis oma majandusteaduse doktori
kraadi jaoks hispaania ja prantsuse keelt, aga need õpingud ei andnud talle seda keeleteadmist, et nendel
maadel keelega toime tulla. Ise valdan võõrkeeltest prantsuse, saksa ja soome keelt. Olen võimeline nendes
keeltes ladusalt suhtlema ja lugema; kirjutamine on aga nõrgem.

Me ei ole keeleteadlane. Olen eesti ema, kes tahab oma esiisade vara ja keelt edasi anda järgnevatele
generatsioonidele. Tean, et see on raske, sest et keele valdamise seisukohalt on tähtis, et lapsel on kellegagi
seda rääkida, seda harjutada, seda elus hoida. Niisiis proovime nii palju kui võimalik osa võtta eestlaste
üritustest ja sinna anda ka oma panuse.

Töötan täisajaliselt sellest ajast, kui laps oli kolm kuud vana, olles kodust ära oma 10-11 tundi
päevas, abikaasa veelgi rohkem. Esimesed viis aastat valvas meie tütart minu ema sel ajal kui olime tööl.
Viimasel aastal on laps olnud koolis ja ameeriklasest lastehooldaja juures.

Need esimesed viis aastat, mis vanaema lapsega veetis, on olnud rohkem väärt kui kullavara. Seda
kannatust, huumorimeelt ja laia eesti keele sõnavara poleks leida kusagil - ainult tema südames. Ka
äsjalahkunud onu jäi me tütre meelde kui tema armas „laulu ja nalja mees". Neid tugipunkte on raske mõõta,
kuid selge on, et mida rohkem eesti keelt laps oma ümbruses ja igapäevases elus kuuleb, seda parem, seda
loomulikum.

Aastaid enne seda, kui see lapsuke meie ellu tuli, olin kusagilt lugenud uurimistööst Jaapanis, mis oli
vist 1950.aastal tehtud muusikahuvide põhjal. Seal seisis, et igal lapsel on sündides kuulmisvõime ühest kuni
sajani, Siia juurde kuuluvad keelte, muusika, looduse ja loomade hä1 litsuse kuulmis- ja eraldusvõime;
viimane on eriti arenenud indiaanlaste juures. Selle aja peale, kui laps on kolmeaastane, on ta aga kaotanud
juba 70% sellest võimest, sest ta kohaneb sellega, mis teda ümbritseb. See, mida ta ei kuule, mida ta ei
kasuta, hääbub. Kaheteistaastasel lapsel, kes on kasvanud ainult ühe keelega ühiskonnas, on veel ainult 10%
sellest kuulmisvõime potentsiaalist alles.

See mõte nagu kumises mul peas, kui last ootasin ja oli veel aega uurida ja lugeda. Sorisin siis
raamatutes, et sealt veel midagi kasulikku leida eelseisva töö jaoks. Palju tergemaks ma ei saanud, kuna
leidub küllaltki palju eriarvamusi keelte õppimise ja õpetamise kohta. Siiski, veel üks tera eraldus kõigest
sellest materjalist ja see oli: üks keel, üks inimene; iga keele jaoks olgu ainult üks isik. Näiteks meie peres
rääkisin ma lapsega esimesed kolm kuni neli aastat ainult eesti keelt. Olin selle põhimõtte abikaasaga
põhjalikult läbi arutanud ja nii ei tulnud meil sellega probleeme. Seda põhimõtet oli aga alguses päris raske
läbi viia, s.t. lapse juuresolekul abikaasale mitte inglise keeles vastata. Lahenduseks kirjutasin talle lühidalt ja
asi pidas vastu kuni olime omavahel. Muidu võib nii juhtuda, et laps alustab „fantaasiakeelt", kasutades
kõike mida ta kuuleb. See juhtus ühel mu tuttaval, kes proovis üksinda lapsele õpetada araabia, prantsuse ja
inglise keelt. Nende laps hakkas rääkima "oma keelt", millest keegi aru ei saanud.

Peale kolme aastat märkisin, et lapse sõnatagavara oli küllalt suur ja minu range enesedistsipliin võis
lõdveneda. Nüüd vestlen vabalt tütrega inglise keeles ameeriklaste juures. Senini räägib tütar minuga
peaaegu alati eesti keelt, nii koolist tulles, ameeriklastest sõprades seltsis, kauplustes või külas.

Kui tütar oli veel imik, mängisin igal võimalikul ajal eesti plaate ja linte. Samuti laulsin talle eesti
laule, mis mul meeles olid, kuigi ma ei ole eriti hea laulja. Oma kiire ja keerulise tunnikava tõttu veetsin
lapsega palju aega autos. Ka seal kuulasime muusikat eesti lintidelt. Autos olemine on olnud mulle üldse üks
huvitav moodus lapse tähelepanu hoida. Kui me ei laulnud, rääkisin talle jutte või jutustasin talle sellest,
mida teel nägime. Kui lapse sõnad hakkasid tulema nagu paisu tagant, muutus iga rong, lipp, pilv ja erivärvi
maja elamuseks. Kuigi ma oma abikaasale selle asja jooksul pole palju oma emakeelt saanud õpetada, on ka
temale pähe kulunud kindlad sõnad, nagu piim, lipp, tuli, palun, aitäh, ema, isa jt.

Olin õnnega koos, et sain laenuks pärandusena toreda eestikeelsete lasteraamatute kogu. Need olid ja
on veel praeguseni suureks abiks. Lugesin tütrele palju ja järjekindlalt. Vahel ka lindistasin jutte, siis võisin
neid hiljem kasutada, kui endal teisel akseldused käimas.

Tõlkisin ka jutte ingliskeelsetest lasteraamatutest. See on aga aega-viitev ja tihtipeale sai tehtud
mitmete vahelesegamistega. Vahest tõlkisin ka, ilma et oleksin maha kirjutanud. See moodus ei töötanud
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hästi, sest alati ma ei tõlkinud samuti ja kuulsin kohe protesti, et viimane kord, kui seda lugesime oli seal üks
teine sõna.

Kui tütar vanemaks sai, lasin tal endal rääkida lindile. See oli alati elamus, mis tõi kilkamist, kui
kuulis tagasimängimisel oma häält.

Nüüd, kui laps juba koolis käib, ja tal on terve rida teisi lisategevusi, jääb meie omavaheline
keskustelu aeg vähemaks. Olen valinud kindlad ajad, 15 minutit korraga, millal koos loeme. Tütar loeb mulle
aabitsast ja siis mina loen talle vastutasuks juturaamatust. Vanniaeg on teine aeg, kui eesti keelt räägime. Igal
juhul proovin rutiinist kinni pidada, kas või iga päev natuke. Need natukesed kognevad ja loodan, et jäävad
pidama. Pean aga olema ettevalmistatud, et tal palju ununeb ja siis eesti keele õpetamine muutub teise keele
õpetamiseks. See oleks siis hoopis teistsugune õppeprotsess, sest tavaliselt teise keele õppimine on nagu teise
korruse peale panemine.

Keel puudutab igat erinevat inimelu aspekti ja põimub neist läbi. Sellega saab keelest tuge ja kasu
kui seda vaadelda ühiskonna vaatevinklist. Mitme keele valdamise puhul, nagu vanasti, nii ka nüüd, on
ühiskonnakihtides, keele kasutamises ja teistes tavades eeldused sellel keelel, mis soetab edasipääsu
võimalusi vastavas ühiskonnas. Nii loodetakse leida ühist respekti, prestiiži ja majanduslikku heaolu. Näited
selleks on palju: prantsuse keel Quebecis on võistelnud kaua inglise keelega; samuti gaelic Iirimaal ja mitte
kaua aega tagasi soome keel Soomes rootsi keelega. Võõrkeelses ühiskonnas on eesti keele valdamine, laste
vaatepunktist, nagu mingi ligipääsmatu era-klubi võti: eesti keel avaneb kontakti eestlastega üle maailma.
Samuti kaasub sellega uhkus tunda end kodus eestlaste üritustel ja hiljem avab eesti keele tundmine ukse
eesti kultuuriavalduste paremini ja põhjalikumalt tundma õppimisele.

Vahel on peetud rääkimist, kujutlust ja lugemist tasavaldseks. Ei saa siin juures siiski unustada, et
rääkimine, just see omavaheline mõtete avaldamine teineteisele, on siiski esimene aste. Keel koosneb
nendest esimestest sõnahakatistest, millega laps selgitab just täpselt, mida ta tahab saada või teatada. Hiljem
avastab ta, et need hääletoonid võivad kirjalikult esineda ja siis võib ja saab neid lugeda. Lugemine aga
muudab sõnasümbolid uuesti tuttavateks häälitsuseks. Nii on keelel seda, mida nad just on, nende häälitsuste
valdamise kaudu, mitte nende kirjalikud väljendused. Samuti teame ka, et iga laps, ükskõik kus ühiskonnas,
vajab umbes sama palju aega, et ühte keelt mõistma hakata, seda rääkida, s.t. seda häälikutesse panna ja
samuti selle rammatilist ülesehitust vallata. See viimane viitab sellele, et laps on juba absorbeerinud
grammatikareeglid nende kuulmise ja kasutamise läbi, enne kui ta nendest ise aru saab. See teadmine aitab
tal ehitad uusi lauseid materjalist, mida ta on kuulnud. Lapse võime rääkida ja mõista või vaatluse alla võtta
on väga lähedalt seotud teineteisega. Neid võimeid õpib laps samaaegselt. Antropoloog ja keeleteadlane
Edward Sapir ütleb:„Igas grupis on tõeline maailm suurelt osalt keele tavadele ehitatud."

Töötan raamatukogus, kus väga tihti kohtan noori, kes otsivad informatsiooni oma „juurte" pärimuse
kohta. Nii kuulen tihti, kui väga need noored oleksid tahtnud seda keelt rääkida ja mõista, mida nende
vanavanemad või vanemad kunagi rääkisid, ja siis kohe otsa, et "nüüd on koolis liiga palju tööd ja on raske
jne", aga "nad oleksid pidanud…" Peale noorte olen ka seda kuulnud õpetajatelt.

Kokkuvõtteks pean ütlema, et nii nagu minu kogemused näitavad, on eesti keele õpetamine lapsele
meie praeguses ühiskonnas raske, kui tahetakse häid tulemusi saavutada. See nõuab suurt järjekindlust,
enese-distsipliini, abielu harmooniat ja õiget motivatsiooni. Lapsele tuleb põhjendada, miks ta keelt õpib, et
ta võiks seda teha rõõmuga ja loomulikult. Õppimine peab tulema suurelt osalt kodust ja täienduskool on
täpselt see - täiendus. Peame ka sellega kohanema, et eesti keele õpetamine meie täienduskoolides on tõesti
juba kujunenud võõrkeele õpetamiseks. Kõik lapsed ei tule ju mitte alati peredest, kus on pandud eesti keele
õpetamisele rõhku ja antud sellega kaasuvate raskuste lahendamiseks aega ja õiget motivatsiooni; seda isegi
mitte peredes, kus mõlemad vanemad on eestlased.

Peame ka aru saama, et kõige tähtsam keeleõppimisel on motivatsioon. Surve ja käsk midagi ära
õppida ilma põhjuseta on suurimaks raskuseks ja tekitab tihti vastuseisu.

Olen proovinud lapses kasvatada enesekindlust ja julgust - võrrelda eesti keelt ühe kalli varaga. Ei
tohi unustada, et see on midagi haruldast, mis lapsele on antud hoiule. Et selle hiilgus ei kaoks, peab seda
õigesti kasutama. Igale eesti soost sündinud lapsele on antud see võimalus, hoida säravana seda erilist vara,
mis on kestnud üle aegade.

Enda-Mai Michelson-Holland
(Triinu, suvi 1987)
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Tahet ja praktilist meelt

Riigi välispoliitika on edukas, kui selle riigi kodanikud ei pea enne magamajäämist pead valutama
võimaliku välisagressiooni või ähvardavate sanktsioonide pärast, kui on tagatud riiklik julgeolek ja iseolemise
kestmine. Välispoliitikas pole olemas ühte võluvitsa, mille abil kõik riskid olematuks muuta ja sajaprotsendiline
julgeolek välja manada. Meie edukus sõltub pigem oskusest sobitada kokku erinevad komponendid selliselt, et
moodustuks võimalikult terviklik pilt.
          Riigi stabiilne areng. Elatustaseme tõus. Kaitsevõime suurendamine. Ilma nende teguriteta pole riiklikust
julgeolekust võimalik rääkida. Siseriiklike tegurite kõrval on elulise tähtsusega ka see, kuidas suheldakse
ülejäänud maailmaga – millistesse "klubidesse" kuulutakse, milliseid mängureegleid tunnustatakse.
Üksikmängijaks jäämine on riskantne. Lühikese iseolemise kogemusega riigile võib see saada saatuslikuks.
Valikuid ei ole palju ning Eesti jaoks pole otsuse tegemine kunagi raske olnud. Liikumine läände on meie jaoks
iseenesestmõistetav.
          Euroopa Liidu liikmeks saamine on üks komponentidest, mis suurendab Eesti turvalisust – kindlustab
muuhulgas soodsa investeerimiskliima ja elatustaseme tõusu. NATO-ga liitumine on olulisim tagatis meie
sõjalisele julgeolekule, mõjutades seeläbi positiivses suunas ka majanduskliimat. Nende poole on Eesti pikka
aega püüelnud ja arvatavasti õnnestub meil need vahepunktid lähitulevikus edukalt läbida.
         Eesti välispoliitiliste prioriteetide – EL-i ja NATO kõrval on olulisel kohal konstruktiivsed suhted
naabritega. Normaalsed riikidevahelised suhted saavad toimida aga vaid siis, kui on olemas neid suhteid
reguleeriv lepinguline baas.
        Eesti ja Venemaa suhetes on täna esmaseks praktiliseks vajaduseks just lepingulise aluse edasiarendamine.
Kogunenud on hulga leppeid ja lepinguid, mis on küll vastastikku detailideni kooskõlastatud, kuid millelt
puudub oluline detail – allkiri.
        Igasuguste suhete arendamine on kahepoolne protsess, mis eeldab mõlema poole head tahet. Seda, et tahe
pole vaid Eesti-poolne, võib välja lugeda sagedastest töövisiitidest, mida nii Vene riigiduuma kui
välisministeeriumi esindajad Eestisse viimasel paaril kuul teinud on.
        Märtsis Svetlogorskis toimunud kohtumisele Venemaa välisminister Igor Ivanoviga on järgnenud nii Vene
föderatsiooni rahvusvaheliste asjade komisjoni esimehe Mihhail Margelovi külaskäik Eestisse kui kohtumised
riigiduuma väliskomisjoni esimehe Dmitri Rogoziniga. Eile oli Tallinnas Vene välisministeeriumi Euroopa
osakonna juht Vladimir Udaltsov, sel nädalal käis Eestis visiidil ka duuma asespiiker Irina Hakamada. Kõik
need kohtumised on olnud töised ja toimunud asjalikus õhkkonnas, ehk teisisõnu on astutud sammu võrra edasi
– riikidevahelistes suhetes on jõutud argise ning praktilise tegevuseni.
         Viis aastat tagasi pakkusid Eesti president Lennart Meri ning Vene peaminister Viktor Tðernomõrdin välja
idee luua lepinguliste suhete arendamiseks Eesti ja Venemaa valitsustevaheline komisjon. Eesti peaministri ning
Vene asepeaministri juhitud komisjon on siiani ainuke kokkulepitud struktuur, mille raames Eesti-Vene
lepinguid ette valmistada.
        Tipptasemel tegutseva komisjoni töösse on aga paraku tekkinud pikk paus. Komisjoni esimene
plenaaristung oli 1998 Tallinnas. Teine plenaaristung ootab siiani Venemaa-poolset kokkukutsumist. Aasta
tagasi teatas Venemaa, et pole kohtumiseks valmis. Tänavu kevadel aga viitas Igor Ivanov Venemaa
valmisolekule komisjon pärast korduvat edasilükkamist taaselustada. Eesti on kinnitanud, et oleme
valitsustevahelise komisjoni kohtumiseks avatud ning peame töö jätkamist endiselt oluliseks.
        Lisaks Venemaa ametlikule välispoliitikale ei tohi tähelepanuta jätta idapiiri taga aetavat
rahvadiplomaatiat. Kui ametlikul tasandil on aktsepteeritud Eesti lõplikku integreerumist Lääne ühiskonda, siis
rahvadiplomaatia tasandil kipuvad tooni andma minevikku suunatud poliitilised initsiatiivid, millel tänastes
poliitistes realiteetides puudub kandepind.
        Sellise rahvadiplomaatia näiteks on erinevate poliitiliste jõudude ning ka organisatsioonide poolt
initsieeritud üritused, sealhulgas ka spordi, hariduse ja kultuuri vallas, millel osalejad avastavad ennast seismas
sildi all "Endised liiduvabariigid" või "SRÜ, Balti ja Venemaa ühine territoorium". Siiraste eesmärkidega
kogunenud inimesed koondatakse üheks suureks pereks nagu "vanadel headel aegadel", kinnitades samaaegselt
kavala naeratusega, et "poliitikaga pole siin mingit pistmist".
        Eesti tänane valitsus on oma seisukoha selliste ürituste kohta selgelt välja öelnud – taolistest üritustest
tuleks hoiduda, sest märkide keel on kõnekam, kui vahest arvata osatakse. Head meelt tasub aga tunda viimastel
nädalatel tulnud positiivsetest märkidest, mis räägivad ka Venemaa nihkumisest läände ning lähenemisest
Euroopale.

Välisminister Kristiina Ojulandi
 artikkel Eesti Päevalehes 31.05.2002
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Üleskutse Talvesõja mälestuste kirjutamiseks

Soome Instituut ning Eesti Kirjandusmuuseum on alustanud ühisprojekti Soome
Talvesõda (30.11.1939 - 13.3.1940) puudutavate mälestuste kogumiseks.

Inimestel, kes veel mäletavad Talvesõja aegset olukorda Eestis, palutakse meenutada
selleaegseid sündmusi, oma elamusi ja hinnanguid Talvesõjale.

Kirjutamise ajal võiks juhinduda järgnevatest küsimustest:
 Kui tähelepanelikult te jälgisite sündmusi Soomes Talvesõja ajal?
 Kust te saite Talvesõja ajal informatsiooni Soome ja Talvesõja kohta?
 Kas sõda puudutas teis kuidagi isiklikult?
 Mida te arvasite Talvesõja ajal sõja tagajärgede kohta Soome, N. Liidu ja Eesti jaoks?
 Kas te kuulsite Talvesõja ajal eestlastest, kes tahtsid Soome minna?
 Kas te teadsite või on teil isiklikke kogemusi sõja ajal Soome heaks läbi viidud

korjandustest?
 Kas te teadsite kuidas Eestis asuvad N. Liidu baasid olid seotud Talvesõjaga?
 Mide te arvasite Eesti valitsuse seisukohavõttudest Talvesõja suhtes?

Mälestuste juurde tuleb märkida oma nimi, sünniaeg, tegevusala ning elukoht Talvesõja
ajal. Kindlasti tuleb kirjutada oma kontaktandmed, sest kõigi osavõtjate vahel loositakse välja
eesti keels ilmunud Soome kirjandust.

Mälestuste saatmiseks on aega kuni 30.juunini 2002
Palume saata meenutused aadressil:

Talvesõja kajastusi
Soome Instituut
Vanemuise 19
51014 Tartu
Estonia

.Kontaktisik: Pekka Maleva,  Soome Instituut, Tartu, Eesti   Tel: 372 7 427 319
www.finst.ee

Eestlased on põliselt eurooplased

Uuenduslikud fennougristid on seisukohal, et eestlased on vähemalt 12 000 aastat elanud
praegusel territooriumil, kinnitab Tartu Ülikooli uurali keelte professor Ago Künnap. See välistab
iganenud vaated suhteliselt  hilisest idast saabumisest, mongolisegusest geneetilisest päritolust<
Meie aastatuhandete vanused arheoloogilised luustikuleiudki on osutunud normaalselt
europiidseteks. Kogu Põhja-Euroopa vanim elanikkond on tõenäoliselt olnud soomeugrikeelne.
Meie sugulaskeelte levikusuund on olnud hoopis läänest itta kuni Kesk-Siberini.

See teave muudab meie kooliõpikutes ja teatmeteostes ikka veel propageeritavad
arusaamad pelgalt müütideks. Eestlased on põliselt omakeelsed ja nii geneetiliselt kui
kultuuriliselt eurooplased.           Maaleht, 22.02.01

LEP 2003

XXVI Lääneranniku Eesti Päevad toimuvad 16.-20.augustini 2003 puhkekeskuses "The
Resort at the Mountain", mis asub Mt. Hoodi jalamil Oregoni linnas nimega Welches. Kogu
puhkekeskus on eestlastele reserveeritud pakkudes küla-õhkkonda, kus sõbrad, sugulased on vaid
jalutusteekonna kaugusel. LEP juhatusega võite ühendust võtta aadressil: P.O. Box 80572,
Portland, OR 97280, USA või e-postiga: info@esto2003.org .
Täiendavat infot leiate websaitilt: www.esto2003.org
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Balti uueaja muusika Vancouveris

Vancouver Sun ajalehe andmetel toimusid sel aprilli kuul, kolme päeva vältel,
Vancouveris uueaja heliloojate kontserdid, peamiselt Vancouver East Cultural Centris. Sellised
kontserdid on traditsiooniliselt äärmuslikud ja eelnevatel aastatel on kasutatud uueaja helindites
lennuki müra ja püstoli laske muu hulgas. Lehe kriitik Lloyd Dykk teatab, et sel aastal neil
pidustustel olid teemaks Balti riikide uueaja heliloojate tööd ja ka siinsed helindid, mis neist on
mõjutatud.

Mainitakse, et Nõukogudeaegse sotsialistliku realismi mõjust vabanedes on Balti
muusika üllatavalt elavnenud, kuid tegelikult ta eksisteeris kogu aja varjatult. Temperamendilt on
mitmed ühinenud Skandinaavia heliloojate valguse ja ruumi tunnetusega. Hea näide sellest on
Sven-Erkki Tüüri helitööd. Mainitakse ka Vene heliloojad nagu Galina Ustvolskaya ja Sofia
Gubaiulina, viimane nendest oli tuntud helilooja Shostakovichi tuttav, ja teisi.

Torontost pärineva Udo Kasemetsa helitöö koosnes, ühe siinse kunstniku Cage eeskujul,
peamiselt vaikusest. Muusikud puutusid ainult aeg-ajalt tasakesi oma instrumente. Ettekanne
kestis 25 pikka minutit. Teiste Balti uueaja heliloojate töödes oli ka sageli rohkem vaikust kui
muusikat ja palju aeglast uimastavat vaatlust.

Läti helilooja Peteris Vasksi üks töö oli selle vastu valjult rütmikas, kuid teine tal oli
meeldiv flöödi helind. Helikon Ensambli kohta kriitikul pole palju head öelda.

Kriitiku arvates tuleks tõsta esile eestlase Tüüri "Motus II", mis oli hüpnootiline, ühtlasi
bravuurne ja täiuslik.

Meeldiv oli lugeda, kuidas kriitik kiidab kontserdi viimast osa milles osalesid eestlased.
Koor "musika intima" esitas Arvo Pärdi müstilise helindi "I am true to the vine", milles oli
põimitud kirikukella helin 12-häälelise koori laulusse. "Nancion de Nuestro Tempo Lorcalt",
soomlase Rautavaara poolt seatud vääris mainimist.

Kõige rohkem hindas kriitik Veljo Tormise moodsaid ja võimsaid tõid, mis põhjenesid
Liivi rahvalaulu ainetel. CBC Radio Orchestra Giorgio Mangnanensi juhatusel esitas
vaimustavaid tõid Tüürilt, Roger Bergsilt, Udo Kasemetsalt, Korndorfilt ja Vasksilt.

Kasemets, kes on Kanada helilooja ja külaliskomponist, esitas võluvalt sujuva ja muutuva
"Eight Houses of the I Ching". Bergsi "Fantasia on Strings" oli rikkalikult uusromantiline.
Korndorf kasutas 80-date aastate vene rahvalaulu motiive.

Kõige kõrgemalt hindab kriitik Tüüri tööd "Lighthouse", mis talle kaudselt kohati
meenutab Bachi käsitlusviisi. Vasksi "Balsis"l on täis linnulaulu ja kohati Sibeliuse mõju.

See oli moodne muusika, kuid ühendus minevikuga oli säilinud - tõeline ühendav
muusika. Selle mõttega kriitik lõpetab oma artikli.

LS

Täname talgulisi

13.aprill 2002
Marje Suurkask, Alar Suurkask, Malle Püss, Vello Püss, Karl Maru, Eva Vabasalu, Raul
Vabasalu, Hans Rand, Teas Tanner, Leida Nurmsoo.
(Riisumine, puhastamine, pliidi parandamine)

11.mail 2002
Hans Rand, Raul Vabasalu, Alar Suurkask, Malle Püss, Eva Vabasalu, Marje Suurkask, Vello
Püss, Teas Tanner, Karl Maru, Leida Nurmsoo, Olev, Karl ja Ingrid Rumm, Veiko Tutti, Elmar
Kaul, Valve Kaul.
(Torude parandmine, veepaagi paigutamine, riisumine, puhastamine, metsatöö)
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Taas saabund mai!

Tere, teretulemast kaunis mai
- küllap kaasas Sul õisi sülega
kõik lubavad teha sul' pika pai
ju ootavad päikest nüüd küllaga!

Südant, hinge kõditab maikuu
rikkalik kevadkuu number üks
keha ärkab ellu, unustat' muu
nii rõiv muutub, ilmub valge müts.

Nagu üle öö, kõik on muutnud rüü
- kindlasti nüüd Sa järsku märkad
et looduslapsed seadnud on revüü
- kadunud suik, jälgida püüad.

Talve mured jäänud kaugel maha
spontaanselt siis hing nooreneb
kui eksponeerib uus värvilava
värske aroom nina kõditab.

Vabanenult sattud rõõmu rüppe
langetad end rikka loodussängi
- hõikeis triivid ekstaasi kütte
noores looduses peitu mängid.

Miks ei! - loodus ju märgib suunda
üks lill algab ja põõsas jatkab,
ei seda värvimängu me suuda
imetleda - stseene mällu püüad.

Kauni kevadmälestuse lõi mai
ja see aastaiks kestvalt hinge jäi!
Al-Ma-le (mai 2001)

Mälestuslill

Mälestuses meil rukkilill
ja meie lipuvärvi tal
samuti ka meelespealill
helesinine õis on tal -
manitseb meid meeles pea
mida noorusajast tead ! . . .

Sääl ühel ööl juunikuul
hirmus tardus rahva huul:
mõrtsukad olid hirmsal tööl
tappes eestlust meelest,
rinnas
veres ujus armas pinas
kõike kel eesti veri, keel
ootas kuul või häving teel. .
.

Nii vapralt väike meelespea
meenutab mida meeles pea:
- ei saa lillest mööda minna
seda juunit unustada,
Jumalalt vaid paluda
et ei see saaks korduda. . .
Al-Ma-le (mai 2002)

Tänuavaldus

Tänan südamest kõiki osavõtjaid, EELK Peetri koguduse õpetajat ja tema abistajaid, organist
Tarmo Viitre't, kolme laulukoori, sõpru ja tuttavaid, kes minu abikaasa Udo Tammpere mälestus
jumalateenistusest osa võtsid, Peetri kogudusele annetasid, lohutavate sõnadega kaarte ja kirju saatsid
või muud viisi kaastunnet avaldasid. Tänan südamest Apostliku koguduse-, Keerutajate- ja meeskoori
lauljaid selle suure austuse eest, mis Udole osaks sai temale viimaseks igaveseks mälestuseks
laulmisel ja teenistuse kaunistamisel. Samuti tänan sõpru, kes Udot haiglasviibimise ajal külastasid
ning rõõmustasid teda lillede ning heade soovidega kaartide saatmisega. Suur aitäh V.E. Pensionäride
Ühing ja V.E.Bridzi Klubi, Keerutajad, Peetri koguduse õpetaja ja nõukogu, Apostliku Õigeusu
koguduse koori juht Malle Püss lauljatega ja sõbrad.

Tänutundes,
Erika Tammpere
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    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.

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

05.02

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.  Küüditamis aastapäeva tähistatakse 16.juunil
kell 11 hommikul.  Surmuaiapüha ökumeeniline jumalateenistus tähistatakse 23.juunil
kell 6 õhtul Forest Lawn kalmistul.

Surnud on koguduse liikmed Maida Koppel (82), Rosalie Uus (94), Udo Aleksander Tammpere
(82), Hilda Joasalu (91), Jaan Kurvits (89), Voldemar Georg Tilk (104).

Leerilaste õnnistamise
päev

toimus 26.mail.  Leerilapsed olid Hendrik Juhan Aug, Kristjan Villem Aug, Kalev Paul
Naano-Vesik, Taavo Kristjan Ruberg, Andres Jüri Salumets, Leiki Krista Salumets, Seliina
Linde Stamm, Kristina Tamara Victoria Tammark.  Jumalateenistust kaunistas
muusikaliselt organist dr.Paul Bergbusch ja solist Sandra Head.

Õpetaja puhkus toimub 3-31 juulini.  Vajaduse korral helistage koguduse esimehele, Armas Kivisillale, tel.
604-987-9418.

Uus Nõukogu Ametid
Congregational

Council

Chair - Armas Kivisild; Vice-Chair - Lembit Jõemägi; Secretary -Mare Fraser; Assistant
Secretary - Aleks Aavik; Treasurer - Milvi Puusepp; Assistant Treasurer - Erik Allas;
Financial Secretary - Marika Vlahovic; Parsonage manager - Karl Toming; Church
Property and Funeral Trust Fund - Viljam Vartina; Nominations Committee member - Erik
Allas; Flowers - Marika Crayne; Mission Committee - Marika Crayne; Church Literature
Subscriptions - Lembit Jõemagi; Special Functions - Karl Toming, Viljam Värtina;
Representative to Church Foundation - Milvi Puusepp; Altar Care - Lembit Jõemägi,
Armas Kivisild; Sunday Fellowship Co-ordinators - Linda Lepik, Valve Kaul,  Valve
Värtina, Almeta Westenberger.

Council motion: Moved/Seconded/Carried that council meetings be conducted in English.

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 al tari 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.
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Viibime veel mõned hetked Hildaga

1910-es aasta oli jõudnud juba augustikuu 23-da päevani, kui Eestis Viljandimaal või Mulgimaal nagu
rahvasuus enamalt nimetati, sündis Tarvastu lähisel Oja talus abielupaar Johansonile tütar. Pere oli juba kaks
poega, Herman ja Andres. Viimane alles aasta vanune. Tütar ristiti Tarvastu kirikus ja pandi nimeks Hilda. Õde
Helma jõudis peresse alles 9 aastat hiljem, kui juba talu õues lehvis sini-must-valge oma lipp lipuvardas.

Peres ja ka ümbruskonnas valitses tugev ärkamisaja vaim, mis juba maast-madalast kasvatas lastesse
armastuse oma maa ja rahva vastu. See vaim jäi elavaks Hildagi südames kuni surmani.

Lõpetanud Viljandi Haridusseltsi Eragümnaasiumi, asus Hilda Tartu Ülikoolis majandusteadust õppima.
Tudengina organiseerus korp Amicitiasse kandes deklit helelilla-roheline-kuld värvidega. Need värvid
tähistavad julgust - lootust - ausust. Kas Hilda valis Amiscitia nende värvide pärast on teadmata, kuid nende
värvide tähendus iseloomustas Hilda isikut kõige paremini. Julgus teha ettetulevate raskuste puhul kindlaid
otsusi ja minna vastu lootusega, et suudab need ületada - lausudes vaid vaikselt: „Jumala abiga!" Kõige
kõrgemalt hindas ta kaasinimestes ausust ja õigust. Hilda enda elust jooksis see printsiip läbi kuldse joonega.

1030-date aastate keskpaiku võeti Eestis ette võõrapäraste nimede muutmise aktsioon. Sellega ühines ka
Jonasoni noorem põlvkond ja nimeks valiti Joasalu.

Selle neimega tunneme ka Hildat.
Lõpetanud Tartus õpingud asus Hilda Tallinna Munaekspordi juures tööle, kust '44.aastal koos venna

Andres ja selle perega okupeerijate eest Rootsi pääses. Teine vend ja õde jäid uue "peremehe" kätte. Uus
valitsus ja võim mõrvas Hermani ja küüditas Helma Siberi tundrasse 10-neks aastaks.

Neli aastat Rootsis elades tegi Hilda mitmesugust juhu tööd millest hiljem jutustades leidis küllaltki
palju halenaljakaid momente. Tuli aga kõigega toime.

48.aastal Kanadasse emigreerudes oli esimeseks peatuskohaks Winnipeg. Siin astus Hilda julgelt välja
ja ütles, et tuleb toime kooliõpetaja ametiga. Antigi koht linna lähisel asuvasse üheruumilisse indiaanlaste laste
kooli. Kõik oli teisem, kui Eestis, kuid Hilda tuli ka indiaanlastega toime. Varsti siiski liikus edasi B.C.-sse,
kuhu vend perega ja teised head tuttavad olid asunud. Hildal oli hea soovituskiri kaasa kui kooliõptaja  ja nii
suunati ta Kitimati lähisele indiaanlaste lastele haridust andma. See tegevus siiski pikemaajaliselt Hildat ei
rahuldanud ja tal küpses uus plaan tuleviku suhtes. Vancouver oli siiski õigem koht kuhu tulla. Vancouveris
töötas mitmes äris ja ka isiklikes ettevõtteis valmistudes eksamideks kuni sai soovitud diplomi kätte sotsiaaltöö
alale.

Hilda valis oma uueks töökohaks Haney. Ostis Pitt Meadowisse väikese vana majakese suurema
maatükiga. Peamiseks tähtsuseks oli aga Hildal, et maja ümber pidid olema lilled. Mõni aasta hiljem õnnestus
Hildal ja Andresel pika asjaajamise järele Siberisolnud õde Helma ka Kanadasse saada. Hilda jaga maa pooleks,
laskis teise poole peale oma plaanide järele ehitada uue maja, kus elsid õega. Teine müüdi ära.

Sotsiaalne tegevus andis tunnustust Hilda erilisest andest inimestega suhtlemises. Tihti aitas ta ka noori,
kes olid oma eluga ummikusse sattunud, võttes neid ajutiselt isegi enda juurde koju. Ainult väike osa on meil
teada, kui palju Hilda toetas oma sõna ja panusega kaasmaalasi - see jäi tema enda südame asjaks. Hilda sõprade
ring oli tõesti suurearvuline. Kui elu näis kulgevat üsna ladusalt pidi Hilda läbi elama kaks rasket lööki. Vend
Andres suri 1980 südameinfarkti tagajärjel ja õde Helma kaotas ta 1987-dal õnnetuse läbi. Hilda elas edasi
üksinda. Ainsa veresugulesena jäi veel vannapoeg Tani, keda ta tõsiselt hoidis, aga kelle suhtes ta muret tundis,
sest Tani ei ole võimeline enda eest hoolitsema. Hiljutis Hilda teostas oma soovi ka selle suhtes.

Ta määras oma tööga saavutatud säästud vajaduse järele Tani hooldamiseks, kuna Tani ema on haige ja
üsna kõrges eas. Hiljem ülejääk saadetakse Eestisse - Eesti Luterikiriku Konsistooriumi - erasoov toetada ka
Tarvastu kirikut.

Ka Hilda lahkut maisest elust õnnetuse tõttu nagu ta õde. Oleme tänulikud, kellele meist oli antud
võimalus Hildat tunda ja jagada osakese elust temaga.

Viimaks toon veel ühe pildikese Hildast, kui ta külastas esmakordselt Eestit peale taasiseseisvumist.
Sellal oli hr. Rüütel ajutise valitsuse eesotsas. Hilda viis siit kaasa mitu piiblit ja ühte neist soovis anda just hr.
Rüütlile. Kuna ta ise lahkus varem, jäi edsiandmine minu teha. Viisingi Toompea lossi Rüütli sekretäri kätte.
Kaasa oli järgmine pühendus: "V.a. hr. Rüütel - Olete praegu Eestimaa laeva juhiks. See raamat aitab teil laeva
õiges suunas roolida". Kas sellest Hilda soovist seal ka kellelgi midagi südamesse jäi, näitab tulevik.

Laine Viitre
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Armas Hilda!
Alles eelmine suvi kohtasime esimest korda ja nüüd nii ootamatult on käes sinuga jumalajätmine.

Oli mõnus päiksepaisteline juulikuu päev, kui 5 "amicat" kohtusid sinu kodus - maitsesime sinu kasvatatud
lopsakaid vaarikaid ja imetlesime sinu külluslikku lilleaeda.

Läksime viiekesi koos lõunale - need tunnid mida koos veesime olid niivõrd toredad täis juttu ja naeru,
et oli tõepoolest kahju sinust lahkuda. Kui jõudsin tagasi Torontosse jutustasin kõikidele konvendikaaslastele
sellest lõbusast kohtumisest ja muljedest sinust, kui üks vapper, elujõuline, elurõõmus "amica". Ei jätnud ma ka
nimetamata sinu tabavat huumorimeelt.

Kui kohtasime tekis mulle tunne, nagu oleksime eluaeg teineteid tundnud. Ja eks olegi nii, et amicade
vahel on mingisugune eriline side, mis ei hävine üle aja ega üle kauguste.

Mul on lõpmata hea meel, et mul oli võimalus sind pildistama kodumaalt kaasa toodud teklis ja värvides
- ilus mälestus sinust jääb igavesti meie konvendi albumisse, kui ka minu südamesse. Kinkisid mulle ühe
omapärase eestiaegse helelilla-rohelise-kuld Amicitia lindi, mida kannan edaspidi sinu mälestuseks Amicitia
üritustel.

Amicitia lipukiri "Per aspera ad astra" - "Läbi raskuste tähtede poole" - on saatnud sinu elupäevi.
Raskused ületatud, on järel vaid reis tähtede poole. Armas õde Hilda, soovin sinule head reisi kuni kohtumiseni
taevakonvendis ja seda ma soovin kõikide sinu õdede nimel Torontos, kui ka Tartus ja Tallinnas.
Saadame sind viimasele teele meie traditsioonilise leinulauluga:

"On õdedest meil lahkun'd üks siit ilmast
ja suikun'd külma surmasse.
Meil leinapisar kuumalt veereb silmist
veel õe vaikse hauasse.
Me pisarail rahu soovime
veel õe vaikse hauasse."

Puhka rahus armas Hilda
Sind mälestades, Ellen Leivat                                           20.märts, 2002

Mõeldes Hildale . . .

Aastaid tagasi oli Hilda väga tegev meie Luteri koguduse juures. Mitte ainult koguduse nõukogus ning
juhatuses, vaid ka koguduse naisringi juures.

Naisring asutati 6.mail 1973.a. Hildast sai kolmas esinaine ja 1983.a. emadepäeval, koguduse õp.
Thomas Vaga ja esimees Väino Veemees ütlesid tänu perenaiste kätetööle ja palusid õnnistust selle viljale, mis
perenaised meie koguduse heakäiguks teevad. Tsiteerisid ka Hilda Joasalu sõnastust meie naisringi tegevuse
eesmärkide kohta. See lühike sõnastus kostab nii:

Peetri koguduse perenaisteringi ülesandeks on tegustseda koos juhatuse ja nõukoguga Peetri
koguduse huvides - koos teiste nais- või eesti organisatsioonidega, mis on rajatud kristlikule
vaimule.
Niikaua kui tegutses naisring, püüdsime täita Hilda poolt kirja pandud eesmärke.
Armas Hilda, Sinu elutee jõudis lõpule - täname Sind südamest, er jagasid meile elutarkust, sõprust ning

armastust.
21.märts 2002.a.        Laine Viitre

Tänuavaldus

Täname, kes tulite Hilda Joasalu ära saatma ning tegite annetuse Peetri kogudusele.
Tänu õp. Walter Johanson'ile, Rudolf Olljum'ile, kõigile kandjatele ja Ants Rand'ile.
Kindlasti Hilda hing rõõmustas, kuuldes neid armsaid järelhüüdeid ning nähes nii rohkearvulist osavõttu

ta peiedest.
     Edda Davis

Tarmo Viitre
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************************************
VANCOUVERI  EESTI  KULDSE  KLUBI

 KEVADHOOAJA LÕPP
Vancouveri Eesti Pensionäride Ühing lõpetas oma kevadhooaja tegevuse taas
väljasõiduga ’Kembi tallu’ 6. juunil. Ilm oli jällegi haruldane nagu White Rock’is
alati, pererahvas igati lahke ja kõik viiskümmendneli osalejat nautisid n.ö. kevade
lõppu ja loodetava suve algust. Tehti laulu ja õnnitleti sünnipäevalast Johann Eilau’d,
kes tähistas oma 92. sünnipäeva. Suur-suur aitäh perenaine Kärtu’le, pereema Siina’le
, ja Jaagule, samad sõnad ka kõigile ’köögikatidele ja sulaspoistele’ töö ja vaeva eest
ning ka kanadele ilusate ja maitsvate munade eest!   SUUR TÄNU!

JÄLLENÄGEMISENI  LÕBUSAL  LAUPÄEVL
MÄEOTSAL !

************************************

Vancouveri Eesti Pensionäride Ühingu

TEISE POOLAASTA TEGEVUSKAVA  AASTAL 2002
***

Heinakuul/juuli 20.  -  LÕBUS LAUPÄEV MÄEOTSAL

***
Kolmapäevased kokkusaamised, algusega kell 12.00, toimuvad MEIE KODUS

järgmistel kuupäevadel :

Mihklikuul - septembris:      11. ja 25.
Viinakuul - oktoobris: 9. ja 23.
Talvekuul - novembris: 6. ja 20.
Jõulukuul - detsembris: 4. ja 18.

***
Pühapäeval, Jõulukuu/detsembri 1., peale jumalateenistust

JÕULULAAT/BASAAR
ja

Jõuluvana tuleb külla 18. detsembril

************************************
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VES Raamatukogu teated

Juunis raamatukogu on avatud pühapäeviti kella 12:00 - 13:00 ja esmaspäeviti 20:00 - 21:00.
Juulis: avatud 7. ja 28. kella 10:30 - 13:00. Augustis raamatukogu on suletud.
Sept. - dets. raamatukogu on avatud pühapäiviti kella 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu
koosviibimistel iga teisel kolmapäeval kella 11:30 - 12:30 ja esmaspäeviti 20:00 - 21:00.
(Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Eesti keele sõnaraamat Eesti Keele Instituudi väljaanne,   Tallinn 1999
Tänapäeva keele sõnaraamat, mis hõlmab eelkõige kirjakeele kui üldrahvalikult

kasutatava sõnavara. 1040 lk. Trükitud  A/S Pakett trükikojas

Eesti keele käsiraamat Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross,    Tallinn 2000
Teine täiendatud trükk

Markuse Evangeeliumi seletus Osvald Tärk Logos trükikoda, Tallinn, 1993
Piibli kommentaarid. Raamat on hästi loetav ja kergesti mõistetav igale inimesele.

Kommunismi must raamat Stephane Courtois, et al Tallinn 2000
Tõlgitud prantsus keelest. 1997 Prantsusmaal ilmunud raamat teadvustas esimest korda
Euroopa laiale avalikkusele kommunistlike reziimide kuritegelikku olemust ning esitas
esialgse kokkuvõtte kommunismi ohvrite ligikaudselt arvust üle 10 miljoni hukkunu.
Saatesõna: Lennart Meri. Kirjastus "Varrak".

Kiikhobune Antverpenist Lembit Uustulnd Tallinn 1999
Seiklusrikka spiooniromaani põhitegevus leiab aset 1980-ndate aastate algusel Aafrika
väike-riigis, kus põrkuvad USA ja N.Liidu suurriikide huvid. Võitis 1998.a. Eesti
romaanivõistlusel teise preemia. Kirjastus "Varrik".

Heino Eller sõnas ja pildis Heljo Sepp Tallinn 1967

Eesti muusika II koostaja Artur Vahter Tallinn 1975
Käsitleb Eesti muusikaajalugu 1917-1940 perioodil.

I Chose Freedom Viktor Kravchenko New York 1946
Former Soviet official relates the inside story of his experiences as a member of the
Communist Party and his break with the Soviet regime.

Society Guide for British Columbia Gerald Scott Vancouver 1991
Revised May 1991.

Fundraising for Non-Profit Groups Joyce Young, Ken Wyman Vancouver 1996
Hints on getting money from corporations, foundations and governments.

Vello

Helmuth Kalmann'i koostatud pildirikas ajalooline raamat "Lääneranniku Eesti Päevad
1953-1999" on nüüd müügil ja saadaval Vancouveris Malle Püss'i käest.
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"Eestist Krimmi, Krimmist Kanadasse ja tagasi Krimmi"
Eesti Kultuuriühingu raames

Kava ja valguspildid Krimmi eestlaste 140 a. juubeli pidustusest koos tausta materjaliga nähtud
läbi Erdmani suguvõsa viie põlvkonna,   esitatud inglise keeles

Esitajad:   Martha Munz-Gue, Lillian Munz, Livia Kivisild ja Helgi Leesment, kõik Calgaryst, Albertast
Pühapäeval  15.sept. 2002  kell 12:45  "Meie Kodu" Aulas.     Sissepääs: annetus

Õed Martha Munz-Gue ja Lillian Munz suguvõsa on juba 140 aastat Eestist ära olnud.  Nende esivanemad, sel
ajal 10 aastane Jakob Erdman ja 7 aastane 7 Mari Tint,  rändasid 2000 km jalgsi 1860te aastate algul Paidest
Musta Mere äärde Krimmi koos suurema grupiga et seal paremat elu rajada.  Esimene eestlaste grupp saabus
Krimmi 1861 aastal (kuid mõnikümmend aastat hiljem rändasid paljud edasi Albertasse veel kord uut elu
looma). Nii tähistati septembris 2001 aastal Krimmis sealse eestlaste 140. juubeli. Kanadast olid kohal Martha
Munz-Gue oma kahe tütrega.  Nad kohtasid esmakordselt oma sugulasi, leidsid oma esivanemate talu, osalesid
Ukraina Eesti Seltsi poolt korraldatud juubeli pidustustel ja võtsid pilte. Martha õde, Lillian Munz, koostas lühi
kuuldemängu Jakobi ja Mari elu kõrgpunktidest.  Sellest kõigist on kokku põiminud huvitava kava Helgi
Leesment ja Livia Kivisild kes korraldasid eesti päritolu pealelõuna märtsis Calgarys.  Nüüd esitavad samad
isikud sarnase kava Vancouveris inglise keeles:

Sissejuhatus -  Helgi Leesment
Lühi kokkuvõte majandus ja sotsiaal tingimustest Eestis aasta 1861 ringis   -   Dr. Livia Kivisild
“Mari ja Jakobi seiklused aastatel 1863-1933 ”, autor Lillian Munz  -   kuuldemängu esitab Lillian Munz
ja kaaslased
Valguspildid võetud Krimmi eestlaste 140 a. juubelil, septembris 2001  -  Martha Munz-Gue

Kõik on kutsutud selle omapärase eestlaste päritolu kavale!


"From Estonia to Crimea to Canada and Back to Crimea"
presented in Vancouver at the Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada

Slide show and background highlights celebrating the 140th  anniversary of Estonians in Crimea,
seen through five generations of the Erdman family, presented in English

Presenters:  Martha Munz-Gue, Lillian Munz, Livia Kivisild and Helgi Leesment, of Calgary, Alberta

Sunday September 15, 2002  at 12:45 pm. Admission by donation.
Estonian House       6520  Oak Street, Vancouver

The families of Martha Munz-Gue and Lillian Munz have lived away from Estonia for 140 years.  Their great
grandparents, at that time 10 year old Jakob Erdman and 7 year old Mari Tint, walked 2000 km from Estonia to
the Crimean peninsula on the Black Sea as part of a large group hoping to establish a better life there. The first
group of Estonians arrived in Crimea in 1861  (several decades later, many families emigrated onwards to
Alberta, Canada and elsewhere to begin anew yet again).  Thus, in the Fall of September 2001,  Crimean
Estonians celebrated their 140th anniversary.  Martha Munz-Gue and her two daughters from Alberta attended
the event.  They met their Crimean relatives for the first time, found their forefathers' farm,  enjoyed the
celebrations organized by the Ukrainian Estonian Society and took pictures.   Martha's sister, Lillian, has written
a brief readers theatre play highlighting the lives of Jakob and Mari Erdman.   All this was combined by Helgi
Leesment and Livia Kivisild into a well received program at Calgary last March.  Now the same program is being
presented in Vancouver in the English language.

Introduction  -   Helgi Leesment
Brief overview of social and political conditions in Estonia around 1861  -  Dr. Livia Kivisild
“The Travels of Mari and Jakob 1863-1933”  by Lillian Munz  - a short readers’ theatre  presentation
read by Lillian Munz and others
Slides of the festival celebrating the 140th  anniversary of Estonians in Crimea  -  Martha Munz-Gue

Please join us for this celebration of Estonian heritage in English.
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Kasu leivasöömisest

Mida jämedamast ja tumedamast rukkijahust leib on, seda väärtuslikum. Sellest saame
vajalikke kiudaineid (norm. 25-30 g päevas), mineraalaineid, vitamiine ja süsivesikuid.

Nii katab juba 270 g täisteraleiba kiudaine päevavajaduse. 6 viilu (300 g) annab päevasest
mineraalainevajadusest 70-80% (eriti fosfor ja raud) ning vitamiinivajadusest 35-50%.

Rukkileib siseldab palju kaaliumi, mis on tarvilik maksategevuse ergutamiseks ja
südamelihaste töö tugevdamiseks. Kui leiba rikastada lisaainetega ( seemned, kliid, helbed jm) on
eesti põhitoidus veelgi tervislikum.

Nooremad inimesed, kellel veel ei ole terviseprobleeme ning kes söövad palju marju,
puu- ja köögivilju, võivad tarvitada ka peenleiba, kuid vanemas eas tuleb oma
toitumisharjumused kindlasti muuta jämedamast jahust lihtleiva kasuks.

Kasulik on seegi, et rukkileib täidab hästi kõhtu.
Teadlased väidavad, et südamega on kõik hästi siis, kui toidus on palju süsivesikuid

(teraviljatooteid). Kui inimene saab poole energiast leivast, siis võib ta oma vere
kolesteroolitasemega rahul olla.

Muidugi ei peaks hakkama leiba meeletult palju tarvitama, sest sööme ju ka muid
kiudaine- ja süsivesikurikkaid toite. Kuid leiba ei tasu igal juhul karta.

Seedimist aitab korras hoida täistera-rukkileib, mis on vähemalt kliide ja helvestega
rikastatud. Parim seedimise korrastaja on just hapendatud, juuretisega rukkileib, mitte pärmiga
kergitatud.

Enamik vähktõve vältimise spetsialiste soovitab täisteraleiba. Juba ammused uurimistööd
on näidanud, et rukki kiudaine vähendab vähktõbe tekitavate kemikaalide mõju. Neis maades, kus
tarvitatakse rukkitooteid ja saadakse neist rikkalikult kiudaineid, esineb tunduvalt vähem
jämesoolevähke.

Üks Hollandi teadlane leidis isegi seoses musta leiva söömise ja meeste pikenenud eluea
vahel (muidugi on siin ka teisi tegureid).

Rukkijahu peamised koostisosad on süsivesikud ja valgud. Et terade eri osad on erineva
keemilise koostisega, sõltub jahu väärtus jahvatusastmest.

Rukkijahus on: 6,9 - 10,7% valku, 70 - 77% tärklist, 1,1 - 1,7% rasva, palju B-gupi
vitameene (B1,B2,B3,B6, B5 jt), foolhapet ja biotiini ning mineraalaineid (naatriumi, kaaliumi,
kaltsiumi, magneesiumi, fosforit, väävlit, räni, rauda, mangaani, tsinki, vaske, molübdeeni,
koobaltit, niklit, kroomi, fluori, joodi, seleeni, alumiiniumi jt).
100 g täistera-rukkijahu annab energiat 328 kcal.

A. Luigela (KT 05/02)

Eesti ja Venemaa jõudsid kokkuleppele

Täna, 17. mail toimusid Moskvas Eesti ja Venemaa valitsusdelegatsioonide
läbirääkimised, mis olid pühendatud kahe riigi vahelisele kokkuleppele piiripunktidest. Eesti
delegatsiooni juhtis välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Märt Piiskop ning Vene
delegatsiooni - välisministeeriumi konsulaarteenistuse osakonna asedirektor Sergei Garmonin.

 Läbirääkimised kulgesid töises ning teineteist arvestavas õhkkonnas. Delegatsioonid
leppisid kokku dokumendi lõplikus tekstis, mille kohta koostati ja allkirjastati ka vastav
protokoll.

Eesti delegatsiooni ettepanekul otsustati "Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni
valitsuse vaheline kokkulepe piiripunktidest Eesti-Vene riigipiiril" alla kirjutada lähiajal
Tallinnas. Eesti pool tegi ka ettepaneku jõustada kokkulepe allakirjutamise kuupäeval, millega
Vene pool nõustus.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
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Eesti Uudised
Kevad, 2002

 Laari valitsus kaotas rahva poolehoiu skandaalide ja erakonna poliitika tõttu. Endise valitsuse koalisatsioon purunes kuna
reformi erakond ühines Kesk Erakonnaga. Reformi erakond ja Vene Balti erakond ühinevad. Endise valitsuse otsus anda
tagasi varandused neile, kes kolisid aastal 1941 Saksamaale, hääletati Riigikogu poolt maha. Eesti uus valitsus palkab
omale võrdlemisi noori 20 –30 aastaseid inimesi. Kaitseministeeriumi nõuandjateks nimetati Liflander, kes on West
Point’i lõpetaja ja Loik. Tallinna linnapea tütar, 20 aastane Maria Savisaar, palgati nõuandjaks haridusminister Randile
9000 kroonilise kuu palgaga. Tavaliselt riigiametnikud ilma pratikata saavad ainult 3000 krooni kuus. Valitsus otsustas
valja anda 400 miljoni krooni pensionite tõstmiseks ja Eurovisioni lauluvõistluse toetamiseks. Riigikogu keelab üksikuid
kanditaate ühinema ilma, et neil oleks erakonda. Siseministeerium registreeris Moskvale alluva Õigeusu kiriku.

 Eesti valitsus otsustas mitte vastata eesti saadikule Karin Jaanile Moskva poolt esitatud nõuetele, et teha kahepoolseid
lepinguid. Kui välisminister Kristina Ojuland sõites läbi Läti ta saatekaaslase autole sõitis otsa üks joobunu poolt juhtiv
auto, kes pärast kokkupõrget juhtis auto vastu puud ja surmas enda. Eesti noored tahaksid näha rohkem rõõmsaid pühi
kurvade pühade asemel. Väliseestlaste mõju väheneb Eestis. Riigikogus on kolm väliseestlast. Kõrgemas ametkonnas on
Rootsis sündinud eestlasi. Väliseestlased ja dissidendid olid need kes aitasid kukutada Nõukogu Liidu.

 Euroopa unioon otustas anda uutele liikme maadele ainult 25%-list praegu olevate liikmete maade põllumajanduslikku
subsiidiumist. Põllumehed nõuavad kõrgemaid tootekvoote. EU kommiteeriv amet nõudis peaminister Kallaselt
maksustada korpuratsioone kuna eesti maksu poliitika tekitab probleeme prantsus, itaalia ja hispaania valitsustele. Euroopa
unioon vajab ühiseid seadusi ja harmoonilisi maksu süsteeme. Kallas katsub säilitada üleminekul EU’sse maksuvaba
kaubandust. Valgalased loodavad, et Eesti – Lati piir kaob Valgast kui Eesti ühineb Euroopa uniooniga.

 12 küüditajast Saaremaal 50 aasta eest on järgi veel üheksa, keda tahetakse karistada. 25 – 26 märtsi ööl 1949 küüditati
Siberisse sunnitööle 20,000 inimest. Ülemjuhatja Koutsi sugulased olid küüditamisega seotud.

 Endine president Meri rõhutas Euroopa kokkutulekul , et Euroopa peaks arendama ühist ajalugu. Tartu ülikool võimaldab
õppida Interneti abil. Haridusminister tühistas 1999 aasta seaduse keele nõute kohta nii, et on võimalik vähendada
keeleoskuse nõudeid mitte eesti paritolevaile isikutele. Uus valitsus otsustas, et mitte täita Laari valitsuse otsust , et aastal
2007 eesti keel on ainukeseks keeleks koolides. Eesti televisioon suurendas vene keelseid saateid. Okupatsiooni aegsed
isikud hakkavad varisema mulda. Oleks vajalik, et koik mälestused pannakse kirja, et saada võimalikult reaalne pilt
okupatsioonidest.

 Eestis rõõvitakse intelektuaalset varandust laialdaselt. Pehmekauba ja filmi tööstus kaotab 11,3 miljoni dollari väärtuses
müüki. Rõõvkaup tuleb Venemaalt, Ukrainast ja Valge Venest. Eesti toll konfiskeeris tuntute riidevalmistavate
kompaniide nime kasutavaid võltsriideid. Võltsriided saadeti naisvanglatesse kus firma võltssildid kõrvaldakse ja edasi
saadetakse vaestele. Balti riikidest saadetakse pettuste abil 2000 naist aastas läände lõbumajadesse. Tallinnas on palju
kuritegevaid salku, narkootika tarbijaid ja joodikuid. Ainult kolm protsenti elanikkonnast Tallinnas on rahul politseidega.
Narkootika tarbimine tõuseb püsivalt. Hiljuti 16 poissi ja 8 tüdrukut toimetati ühel päeval heroiini üle doosi tekitatud
olukorra tõttu Tallinnasse haiglasse. Vene sünteetiline heroiin on tuhat korda tugevam oopiumi heroiinist. Eesti
maksupolitsei süüdistab itaalia päritolevat ärimeest Preatoani pettuses ja sissetuleku kõrvaldamises. Interneti jaoks seati
sisse politsei. On soovitav, et Eestit külastajad parem hoiduks baaridest ja ööklubidest.

 Narvas 30 kodutut elavad prügimäel ja 200 kodutut tänavail. Vene kodanikud Narvas nõudsid esimesel mail Venemaa
toetust nii rahaliselt kui ka poliitikaliselt. Demonstratsioonil löödi trummi kateldele ja pannidele, et demostreerida rasket
elu. Ida Virumaal üle saja lapse kannatavad tuberkuloosi all. Lapsi on raske hoida lastekodudes, mistõttu haigus levikut on
raske piirata. Pensionäridel on Narvas kasutada sõiduvaba busse

 Eest võitis Venemaa jalgpallis 2:1. Politsei arresteris 26, kellest enamus olid vene turistid. Eesti sai Sidneys ühe kulla, ühe
hõbedase ja ühe pronksi medali. Mart Saarso, kes sõitis jahi Lennukiga ümber maakera, planeerib minna Antartikasse järvi
ja jääliustikke uurima. Eestis sündinud Bellinghausen avastas Antartika aastal 1821.

 Eest Energia tõstis elektri hindu 20 – 30%, mis kahjuks pole küllaldane uuendusteks. Loodeti, et vajalik summa tuleb
ameerika kompanii NRG poolt, aga leping tühistati. Eesti Enrgia laenas 15 aastat laenu, et rahuldada pool kompani rahalist
vajadust. Eestis metsas praktiseeritakse rööv poliitkakat. Eestis kõrvaldakse 5,7 kuubik meetrit metsa hektaari kohta. Eesti
ja Soome planeerivad merealust torustikku, et jääda vähem sõltuvaks Venemaast. Norra firma Tschud ja Eitzel omab eesti
laevanduse ettevõtet. Endel Stiff, üks eesti rikkamaid mehi, ehitab koos oma vene partneriga era sadama Tallinna sadama
rajooni. Eestil on raske eksportida oma kaupu Ameerikasse kuna selleks peavad olema õhukindlad kaubalepingud ja
kindlustused, sest ameeriklased viivad kergesti lepingu mittetäitjaid kohtusse. Ameerika tahab kaubelda suurelt ja
mahuliselt. Sellegipärast, Eesti eksporteerib Ameerikasse tekstiil kaupa, klavereid, metsa saadusi ja haruldasi metalle.

Jaan Veiderma
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Kolmikud Eestis

Kolmikuid lapsi omavate perede osakaal Eesti napilt poolteistmiljonist rahvaarvu
arvestades on üliväike, sest tavaliselt sünnib Eestis kolmikuid 0 - 3 korda aastas. Statistikaameti
andmetel on aastatel 1980-1998 Eestis kolmikute sünde registreeritud 40 korral. Muutlikud ajad
kolmikute sündimust kuigivõrd ei mõjuta - ikka tuleb neid ilmale sama harva kui alati.

Perekonnale paneb kolmikute sünd ülisuure ja tavapärasest erineva vastutuse. Kindlasti
kogeb kolmikute pere olukordi ja seisundeid, mis ühe lapse sündimisel või näiteks tavapere puhul
(mõtleme siin perekonda, kuhu lapsed on sündinud normaalsel kombel, s.o. ühekaupa) on
mõeldamatud ja milleks vanemad ja teised pereliikmed valmis ei ole. Ollakse ju äkki saadud
suureks pereks - kolm beebit korraga on tagasihoidliku eestlase jaoks tõesti liig mis liig.

Kolmikute, üldse mitmikute, sünd on väga suur erand. Midagi sellist, mida keegi ei oska
endale soovitada, veel vähem planeerida. Ootasid ühte, kuid tulidki kolmekesi…. Peale selle, et
kolmikute sünd on laste emale ja isale üllatav kogemus, on ta perekonnale väga suur väljakutse:
kolmekordsele hoolele-armastusele lisanduvad ka kolmekordsed materiaalsed väljaminekud.

Kolmikute pered on reeglina väga kokkuhoiduvad ning tugevad. Oma raskustega ollakse
tihti üksi, mistõttu tuntakse end mõnigi kord tõrjutute ning vääritimõistetuna. Õnneks toob laste
kasvamine rõõmu ja kolmekordselt õnnelikke hetki! Iseasi, kui hästi materiaalses mõttes.

Kahjuks kiputakse kolmikutega peret kõrvalseisjate poolt tihti käsitlema kui tavalist
kolme lapsega peret ja seda isegi sotsiaalhoolekandetööliste poolt.

Meie, kolmikute emad ja isad, oleme oma vastupanuvõime ja leidlikkusega suutelised
ullatavalt paljuks. Aega on ju alati vähe, teha aga oi kui palju! Ei saa unustada, et lisaks
kolmikutele on peres muudki, mis olukord kergemaks ei tee - samas peres kasvamas näiteks
lapsinvaliid; alaealiste kolmikute vanemad juba vanaduspensionil ( tõsi on, et mitmikud kipuvad
sündima just eakamatele vanematele) või töötud; oma kodu puudumine (elu võõra katuse all, kus
kõrge üür). Tihti jääb pere oma jõust ja vahenditest napiks. Ka enda vajaduste suhtes on
kolmikute vanemad tihti vähenõudlikud ja ennastohverdavad - kõik laste heaks!

Tallinnas, kus Eesti oludes on kolmikute peresid suhteliselt rohkem, tegutseb
mittetulundusühing Tallinna Kolmikute Pereklubi. Lisaks pealinnas toimuvale ühistegevusele
oleme aktiivselt osalised kõikides Eesti kolmikute ettevõtmises, probleemide teadvustamisel ja
lahendamisel ning lapsesõbralikuma avaliku arvamuse kujundamisel. Tallinas on erinevas
vanused ( 1-14 a) kolmikutega peresid üheksa ja koos oleme elujõuline ja sümpaatne vähemus.

MTÜ Tallinna Kolmikute Pereklubi
Tildri 17-10
12916 Tallinn, Estonia

Konto/account nr. 1120230209 Hamsapank (SWIFT Code HABA EE2X
Tallinn Triplets' Family Club), Liivalaia 8, Tallinn Estonia.

Kodulehekülg: htpp://fr.ee/triplets

Sünnituse arv ja mitmikesünnitused Eestis, 1989-1999
Aasta/year Sünnituste arv

total births
Üksikud
single births

Kaksikud
twins

Kolmikud
triplets

1999 12489 12352 136 1
1998 12269 12011 126 2
1997 12630 12527 102 1
1996 13272 13154 115 3
1995 13521 13385 132 4
1994 14173 14043 129 1
1993 15158 15028 127 3
1992 18019 17860 156 3
1991 19267 19070 196 1
1990 22297 22116 180 1
1989 24267 24063 2-1 3

Nelikuid pole Eestis pärast II Maailmasõda sündinud.
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EKÜK  EKÜK  EKÜK
LOENGUD SÜGISEL 2002

“MEIE KODU”

Loengud algavad peale kiriku kohvilauda, umbes 12:45

15. sept. 2002 KÜLALISLOENG Calgary eestlastelt
"Eestist Krimmi, Krimmist Kanadasse ja tagasi Krimmi"
Kava ja valguspildid Krimmi eestlaste 140 a. juubeli pidustusest koos tausta materjaliga
nähtud läbi Erdmani suguvõsa viie põlvkonna, esitatud inglise keeles

13. okt. 2002 teema teatatakse hiljem

17. nov. 2002 teema teatatakse hiljem

Marti’s Crafts

Mare Eilau Tutti - uus kunstkäsitöö

Tahan teatada kõigile, et minul on olnud uus harrastus (hobi) juba viimased  kaks aastat.
Olin kooli õpetaja 34 aastat ja pidin järsku selle töö maha jätma sest minu põlved olid väga
valusad.  See oli väga kurb, aga et midagi teha ja mitte  muretseda  hakkasin mina foto-kaarte
kokku panema ja neid müüma. Nüüd on juba mõlemad põlved haiglas käinud ja on päris uued!!

Detsembris lähen ise pensionile. Mul on hakanud väga meeldima  fotosid võtta ja
kaartideks  teha. Inimesed nägid ka, et ma tegin meie majale kaunistusi ja on küsinud  kas ma
teeks nendele kuivatatud okstest, lilledest või siidi lilledest pärjad või muud  kaunistused kas
uksele või tubades seinale panemiseks. Mul hakkas suur huvi selle hobiga,  ka jõulu  motiive
kasutada ehteks jõulupuule, uksele, ja ka ilunõelteks meile endile.

Kui olete huvitatud näha mis  tööd mina teen, siis, Meie Kodu ja Baptisti Kiriku all
ruumides, on seinal minu  plakat ja teie näete minu tööd seal. Ma saan teile koju tuua fotokaarte
ja dekoratsioone  kui teie ei saa kergesti  välja tulla. Minu kaardid on 3/$10  voi $4 üksikult.
Pärjad ja lillede seaded algavad  $12 ja $15 ja $20 ja suuremad on $30.  Puu ehted ja kõik
väikesed jõulu kaunistused on $3.00

Mul on kaks lauda laupäeval, 2. novembril , Orthodox Kiriku näitusmüügil Meie Kodus.
Palun tulge vaatama või helistage mulle ja ma toon teile koju valimiseks.  Kui on kaarti või kinki
vaja sünnipäevaks, leeriks, jõuluks, või muuks otstarbeks, mina saan sobivat teile teha.
******************************************************
Mare  Eilau Tutti    604 – 436 –1942

************************************************************************
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Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile kes minu armsa abikaasa Jaan Kurvitsa matusest osa võtsid,
kaastundeid avaldasid ja meid lohutasid.

Eriline tänu õpetaja Walter Johansoni abistamise eest, kirstukandjatele ja Tarmo Viitrele
ilusa oreli muusika eest.

Suur tänu ka kõigile, kes annetasid meie kirikule Jaani mälestuseks.
Ira Kurvits perekonnaga

Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile kes tulid meie armsa isa, vanaisa ja vanavanaisa Voldemar Tilk'a
ärasaatmisele ja lohutasid meid sel raskel päeval. Eriline tänu õpetaja Walter Johanson'ile
liigutava teenistuse eest, Rudolf Olljum'ile südant lohutava laulu eest, Irene Olljum'ile nõu ja abi
eest ja Korporatsioon Fraternitas Estica vendadele auvalve ja uhke ärasaatmisele. Täname
annetuste eest Peetri kirikule.

Sügavas tänutundes,
Pojad ja omaksed

Üleskutse kunstnikudele ja käsitöölistele

Laupäeval 2.novembril 2002 toimub järjekordne Vancouveri Eesti Orthodox koguduse
näitusmüük. Müügi lauad tulevad varakult kinni panna. Hind on $20 laualt plus üks ese annetatud
loterii jaoks.

Lähemat informatsiooni annab Malle Püss, tel 604 542-0223.

LEP'05 - Kas Vancouveris?

On teada, et LEP'03 toimub Oregoni osariigis. Selle järele oleks Vancouveri kord 2005
aastal. Varsti on vaja selleks otsus teha. Kas oleme me valmis? Kas juhtkonda leiame? Senini on
olnud raskusi eestvedajate leidmisega. Peame küsima ka - missugused peaksid need päevad
olema? Kuidas saaks Sina kaasa lüüa?

Palun mõtelge nende küsimustele, Arutage! Esitage uusi ideid! Töötage ümber vanu
ideid. Tulge aasta koosolekule järgmisel kevadel.

M

Nalja

Poiss läheb rikaste peole. Seal tuleb ta juurde üks tüdruk ja küsib: "Kas sul 3-korruseline villa
on?" Poiss vastab, et ei ole.
Tüdruk küsib: "Aga kas sul kurbade silmadega Mersu on?" Poiss vastab jälle, et ei ole.
Pärast läheb poiss koju ja räägib isale, mis tüdruk tema käest küsinud oli. Isa vastab seepeale: "Su
Corvette'i võin maha müüa küll ja Mersu osta, aga villalt ma küll kahte korrust maha võtma ei
hakka!" 
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Lusikapaar

Kord olnud Jüri oma kaubaga Varbla laadal. Müünud parajasti ära viimased lusikad, kui
keegi peremees Kilgimetsaltjuhtunud ka neid Jüri tehtud lusikaid nägema ja tahtnud kaks tükki
omale saada. Öelnud, et viiks ristitütrele pulmakingiks. Olid kangesti meelepärased -
maarjakasest, õhukesed ja kerged ning rõngas järel. Rõngas lusikaga ühest tükist välja voolitud ja
käis varre otsas vabalt ringi. Ühesõnaga - ilusasti tehtud, kingituseks nagu loodud. Ainult Jüril
polnud seekord enam ühtki järel olnud.

Lepitud siis kokku, et Jüri läheb koju ja teeb samasugused lusikad - maarjakasest ning
rõngaga, et mees tuleb neile ise järele. Kiire öelnud selle asjaga ka olevat.

Tulnudki mõne päeva pärast Kilgimetsast Rõunamäele tellitud kauba järele. Jüril olnud
töö valmis, nii nagu laadal räägitud - ilusad kasemustrilised, siledad ja kenasti suu järgi parajad
lusikad. Mees vaadanud lähemalt, kui korraga näinud ja silmad läinud suureks pähe: mis temp see
on? Kahe lusika kohta üksainus rõngas, mõlemil varre otsast auk läbi ja rõngaga paaris koos.
Kuidas sihukese lusikapaariga süüa saab? Ja veel kaks inimest?

Kilgimetsa mees pole esialgu teadnud, mida asjast arvata, lusikad vastu võtta või
sinnapaika jätta. Hind olnud ka soolane - ikkagi terve paar lusikaid, ühes tükis ja hea töö. Jüri ise
pidanud naeru, silmad välkunud. Niisugune oli tema nali ja kõige suurem rõõm, kui sai kellelegi
väikese üllatuse teha, veel parem, kellegi kimbatusse viia.

Mees küll kahelnud, aga võtnud lusikad siiski ära. Polnud ju midagi paremat teada. Pärast
oli aga külas kiidelnud:

„Jüri tegi mulle küll tembu, jättis lusikad sabapidi kokku, aga mina ei jätnud, tegin vastu
ka - ei hakanud kauplema, maksin sõna lausumata nõutud hinna. Küll Jüri kahetseb tagantjärele,
et ei märganud rohkem küsida."

See võis küll õige olla, sest Jüri ei teinud ühtki kaupa ilma, et ostjal ei oleks tulnud hinna
juures tingida.

Pruudile olid aga lusikad väga meeldinud, isaäranis, et rõngaga koos. Küll ta nägi selles
mingit head märki oma meheleminekul; ka pulmalised hakanud uurima, kust kinkija need võtnud
ja kuidas oskas just niisugused teha lasta. Ristiisa saanud oma tarkuse ja kingituse eest nagu ühest
suust kiita.

Kõige suurem võidumees oli ikkagi Jüri - temalt telliti edaspidigi rõngaga paari pandud
lusikaid, kui taheti mõnele pruutpaarile või sugulasele kingitust ja head meelt teha. Siis oli Jüri
osanud nende eest ka õiget hinda küsida.

Anastaasia Saal
Paadremaa

10 asja, mida öelda, kui sind tabatakse töökohal magamas

1.Verekeskuses nad hoiatasid jah, et nii võib juhtuda.
2. Ma üritasin puhasatada klaviatuuri juuksekarvadest ja muust sodist.
3. See on lihtsalt 15 minutiline paus, mida õpetati meile aja kokkuhoiu kursustel, kuhu te meid saatsite.
4. See on üks kõrge efektiivsusega töötajate seitsmest harjumusest.
5. Ma tegin väga spetsiifilist jooga harjutust vabanemaks tööstressist. Kas te diskrimineerite inimesi, kes
teevad joogat ?
6. Miks te mind segasite ? Ma mõtlesin just välja lahenduse meie kõige suuremale proobleemile.
7. Kohvimasin on katki....
8. Ma ei maganud. Ma üritasin oma kontaktläätsi üles otsida ilma käte abita !
9. Ma tegin "Stress Level Elimination Exercise Plan" (SLEEP), mida meile õpetati viimasel seminaril.
10. Mõõõ-äää jne
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Kas sa räägid inglise keelt?

One sunny day in Kärdla (Hiiumaa island)
I was walking down the street
Saw a pretty girl who I´d
Really like to meet
Walked right up to her and
Asked what´s her name
"Ma ei saa aru"
("I don't understand")
Is all she had to say
She started walking but I
Couldn´t let her go
Somehow I had to tell her
That I loved her so
Took out my dictionary
Looked up all the words
But when I started talking
The only thing I heard was
Refrain:
Kas Sa räägid inglise keelt?
Sa oled ilus, mul on väga hea meel
Tahan küsida üks kord veel
Kas sa räägid inglise keelt?
(Do you speak English?
You’re beautiful, I'm so happy
I want to ask you one more time
Do you speak English?)
She started smiling and I
Thought I had it made

Estonian girls really blow
Me away
Then she said to me in a real
Sexy voice:
"Kui kena, kas Sa oled
Soome poiss?"
("How nice. Are you a
Finnish boy?")
I´ve been studying Estonian
For quite a while
But when I try to talk I´m
Like a four year-old child
Fourteen cases and I only
Know three
Estonian grammar is going
to be the end of me
I said I was American, it
Was a big mistake
She looked at me like I was
Some poisonous snake
I said "Ära karda, ma olen
Hea mees!"
("Don't be afraid, I'm a good man!")
She never said a word she
Just turned and walked away

Douglas Wells

Vääriselupaigad

Eesti Keskkonnaministeerium on inventeerinud 90% Eesti metsadest ja leidnud 6097
vääriselupaika, mis hõlmavad kokku 16 000 ha ehk 1% kogu metsapinnast.

Vääriselupaik on niisugune koht tulundus- või kaitsemetsas, kus saavad elada ja
paljuneda metsale põliselt omased, kuid elutingimuste muutuste suhtes tundlikud, kergesti
häiritavad liigid: loomad, seened, samblikud ja taimed.

Vääriselupaikasid on tähtis kaitsta, et säiliks looduslik mitmekesisus.
Riigimetsas asuvate vääriselupaikade kaitse käib keskkonnaministri ettekirjutuste järgi.

Erametsadest leitud vääriselupaikade puhul sõlmib riik omanikuga kaitselepingu ja maksab kaitse
tõttu saamata jäänud tulu eest ka kompensatsiooni.

Erametsadest leitud vääriselupaikade pindala on kokku 3683 ha. Omanikega on seni
sõlmitud 80 lepingut, kokku 215 ha. Lepingud on sõlmitud 10, ka 20 aastaks. Kompensatsioon on
makstud keskmiselt 925 kr/ha.

Keskkonnaministeeriumi spetsialist Riina Martverki sõnul on lepingusummad olnud väga
erinevad, kuna sõltuvad vääriselupaikas leituvatest liikidest.

Metsaleht 30.05.2002
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Lätvia takes Eurovision 2002
Malta was 2nd and Estonia 3rd

Overjoyed Latvians prepared to welcome home Marija Naumova after her surprise victory at the
Eurovision song contest in Tallinn, Estonia. A Latvian of Russian descent, Naumova thrilled
viewers when male backing vocalists stripped her of her hat and white suit to reveal a crimson
petticoat, which in turn was transformed into a long evening gown - all without the steely-eyed
Naumova missing a beat. "I hope really I can make my career in Europe because Latvia is a little
bit small for me," she conceded about her country of 2.4 million people. The singer expressed
concern the country might have "a little bit of problems" staging the event due to the lack of a
venue, but Latvian officials expressed confidence any problems could be overcome. Riga Mayor
Gundars Bojars said they would begin a crash program to build an arena for the contest or build a
roof for the city's stadium. "If we organized the 800th anniversary celebrations for Riga then we
can handle organizing Eurovision," Bojars told. "If the Estonians could do it then we can as well."
There was plenty of concern last year when Estonia, a country of just 1.4 million people, became
the first eastern European country to win the right to host Eurovision. But a long-time Eurovision
watcher, Paul Gomez of the UK Radio Development Group, said it was probably the best
organized contest since Birmingham hosted it in 1998 or Dublin in 1997. With many Western
Europeans knowing little about the East, the contest is an excellent way for a country to promote
itself, he added. "They've put Estonia on the map. It's brought a lot of money into the country,"
said Gomez. Hosting Eurovision also helped reverse the Eurosceptic trend in Estonia by giving
Estonians a tangible positive contribution to Europe, said analysts. (Afp, 26.05)

News from the Lithuanian Community

Atžalynas, a Lithuanian Folk Dance Group from Toronto Friday, June 28th, 7 to 9 pm
St. Mark’s Anglican Church, 1805 Larch St (at Second Ave), Vancouver
Admission: Adults - $10 (Larger donations are welcome) Children - Free

The 5th annual Lithuanian Mid Summer Festival - Joninės
Saturday, June 29th 2002, 2pm to 9pm
Deas Island (near the Massey Tunnel toward Tsawwassen) Muskrat Meadows Campsite
(Park gates open till 10 p.m)

 The dance group Atžalynas from Toronto will be getting us up and dancing for some
mixer dances.

 There will be singing, games, sports, fortune telling, wreath making, Barbecue, raffle,
dancing around the kupolis (maypole), labyrinth, treasure hunt - for both children and
adults, Lithuanian traditions, a roaring bonfire and much much more.

Please bring a generous potluck dish to share (there will be more people than in previous years)
and beverages of your choice J
Also feel free to bring blankets, chairs, sports equipment etc.
For more information please contact Vidas Vitkus by phone at 604-734-0626 or by e-mail at
Lithuaniansofbc@canada.com.
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Mida sakslased kirjutavad Eurovisioonist

Kahjuks on laulupidude traditsioonil ja Eurovisioonil sama palju ühist kui Ralph Siegelil ja kaasaegsel
popmuusikal ehk teisisõnu mitte midagi; ning harva on ühel telesündmusel ühe maa jaoks nii suur tähendus kui
tänavu Eesti jaoks. Enamiku eestlaste jaoks ei oma aga Eurovisioon suuremat tähendust, nii nagu ka meil.
Tähendus tuleb alles hiljem. Valitsus on toetanud projekti mitmete miljonite eurodega, kuna on teada, et selline
hulk tähelepanu on hindamatu väärtusega, eriti väikese riigi jaoks, kes on veendunud, et tal põhiliselt just sellest
puudu ongi - tähelepanust. Meil puudub ju Eestist igasugune pilt. Võib-olla on mingi ähmane ettekujutus
"kolmest Balti riigist," kuid nende järjekorda ega pealinnu ei oska keegi täpselt öelda. Seda on uhketel eestlastel
eriti raske taluda. Ühest küljest seetõttu, et kahtlused eestlaste võimekuse üle lauluvõistlus korraldada olid
haavavad. Teisest küljest tundub lausa naeruväärsena nende jaoks väide, nagu võiksid leedulased kunagi võita;
mõelda vaid missugune kaos sellest võiks tekkida. "Baltlasi" pole olemas. Eestlased on endassetõmbunud,
distsiplineeritud, protestandid; leedulased ekstraverdid, kaootilised, katoliiklased - kes seda kähku selgeks ei õpi,
endale Tallinnas sõpru ei leia. Näib nagu oleks aastatepikkune Nõukogude ike tekitanud surve, mis 1991. aastal
kättesaadud vabaduse kaudu energiaks on muutunud. Nagu tahtnuks eestlased enesedistsipliini ja
edasipüüdlikkuse läbi ennast kümne aastaga mitte üksnes kiviajast uusaega paisata, vaid koguni arenenud riikide
esiritta pürgida. Nad on välja arendanud teatud tüüpi paberita bürokraatia, nii et ministrid istuvad kabineti
kohtumistel sülearvutite ees, rahval on ligipääs Internetile, ning nad rõõmustavad, et nende riiki võib
sümboolselt nimetada ka "e-stonia"-ks. Autojuhtidel on võimalus parkimise eest mobiiltelefoniga maksta;
kõikjal on näha siniseid silte @-märgiga, mis tähistavad Interneti kasutamise võimalust - liiklusmärgid, mitte
reklaamsildid. (Stefan Niggemeier, FAZ, 21.05)

Televisiooni aasta suursündmuse ettevalmistamine on täies hoos - koordineeritakse Eesti oma saatjate ja ta
naaberriikide, Venemaa ja Soome saatjate sagedusi, kuna lavashowl kasutatakse kokku 80. sagedust 470 ja 869
MHz vahel. Arvesse tuleb võtta segajad, milleks võib olla näiteks mõni Tallinnasse saabunud laev. Kõrgtehnika
seab ka omad piirid. Nii näiteks ei tohi ühegi delegatsiooni raames esineda laval rohkem kui kuus esinejat, kuna
igaühel neist on isiklikul sagedusel töötavale mikrofonile lisaks ka veel eraldi sagedusel töötav väike 'nööp'
kõrvas, millega ta kuuleb iseenda häält. Sellele lisaks tuleb meeles pidada, et lava taga tuleb üles seada järgmine
esineja, siis kui laval veel eelmist numbrit esitatakse; ning sedagi, et õhtu juhtidel on sellel aastal liikumisruumi
kuni 60 m, seda tänu sisseulatuvale lava pikendusele (cat walk). Arvestama peab ka võimalike rikete ja
varumikrofonidega. Suurim oht aga peitub publikus, eriti ajakirjanikes, kellel on ohtrasti kõiksugu raadiosaatjaid
sisaldavaid aparaate. Riski vähendamiseks on korraldajatel spetsiaalsed skännerid, millega saadet ohustavad
aparaadid välja peilitakse. Iga süsteemi jaoks on varusüsteem - mikserpult, ülekandebuss, isegi varusatelliit.
Ajakava on režiiga raudselt paika pandud ja etteastete vahel on täpselt 55 sekundilised pausid. Sellega aga
ettevalmistused ei piirdu. Kui otseülekandega peaks midagi juhtuma, ei pea ei Euroopa ega Iisraeli televaataja
tühja ekraani vaatama, vaid reede õhtul lindistatakse kogu etendus täies pikkuses ja kõikide kostüümidega.
Paremat tehnilist ettevalmistuse taset ja turvalisust on raske ette kujutada. (Norbert Lossau, Die Welt, 22.05)

Eurovisiooni lõppkontsert tuleb Tallinnasse, aga eestlased ei teagi, kuidas seda üritust kutsuda. Vahel kutsutakse
Tanel Padari ja Dave Bentoni võidetud võistlust ‘Grandi Prisiks’, kuid ametlik nimetus on siiski Eurovision
Song Contest, millel on lääne-euroopalik kõla. Läände see väike 1,4 miljoni elanikuga Balti riik tahabki jõuda;
2004. aastal peaks temast saama ELi liikmesriik. Siiski levib rahva seas hoopis veel teine nimetus – Eurolaul -
mis tuletab meelde eestlaste pikka laulutraditsiooni, mis pole alguse saanud mitte eelmise aasta
Eurovisioonivõidust, vaid mille juured ulatuvad 19. sajandisse, mil eestlased tulid kokku selleks, et lauldes
protesteerida nii saksa kui vene ülemvõimu vastu. Eurolaul on niisiis Tallinnas, ja Saksamaalgi käivad
ettevalmistused laupäevase peo jaoks. Aga mida on selle eesti peo jaoks vaja? Kindlasti sini-must-valgeid ehk
Eesti värvides lipukesi. Sinine nagu Läänemeri, must nagu maamuld, valge nagu parema tuleviku lootus. See
lootus on eestlasi kandnud kaua - aastasadu on see maa käinud käest kätte rootslaste, sakslaste ja venelaste
vahel. Armastus laulmise vastu tasus ennast ära, kui aastal 1991 saavutati taas iseseisvus, ning Eesti lipud
lehvisid uhkelt jälle kõikjal, mis sest, et enesekindlus oli veidikene kannatada saanud. Kummalisel kombel ei
esindagi Eestit kodus toimuval Eurovisioonil eestlane, vaid hoopis rootsi lauljatar Sahlene. Lohutust võib otsida
sellest, et eelmise aasta võidulaulja oli Aruubalt pärit Dave Benton, või sellestki, et rootslased Eurovisioonist
üht-teist teavad, nagu juba ABBA aegadest vastuvaidlematult teada on.

(Peter Riesbeck, Berliner Zeitung, 21.05)
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           Tegevuskava  - Calender of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus  / Event Koht / Place

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

23.06.2002 18:00 Oikumeeniline  jumalateenistus Forest Lawn

20.07.2002 14:00 Lõbus Laupäev  - Picnic Mäeotsa - Mission

28.08.2002 Postipoisi sügisnumbri kaastöö
tähtpäev

Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

15.09.2002 12:45 EKÜK - Krimmi eestlastest sõnas ja
pildis - inglise keeles. Multi-media
presentation in English on the Estonians
of Crimea.

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

13.10.2002 12:45 EKÜK - Lecture "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

02.11.2002 10:00-
16:00

Orthodox koguduse näitusmüük
Fall Craft Fair

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

17.11.2002 12:45 EKÜK - Lecture "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

01.12.2002 12:00 Jõululaat/basaar "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver


