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RÕÕMSAID JÕULUPÜHI

JA

HEAD UUT AASTAT
Soovivad sugulastele, sõpradele ja tuttavatele

KODUKIRIKU RAADIOSAATED
VANCOUVERI APOSTLIK ÕIGEUSU KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS JA PASTOR
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
VANCOUVERI EESTI SELTS JA ALLORGANISATSIOONID
PENSIONÄRIDE ÜHING VANCOUVERIS
LEPIK CONSTRUCTION LTD
YORK DEVELOPMENTS LTD
EESTI KIRIKUFOND

Aavik, Alex
Alasoo, Voldemar ja Urve
Alder, Elli
Alexander, Art ja Viivi - Pender Harbour, BC
Allas, Leo ja Erika
Allas, Toivo, Erik ja Matti
Bandiera, Paolo ja Linda
Bardell, Enda abikaasaga

Challinor, Paul, Ellen, Jennifer ja Kelly
Chandler, Richard, Tiina ja Simon
Davis, Edda perega
Dreyer, Anne
Dreyer, Ellen ja Thomas
Eilau, Johann ja Heljo
Ellip, Lyyli
Elvet, Elsa ja pere
Fraser, Mare, Marni ja Mike
Goold, Bill, Lilian, Landon ja Tayler
Ground, Veronika - Abbotsford, BC

Hansson, Ardo ja Triinu - Washington, DC, USA
Hansson, Ants ja Hilja
Harding, Imbi, Phillip, Alexander ja Melissa
Hein, Õie

Indla, Lia
Jaanvere, Armilda perekonnaga
Jaako, Harry, Barbara, Lea ja Kevin
Jeffries, Liis, Sandy ja Rocky
Joasalu, Saima ja Tani
Juurup, Ants ja Lia
Jõemägi, Lembit
Järve, Enno
Jääger, Kersti ja Walter



Kalbus, Siiri
Kaljur, Lembit ja Salme
Kallas, Linda - Toronto
Kallas, Uno ja Ellen
Kangro, Vaike
Kapsta, Marcella
Kasendi, Richard
Kaul, Elmar, Valve ja Karl
Kaul-Rahiman, Mari perekonnaga
Kembi, Jaan perekonnaga
Kembi, Siina
Kent, Rediard ja Hjordis
Keerberg, Leo - Blaine, Wash., USA
Kiidumäe, Nikolai
Kibuvits, Luise
Kirs, Eduard ja Maia
Kirves, Andres
Kirves, Herbert ja Erna
Kirves, Madis ja Erma - Victoria, BC
Kirves, Thomas, Astrid, Katrina, Markus ja Leila-Ann
Kitching, Laurence ja Juta
Kitching, Arthur-Lemb
Kitching, Julie-Tiia
Kitching, Michael
Kitching, Thomas
Kivisild, Armas ja Maret
Klassen, Olaf ja Pia
Klassen, Kalevi, Carol, Rein, Liis ja Matti
Klassen-Potiaev, Tiina, Pavel, Jaan ja Stefan
Kolga, Arne
Kolk, Eedi ja Mari
Kõre, Tabita
Kostrosky, Auli
Kotkas, Kai
Kulmar, Ermo ja Ksenia
Kurvits, Ellen
Kurvits, Ira
Kuusik, Elmar ja Helje - Port Alberni, BC
Kõvamees, Hain, Küllike, Erik ja Paul

Laanela, Herta
Laanemäe, Mart, Nele ja Joel - Wien, Austria
Laansoo, Felix perekonnaga - Victoria, BC
Lauga, Inge
Lauga, Thomas, Diane, Nicolas ja Michael
Laupman, Leili
Lausmaa, Anne
Leesment, Peeter ja Helgi - Calgary, Alberta
Leesment, Krista - Toronto, Ontario
Leilop, Elmar ja Aino
Lepik, Alex, Sue ja Liam



Lepik, Erli
Lepik, Johanna
Lepik, Linda
Lepik, Paul-Arthur, Natasha, Pauli Annika ja Karika
Lepik, Valja
Lepik, William
Lepnurm, Helmi
Lepnurm, Rein, Marje, Vaike ja Merike - Saskatoon
Lepp, Jaan - Toronto, Ont
Lepp, Raimond ja Aino
Lindahl, Helmi
Lindström, Ervin ja Elsa
Lohuaru, Peeter perega
Loo, Laine
Loo, Andres
Luksepp, Juhan ja Marta - Powell River, BC

Marits, Arvo - Tallinn
Marits, John
Marits, Karl abikaasaga
Marits, Katrin
Maru, Karl ja Trudy Duller
Mihtla, Anastasia
Mihtla, Edo abikaasaga
Mihtla, Päären
Mirk, Andrei ja Ella
Mirk, Toomas
Morel, Leo ja Aggie
Morel, Walt, Debbie ja Heidi
Morel, Raymond, Jill ja Kyle
Muld, Harry ja Helbe
Muld, Mike
Muld, Susan
Mullaste, August ja Maie
Muna-Crayne, Marika

Naano, Lydia
Neufeld, George, Candice, Charmaine, Bradley ja Brian
Nurmsoo, Augustin ja Leida

O'Dweyer, Vaike, Ron, Sawyer ja Hayden
Olljum, Alar, Lia, Liv, Laura ja Linda - Stockholm
Olljum, Rudolf ja Irene
Owston, Marika perekonnaga

Paakspuu, Eric, Clayton ja Leanne
Paakspuu, Helga
Paat, Agnes - Pitt Meadows, BC
Paat, Enno  -  Pitt Meadows, BC
Paat, Selma - Pitt Meadows, BC



Pallas, August ja Lydia
Peolaan, Evald ja Helgi
Perens, Jaan perekonnaga
Perens, Johanna
Peterson, Niina
Pihlak, Ellen - Eskiltuna, Rootsi
Piiberand, Armilde, tütred Ellen ja Elve perekondadega
Piir, Helme
Piir, Elsbeth
Piir, Miina - Itaalia
Piir, Paul perekonnaga
Proos, Arthur ja Taimi
Pungar, Aino
Puusepp, Klaara
Põldaas, Signe
Päären, Linda
Püss, Vello ja Malle

Rand, Hans perekonnaga
Randsalu, Juhan ja Olga
Randsalu, Toivo, Donna, Brandon, Marlow ja Dashiell
Rannala, Raymond perekonnaga
Rannaoja, Konstantin ja Vilma
Rannaoja, Olev perekonnaga
Raun, Alvine ja Maris Anderssons
Raun, Annete
Rautiala, Robert perekonnaga
Rautiala, Rodney - USA
Rautiala, Teemo ja Õrne
Rebane, Andres, Siiri, Hanna ja Johannes
Rehtlane, Ants, Nancy, Andrew-Mihkel ja Anneli
Rehtlane, Anu
Remmel, Ellen
Remmelg, Vic, Maia ja Ants
Romman, Aimar ja Helje
Robertson, David, Christine ja lapsed - Leduc, AB
Rumberg, Marta
Rumberg, Mati perekonnaga
Rumberg, Avo - Nanaimo

Saarnak, Richard ja Lydia
Saarnok, Maria
Sark, Juta
Sander, Armi
Schmuul, Heimar ja Antonina
Scott, Ron, Evi ja lapsed
Sherman, Kirk, Sandra ja Kyle
Selde, Hans ja Helmi
Selde, Jaak, Kärt, Vilja, Hans, Jakob ja Liivi
Selder, Elionora perekonnaga
Sepp, Helle ja Shirley abikaasaga



Sova, Arvi perekonnaga
Sprogis, Asta
Stamm, Rosette
Stamm, Raimund ja Sandra
Stamm ja Linde ja Seliina, Kristi-Anna
Stewart, Bill, Helga ja David
Sukmit, Richard ja Leida
Suurkask, Alar, Marje, Anton ja Liisa
Suurkask, Ralf ja Elfriede
Suurkask, Toivo perega

Tallermo, Elmar
Tallermo, Urmas
Talve, Harry
Talve, Marie ja Henry perega
Tamm, Christer, Beverly, Lindsay-Ann ja Lia-Christina
Tamm, Aino ja Riina
Tammpere, Erika
Tammpere, Toomas, Lilly, Laura, Erik ja Stephanie
Tanner, Peeter, Niina ja Hilary
Telder, Berni ja Laida
Teng, Frieda - Pitt Meadows
Tesnov, Boris ja Olga
Thomson, Kati ja Kristina
Toming, Karl ja Elsie
Tork, Aarne, Anne, Annika ja Alina
Toompuu, Eduard ja Sofia
Toompuu, Udo, Aili ja Michael, Clearbrook, BC
Treikelder, Valli
Truu, Eduard ja Erna
Tutti, Tõnis, Valerie, Tia ja Tõnis
Tutti, Tiit, Nola, Nicola ja Graham
Tutti, Veiko ja Mare
Tuulit, Lydia
Tuytel, Sylvia, Casey, Nathan ja Brandon - Abbotsford, BC

Umelas, Evald, Agnes ja Jüri
Vabasalu, Aare ja Aino
Vabasalu, Raul ja Eva
Valdek, Salme
Valdma, Ülo
Varma, Leida
Varkki, Maria
Vasara, Ivar, Yolande ja Cedar - Roberts Creek, BC
Veemes, Mai
Veiderma, Jaan perega - Powell River, BC
Vesik, Harry, Mall, Kalli-Elizabeth ja Peeter-Markus
Vesik, Olga
Vesik, Thomas, Malle-Christina, Kalev-Paul ja Markus-David
Viitre, Laine
Viitre, Tarmo



Vilu, Elfriede
Vähi, Alvine - Toronto
Vähi, Väino
Värtina, Viljam ja Valve

Weemees, Ilmar abikaasaga - Sydney, Australia
Weemees, Mart perekonnaga
Weemees, Valdeko ja Imbi
Wesik, Peeter, Mary, Michael, David ja Elizabeth
Wesik, Meeta
Westenberger, Almeta
Wichmann, Niina - Salt Spring Island, BC
Wister, Hedy
Wulkan, Wille

Õunapuu, Veera
Zilberts, Sigrid

Tänuavaldus

Tänu kõigile, kes annetasid Eesti Kirikufondile jõulu ja uue-aasta tervituste avaldamise kaudu
Läänekaare Postipoisis. Annetatud summad kasutatakse meie ühise kiriku ja ruumide
korrashoiuks.

         Eesti Kirikufondi juhatuse nimel
Valdeko Weemees, E. Kirikufondi esimees

Eesti Kirikufondi
PEAKOOSOLEK

peetakse 16. veebruaril 2003.a. algusega kell 12:15 Meie Kodu aulas alljärgneva
päevakorraga:

1. Koosoleku avamine
2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine
3. Aruanded
4. Eelarve
5. Valimised
6. Ülestõstetud küsimused
7. Läbirääkimised

Peakoosolekule järgneb Kirikufondi Nõukogu koosolek.

Tänuavaldus

Avaldan südamliku tänu kõikidele, kes mu abikaasa Olga Tesnovi ta sajandal ja mind
minu üheksakümnendal sünnipäeval austasid.

Boris Tesnov











    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.

.
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.

Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile, kes võtsite osa meie armsa abikaasa ja isa Enno Lepnurme mälestusteenistusest,
annetasid tema mälestuseks, ning meie suure kaotuse puhul meid lohutasid.

Eriline suur tänu pastor Andres Rebase'le südant liigutava teenistuse eest, Tarmo Viitrele oreli mängu eest,
mees ansambel ja abipraost Kangro'le kauni laulu eest, ning Irene ja Ruudi Olljum'ile nende suure toe ja abi eest.

Helmi ja Rein perega
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EKÜK  EKÜK  EKÜK

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

EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
PEAKOOSOLEK

toimub pühapäeval 12. jaanuaril 2003, kell 12:45 "Meie Kodu" saalis,
6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

P ä e v a k o r d:
1. Koosoleku avamine

2. Koosoleku rakendamine

3. 2002. a. peakoosoleku protokolli esitamine

4. Tegevuse aruanded:
a) EKÜK
b) Väliseesti Muinsuskaitse Selts (Vanc. Osakond)
c) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded

6. Valimised:
a) EKÜK; Revisjonikomisjon
b) VMS(VO)
c) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

7. Liikmemaksu määramine

8. Tegevuskava 2003
a) EKÜK
b) VMS(VO)
c) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

9. Eelarve 2003. Aastaks

10. Kohalalgatatud küsimused

11. Läbirääkimised
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VANCOUVERI EESTI SELTSI

PEAKOOSOLEK

VES Annual General Meeting
Feb. 9, 2003 at 12:15 pm

toimub  pühapäeval, 9. veebruaril 2003.a. kell 12:15 päeval  "MEIE KODU" aulas,
6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

PÄEVAKORD: Agenda

1. Koosoleku rakendamine.
Call to order

2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine.
Minutes of the last AGM

3. Esimehe, laekuri ja revisjonikomisjoni aruanded.
Reports from the president, treasurer and audit committee

4. Seltsi allorganisatsioonide aruanded.
Reports form the sub groups

5. 2003 a. liikmemaksu määramine.
Membership dues for 2003

6. V. E. S. 2003 aasta eelarve.
2003 budget

7. Valimised:
Elections

a. esimees,
President

b. laiendatud juhatus,
Members of the executive

c. Läänekaare Postipoisi toimetaja,
Editor

d. revisjonikomisjon,
Audit committee

8.   Kohal algatatud küsimused.
New business

9. Läbirääkimised.
Further discussions

10.  Koosoleku lõpetamine.
Closing

Vancouveri Eesti Seltsi juhatus.
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VALIMISINFORMATSIOON
Riigikogu 2.märtsi 2003.a valimine

Kanadas korraldavad hääletamist EV suursaatkond Ottawas ja EV aupeakonsulaat Torontos.
Aupeakonsulaadis vastutab hääletamise korraldamise eest aupeakonsul hr. Laas LEIVAT.
Kanadas alaliselt elavad ja siin ajutiselt viibivad Eesti kodanikud hääletavad kas kirja teel või
suursaatkonnas Ottawas või aupeakonsulaadis Torontos.
Kirja teel hääletamiseks peab valija esitama taotluse kas suursaatkonnale või aupeakonsulaadile,
taotlused peavad olema saatkonda või konsulaati laekunud hiljemalt 31.jaanuariks 2003. Kui te
ei esitanud taotlust hääletada kirja teel või teie taotlus ei saabunud saatkonda või konsulaati
õigeaegselt, on teil võimalik hääletada suursaatkonnas Ottawas või aupeakonsulaadis Torontos
alljärgnvatel kuupäevadel ja kellaaegadel:
Suursaatkonnas Ottawas toimub hääletamine 16.ja 17.veebruaril 2003, mõlemal päeval kl. 10.00
– 14.00.
Aupeakonsulaadis Torontos toimub hääletamine 19.ja 20.veebruaril 2003, mõlemal päeval kl.
10.00 – 16.00. (saatkonna ja konsulaadi postiaadressid leiate käesoleva infolehe lõpus)

Kirja teel hääletamise taotlusele tuleb lisada:
1) valija, kes on alaliselt välisriigis elavate valijate nimekirjas, esitab vabas vormis taotluse

hääletada kirja teel
- millele lisab isikut tõendava dokumendi isikuandmete lehekülje koopia;
- milles märgib oma elukoha aadressi Kanadas;
- milles valimisringkonna kindlakstegemiseks märgib, kus oli tema või selle puudumisel

tema vanemate või vanavanemate viimane elukoht Eestis – maakond, kusjuures Virumaal
tuleb märkida vald, Tallinna linnaosa või Tartu linn.

2) valija, keda ei ole alaliselt välisriigis elavate valijate nimekirjas, esitab vabas vormis
taotluse hääletada kirja teel
- millele lisab isikut ja Eesti kodakondsust tõendava dokumendi isikuandmete lehekülje

koopia või esitab muude dokumentide koopiad, mis tõendavad tema Eesti kodakondsust;
- milles märgib oma elukoha aadressi Kanadas;
- milles valimisringkonna kindlakstegemiseks märgib, kus oli tema või selle puudumisel

tema vanemate või vanavanemate viimane elukoht Eestis – maakond, kusjuures Virumaal
tuleb märkida vald, Tallinna linnaosa või Tartu linn.

- alaliselt Eestis elav ning Kanadas ajutiselt viibiv valija märgib oma elukoha Eestis.

Alaliselt välisriigis elavate valijate nimekirja kuulumist saate kontrollida saatkonnas ja
konsulaadis infolehe lõpus toodud sidevahendite kaudu tööpäevadel kl. 9.00 – 17.00.

Teie  taotluse alusel saadetakse Teile hääletamissedel, ümbrikud ja kandidaatide nimekiri.
Hääletamissedel tuleb saata välisesindusele kirja teel. Hääletamissedel peab suursaatkonda
Ottawas või aupeakonsulaati Torontos olema laekunud  hiljemalt 20. veebruariks 2003.

Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta ühe oma elukohajärgse
valimisringkonna kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.  Valija paneb täidetud
sedeli ühte (nn sisemisse) välisesinduse saadetud ümbrikku. Viimase paneb valija välisesinduse
saadetud teise (nn välimisse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kirjutab valija oma nime,
isikukoodi ja valimisringkonna numbri. Ajutiselt välisriigis viibiv valija kirjutab välimisele
ümbrikule ka oma elukoha aadressi Eestis.

18



Eesti Vabariigi suursaatkond Ottawas
Postiaadress: 260 Dalhousie Street, Suite 210,

          Ottawa, Ontario K1N 7E4
          Telefon (613) 789 4222
           Faks (613) 789 9555
           e-post estonianembassy@rogers.com

Eesti Vabariigi aupeakonsulaat Torontos
Postiaadress: 958 Broadview Avenue,

          Toronto, Ontario M4K 2R6
           Telefon (416) 461 0764
            Faks (416) 461 0448
            e-post estconsu@ca.inter.net

Riigikogu valimise seaduse ametliku teksti leiate www.riigiteataja.ee
Vabariigi Valimiskomisjon www.vvk.ee

EV suursaatkond Ottawas www.estemb.ca

Käskkiri nr. 1

Hääletamise korraldamine
Riigikogu valimisel Kanadas

Riigikogu valimise seaduse (RT I, 2002, 57, 355) paragrahvi 49 lõike 3 jaVabariigi
Valimiskomisjoni 21.novembri 2002.a määruse nr.20 “Välisriigis hääletamise kord Riigikogu
valimisel” paragrahvi 2 punkti 6 alusel

m ä ä r a n:

1. Hääletamist korraldavad Kanadas EV suursaatkond Ottawas ja EV aupeakonsulaat Torontos.
2. Aupeakonsulaadis Torontos korraldab hääletamist aupeakonsul hr. Laas LEIVAT.
3. Kirja teel suursaatkonda või aukonsulaati saadetavate hääletamisedelite laekumise tähtpäev

on 31.jaanuar 2003.
4. Suursaatkonnas hääletamise päevadeks on 16. ja 17. veebruar 2003.a., mõlemal  päeval kl.

10.00 - 14.00. Hääletamine toimub suursaatkonna ruumides aadressil:
260 Dalhousie Street, Suite 210,
Ottawa, Ontario K1N 7E4, Canada

5. Aupeakonsulaadis hääletamise päevadeks on 19.ja 20.veebruar 2003.a., mõlemal      päeval
kl. 10.00 – 16.00. Hääletamine toimub aupeakonsulaadi ruumides aadressil:
958 Broadview Avenue,
Toronto, Ontario M4K 2R6

Sulev Roostar
Ajutine asjur
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Isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatused
jõustuvad 1.detsembrist 2002

15.oktoobril 2002 Riigikogu poolt vastu võetud isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatused
jõustuvad 1.detsembrist 2002. Muutused seaduses puudutavad kõiki Eesti elanikke, kes omavad või
taotlevad isikut tõendavat dokumenti.
Kommenteeritud väljavõtted seadusest:
Üldised muutused
* Allkirja ei pea olema alla 15-aastase inimese dokumendis. Allkirja ei nõuta piiratud teovõimega
inimeselt ja puudega inimeselt, kelle puue ei võimalda allkirja andmist.
* Alla 15-aastasele antakse isikutunnistus, Eesti kodaniku pass ja välismaalase pass kehtivusajaga kuni 5
aastat.
* Lapse andmeid ei kanta vanema passi.
* Kõigisse dokumentidesse võib kanda teistes seadustes, välislepingutes ettenähtud andmeid. Hetkel
selliseid lepingulisi kohustusi ei ole, kuid on võimalik, et mõne aasta pärast tuleb passi kanda näiteks
inimese biomeetriat kirjeldavaid andmeid.
* Liiga pika nime puhul jäetakse nime lõpp dokumenti kandmata. Inimese algupärane nimekuju kantakse
reisidokumendi märkuste leheküljele (va ID-kaart). Ees- ja perekonnanime jaoks passis ja ID-kaardil on
58 tähekohta. Iga kuu antakse välja 2-3 reisidokumenti, kus taotleja nime pikkus ületab 58 tähekohta.
Välismaalasi puudutavad sätted
* ID-kaart peab olema kõigil elamisloaga välismaalastel, ka lastel alates sünni registreerimisest, sest
andmed elamis- ja tööloa kohta on välismaalase ID-kaardil.
* Kui riigipiiri ületamisel esitab välismaalane lisaks passile ID-kaardi, ei pea ta elamisluba olema passi
kantud.
* Alaealise lapse elamisloa andmed ei pea olema kantud vanema passi, kui esitatakse lapse ID-kaart,
tingimusel, et lapse nimi, sugu ja vanus on kantud vanema passi. Kui lapse isikuandmeid ei ole vanema
passis, peab lapsel olema reisimiseks oma pass.
* Ajutise reisidokumendi võib anda ilma inimese taotluseta. Vajalik näiteks KMAga koostöö tegemisest
keeldunud väljasaadetava koju saatmiseks.
Dokumendi kehtivus, kehtetuks tunnistamine ja tagastamine
* Inimene on uue isikut tõendava dokumendi väljastamisel kohustatud esitama varem väljastatud
samaliigilise dokumendi. Näiteks uue passi taotlemisel tuleb dokumendi kättesaamisel esitada vana pass.
Vana dokument muudetakse kehtetuks ja tagastatakse inimesele. Passil lõigatakse ära isikuandmetega
lehekülje alumine parempoolne nurk, ID-kaardil lõigatakse ära alumine parempoolne nurk. Märge
dokumendi kehtetuks muutmise kohta tehakse ka andmebaasi. Kehtetuks muutmise õigus uue dokumendi
väljastamisel on seadusest tulenevalt ka pangakontoritel, sest pangakontorid väljastavad ID-kaarte ja
passe.
* Kui inimesele on dokument väljastatud ning selgub, et ta on esitanud valeandmeid või võltsitud
dokumente, on isik kohustatud KMA poolt määratud ajal tõestama dokumendi omamise alust. Kui ta seda
ei tee, tunnistatakse dokument kehtetuks valeandmete või võltsitud dokumentide esitamise tõttu. Alusetult
välja antud dokumendi kehtetukstunnistamisel on inimene kohustatud dokumendi viivitamatult
tagastama.
*Dokumendi võib kehtetuks tunnistada ka seal oleva võltsitud viisa või elamisloa andmete tõttu ning
juhul, kui dokument ei ole terviklik või on rikutud. Kehtetuks tunnistamise valeandmete tõttu otsustab
pädev politsei-, piirivalve- või kodakondsus- ja migratsiooniametnik.
Heikki Kirotar
6126 920 heikki.kirotar@mig.ee

20



VES Raamatukogu teated

Raamatukogu on avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga
teisel kolmapäeval 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

Tallinna trammid - The Trams of Tallinn Harold Wanaselja, 2001
Fotorekt Tallinnas ja ümbruses - annab ülevaate Tallinna värvirikastest trammidest.
A photographic journey though Tallinn featuring its colourful trams.

Muusikast ja muust Aadu Regi,    Tartu 2000
Mälestused. Aadu Regi on olnud palju aastaid seotud nii muusika- kui ka teatrieluga.

Raamatus on möödunud sajandi muusika- ja kultuuritegelastest fakte ja mälestuspilte.
Kirjastus "humare"

War in the Woods Mart Laar, Washington 1992
True story of the "forest brethren" in Estonia who heroically waged a campaign of

partisan resistance against the occupying Soviets. Translated from "Sõda metsas".
The Compass Press

Sentence Siberia Ann Lehtmets,   Kent Town, S.Australia  1994
In June 1941, Russian soldiers arrested the author in her home in Estonia, tore her from
her husband and children and loaded her in a cattle car, destination unknown. She is one
of a few women in the Western World to have lived through Stalin's holocaust.

Wakefield Press

Eestlased Washingtoni osariigis 1949-1999 Toim. E.Mihkelson, H. Shuey, L.Hannibal jt.
Pildirikas ülevaade eestlaste tegevusest meie naaberlinnas ja laiemas ümbruskonnas.

Seattle Eesti Seltsi väljaanne

In Search of the Elusive Peace Corps Moment Douglas Wells, 2001
The story of an idealistic young musician from Nebraska who in 1992 goes in search of

fulfillment as a Peace Corps volunteer in Estonia where he finds love, adventure and a renewed
sense of purpose. Told in an easy to read humorous style.

(Douglas Wells on ameeriklane, kes abiellus hiiu neiuga ja õppis ära eesti keele.) 

Täname kõiki lahkeid raamatute annetajaid.
Aga kuna raamatukogus on juba mitu ekemplari igast Eesti Kirjanike Kooperatiivi ja Orto
kirjastuse väljaannetest, ja riiulitel on piiratud ruum, siis palume, et neid raamatuid kastide kaupa
mitte enam jätta raamatukogu ukse juurde.

Vello

Helmuth Kalmann'i koostatud pildirikas ajalooline raamat "Lääneranniku Eesti Päevad
1953-1999" on müügil ja ikka veel saadaval Vancouveris Malle Püss'i käest.
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Black and White

Black & White gala was held on Sunday, October 13 at the Days Hotel on King George Highway
attended by 75 people in honour of a combined birthday party for Malle & Vello Püss who were
celebrating 120 years. As Raul Vabasalu, MC, wondered, "What calendar are they using, Chinese, the
Farmer’s Almanac, or something new they have discovered on the Internet ." 2002 is the median, as last
year Vello turned 60 and next year Malle turns 60. One guest mused that Malle & Vello have now
catapulted to the sphere of royalty, following the royal custom of celebrating a birthday on a designated
date rather than the actual. Captivating theme costumes were worn by Dagmar Ohman, dressed in black
as a mediaeval lady with a tall spiralling hat and veil; Bob Owston as a dashing gangster in core black,
complete with white suspenders, white gloves and white shoes; and Arne Kolga as a mediaeval lord
sporting a white tunic tucked into black dungarees, who by-passed the traditional working helm and chain
mail armour, deciding on more informal, comfortable apparel, a bubble beret with feather. After a buffet
dinner, the Silver Stars, played the Blue Danube and Malle & Vello danced the first waltz. Much gushing
of Vello and Malle was made by me in a speech to acknowledge their many years of philanthropic
community service, followed by Dagmar who spoke about Malle’s humour, and a colleague who spoke
about Malle’s professionalism and courage. Pääsukesed and Pontsikud sang Kikilips. Our anchor, in all
times of merriment and musical solace, Tarmo Viitre accompanied the frequent singing on his keyboard.

Eva Vabasalu

"Kikilips" Foto: Rumm

Tänuavaldus

Palju, palju tänu kõigile, kes heade soovide, lillede, kinkide ja oma hea tujulise osalemisega meile
rõõmu tõid meie "120 Must ja valge" peol. Eriline tänu Raulile ja Tarmole kelle abita see õhtu poleks
pooleltgi nii hästi õnnestunud.

Malle ja Vello
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Eesti Uudised
Talv, 2002

 Eesti ja Vene suhted on viimasel ajal paranenud. Vene Keskpank tühistas 4-aastase käskirja
kabanduse kitsendamise kohta. Vene on alla kirjutanud kokkuleppele, et hoiduda kahekordsest
maksustamisest, vahetada vange ja pensioni kindlustamise kohta. Vene lubas Eestile tagasi saata
presidendi tunnusmärgi. Vene riigiga teeb raskusi läbirääkimisi ajada, kuna Vene ei kuulu Maailma
Kaubanduse Organisatsiooni (WTO) ja seetõttu omab omapärase arusaamise kabandusest.
Välisminister Ojuland tõstis tähelepanu põhja maade ja balti maade kokkusaamisel Balti naiste
(umbes 3000 aastas) meelitamisest vale tööpakkumisega välismaale kus neid sunnitakse töötama
lõbumajades. Rootsi uus valitsus on avaldanud soovi maksustada rootsi ettevõtteid eesti maksu
taevas. . Eesti esindajad Johannesburgi maailma looduse ülalpidamise koostulemisel äratasid
tähelepanu Eesti looduskaitse edust: kasvuhoone gaaside ja väävli hapendi vähendamisega.

 Eesti võeti vastu NATOsse arusaamisel, et Eesti kaitseb NATO huve, võitleb terroriga ja massiliste
hävitusrelvade levitamise vastu, kulutab sõjaväele vähemalt 2% GNPst ja võtab osa 20000ndelise
kiiresti rakendavast NATO-üksuses. Enne Praha kokkutulemist peaminister Kallas oli president Bushi
juures kus Kallasele öeldi, et Eestilt ei nõuta U.S.A. kodanike puutmatust kaitsta rahvusvahelises
kriminaalses kohtus. Venemaa näeb NATO laindamist nagu sisse tungimist vene huvide piirkonda.
Vene nõuab Eestit piiratult ennast relvastama veel mitte kinnitatud CFT lepingu alusel.

 Iiri hääletust oodati põnevalt kuna see hääletus võis kõrvaldada eesti võimalust Euroopa Liitu saada.
Iiri hääletas ligi kahe kolmandiku häälte võimsusega ELu laiendada. Laiendamise vastu olid
looduskaitsjad, Sinn Fein, sotsialisted, ja iseseisvad seadusetegijad. ELu leviku alal annab toetust
vähem kui Marshall plaan teise maailma sõja järjel ja EL on väljendanud, et suuremat kui lubatud
toetust pole võimalik enam anda uutele liikme riikidele mitte enne 2013 aastat. Laiendatud alal on
ostujõud isikutel ainult 30% kui praguses ELus, aga mis tõuseks 75%ks 10 aasta järele. EL on
pühendanud üle 40 miljardi eurot laiendamiseks. Praeguse ELus ligi pool liidu sissetulekust läheb
talude toetamiseks (CAP).

 Kohalikel valimistel Kesk- ja Reform erakonnad olid edukad. Tartus oli ülekaalus Isamaa Liit. Edgar
Savisaar jääb edasi Tallinna linnapeaks. Tallina vene erakonnad tahavad Lasnamäele vene kultuuri
keskust. Peaminister Kallas pani ette, et väike riik nagu Eesti peaks ühendama peaministri ja
presideni ametid. Eesti presidendil pole täitevõimet ja tal on ainult esinduse funktsioon. Kallas tahab
enamgi koondada valisust. Rahvas tahab, et president oleks rahva poolt, mitte riigikogu poolt, valitud.
Uus eesti seadus nõuab, et kohalikud nõukogud ja valitsused peavad kasutama eesti keelt. Peale selle
tühistati kanditaatide keeleoskuse proov. Narva linnavalitsuses ainult kaheksa kolmekümne kahest
esindajast oskavad eesti keelt. Vähemalt valitsuse dokumendid peavad olema eesti keeles, mida siis
inspekteerib keele inspector.

 Ameerikas põgenes eestlane Michael Gorshkow, enne kui teda ameerika võimud kätte said, Eesti. Ta
on süüdistatud juutide tapmises Valge Venes. Ta tuli Tallinna kus ta sai eesti passi. FBI jälitab
Gorskowi. Dr. Eifram Zuroff, Simon Wiesenthali keskusest, tuli Eesti, kus ta vastas koikidele
küsimustele mida talle esitati Päevalehe kaudu. Zuroff toetab eestlaste nõuet, et ka nõukogude
kurjategijad peavad andma kohtu alla kuna suhteliselt enam juute küüditati kui eestlasi. Ameerika
saadik aitas Zuroffi kampaaniat ja isegi kirjutas eesti lehes, et nõukogu ajal oldi julmemad kui natside
ajal, aga juutide seisukohast vaadeldes sakslased tapsid 400000 juuti ja teisi mitte soovituid kolme
aastaga. Oleksid sakslased jatkanud oma okupatsiooni nõukogu okupatsiooni kestvusega oleks nad
tapnud 8 miljoni inimest, seega hävitanud täielikult balti rahvad. Zuroff süüdistas balti rahvast
koostööga natsidega ja imestas miks ei tunnista eestlased, et nad töötasid koos natsidega nagu seda
tunnistasid sakslased ja austerlased. Nii hoiaksime tulevikus säärast mass mõrva. Zuroff lubas ka
pidurdada baltlaste NATOsse pääsmist. Juri Karpov, endine nõukogude kaitseohvitser, kes küüdistas
81 eestlast, mõisteti kohtu poolt 8 aastaks vangi. Kuna 80-aastane oli liiga haige ta sai 3 aastase
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prooviaega. Eesti valitsus kuulutas nõukogude kinlustuse teenistused kriminaalseks. Eesti uus
kriminaal koodeks suurendab karistusi kuni eluaegse aasta vangistusega. Tallinnas narkootikud ja
muud kurjategijad tungivad kallale päeva ajal. Presidendi kanditaat Tarandile tungiti kallale päisel
päeval Viru värava juures Tallinnas. Järgneval päeval rööviti rasetat Anneli Randlat.

 WTO teadustab vaesuse levimist endistel nõukogude aladel. Inimeste hulk kes teenivad vähem kui $4
päevas on tõusnud 3.3%st kuni 46%ni kümne aasta jooksul. Tõesti on vahekord GNP ja eluea vahel.
Endistel nõukogu aladel eluiga on kümme aastat lühem. Eriti halb on lastel, kes sageli peavad olema
täiskiilutud vanglates, kus neilt on võetud võimalus haridusele, töö treenimisele, meelelahutustele ja
kosumisele.

 Sotsiaal amet vähendas 4,4 miljonit üliopilaste toetamisest. Uue seaduse alusel isikud alla 24 aastat
vaadeldakse kui vanemate majapidamisse kuulduvaid. Samaaegselt annab seaduste täiend 50 krooni
lisandit lapse kohta. Koolide täielik eestistamine on lükatud edasi 2007ndaks aastaks. Suur enamus
kooli sööklad ei vasta EL nõuetele ja seetõtu ähvardab sööklaid kinni panemine. Õnnelikult,
kohalikud ametiasutised hakkavad asjast aru saama. Eesti ülikoolides tahetakse lühendada kanditaadi
ja magistraadi õppeaastaid ühe aasta võrra. Nõukogu ülikooli korra järele kandidaadi eksam nõudis
neli aastat ja magistraadi eksami läbistamiseks lisaks veel kaks aastat. Nüüd vastavalt EL nõuetele
lühendakse kanditaadiks saamine kolmeks aastaks. Uued nõuded teevad lõpetajale suuremad
võimalused Pan-Euroopas. Eesti ülikoolid valmistavad ette tõlkijaid ELu, kes saavad tõlkida 800-
tuhandelise leheküljega seadus kogu “acquis communautaire” ja ELust tulevat informatsiooni. Eesti
ühinedes ELuga vajad 80 tõlke selgitajat ja 200 tõlkijat. Selgitajad vajavad veel täielikku eesti keele
oskust. Tõlkijad peaved oskama ametlikku inglise, prantsuse ja saksa keelt. EGreen International
Corp. ja eesti ärimehed toetaved Genom projekti. Labaratoorimid selleks varustatud algavad koguma
kudesi 10000 vabatahtlikult üle Eesti geenide data baasiks.

 Ameerika NRG nõuab Eesti Energialt $1,3 miljardit kokkuleppe mitte saavutamise pärast Inglismaal.
Paldiski, endine nõukogude allveelaevade baas, areneb tihedaks kaubanduse edasi saatmise
keskuseks. Paldiski Lõuna sadamal on 300 meetriline kai ja sadamat võib kasutada kuni 40000 DWT
laev. Paldiskist lahtuvad reisiliinid Rootsi ja muudesse kohtadesse. Paldiski on saamas autode
üleviimise keskuseks Venemaa jaoks. Saaremaale otsustati ehitada sadam Tamme juurde. Paldiskis
TKE puusaaduste firma on võimetu maksma töölistele palku, mistõttu Paldiski linn andis neile
elamisraha. Ameerika omanik loodab saada vabrikule Sveitsi investeerija. Eesti Raudteed on
ameerika raudtee eriteadlase Edvin Buckardi valduses, kes asendas nõukogude veduried ammerika
veduritega ja kes on korrastanud eesti raudteed edukaks ettevõtteks.

 Tallinnas hääletati säilitada Harju tänava nõukogude lennukite purustatud ala. Linn otsustas
kompenseerida maaomanikke. Tallinnas on nõue korteritele suur, korteri hind on US$ 500
ruutmeetrist. Välismaalased investeerivad Baltimaade kinnisvaradesse kuna kasum on seal suurem
kui läänes. Balti kinnisvara kannab 11-13% kasumit, Skandinaavias on kasum 6-8%. Merko Ehitus
ehitab välja 17 ha elamisrajooni Tallinnas Lahemaale, kus korter maksab 12000 kr/ruutmeeter ja
16000 krm2 parema vaatega korterite eest. Soomlased ehitavad Lasnamäe tsementset linnaosa
ilusamaks.

 Eesti sojaväkke on tahtjaid rohkem kui sojaväe vajadus. Eestis levib AIDS kuna noored inimesed pole
küllaldaselt haiguse vastu valmistatud. Eestis on levik 20 korda kiirem kui ELus. Eestis on nakatanud
üks isik tuhandest. Dr. Aleksander Laanemaa oli üks narkootik, mis põhjustas tal üheksa aastat
vangistust. Nüüd annab ta narkootikuile vaba arsti abi. Ta ütleb, et narkootika kasutamine on
kõrvalekalduvus korralikust kaitumisest ja ta ei ole haigus. Narkootik saab lõbu narkootikast, mille
lõbutunne väheneb umbes 40 aastaselt. Keskmine narkootiku eluiga on 30 aastat. Iga narkootik peab
teadma oma doosi suurust enda sälitamiseks.

 Noored Tallinnas on nakastanud ameerika auto võidu ajamisest. Võidu sõit toimub Tallinnas Rocca
Mare parkimis platsil ja Tartus endisel sõjavae lennuväljal. Puudust tuntakse inglis keelt oskavaist
mehaanikuist.

Jaan Veidermaa
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Veerevad eestlased

Our world is a cruel place in this era of terrorism. Nevertheless, two
Mercedes-Benz G-Class cross-country cars start their around-the-world
trip on 22 June 2002. In 18 months, the team lead by Raido Rüütel will
travel through 60 countries and cover nearly 200,000 kilometres of dusty
roads, sandy deserts, muddy jungles and snowy mountains.
The Rolling Estonians project is organised and financed by the non-profit
association Via Estica. Raido Rüütel is the team leader and Tiit Pruuli
will accompany him during the entire trip. The rest of the 60 men and
women will take turns every few weeks.

Mercedes-Benz G300 Turbodiesel
Engine six-cylinder 3.0-litre turbodiesel, 22:1 compression ratio
Power 130 kW
Transmission five-speed automatic
Drive System full time four-wheel drive, three differential locks
Ride Height three inches higher than stock ride height of standard G-class
Fuel Capacity 160 (90+70) litres
Fuel Range 1000 km
Wheels 16 inches tall
Tires Bridgestone Dueler
Body customised for long journey, roof-top tents

Läbi udu kolme
Mercedes SUVga
"Veerevad eestlased"
lahkuvad Meie Kodust
kus oli nendele
vastuvõtt reede õhtul
6.dets. 2002.
Järgmisel hommikul
hakkas sõit lõuna
suunas sihiga Seattle.
Sealt edasi tee viib neid
läbi Yellowstone pargi,
Salt Lake City, Grand
Canyoni, Mehhiko,
Kesk- ja Lõuna-
Ameerika.

Foto: T.Pajur

NATO
Samal ajal kui Vancouveri eestlased võtsid vastu "Rolling Estonians" tähistasime ka NATO

ühinemise kutset Eesti Vabariigile. Sõna võtsid aukonsul Harry Jaako ja VES esimees Alar Suurkask. Oli
ühislaulu ja esinesid veel Aarne Tork ja "Keerutajad". Klaveril Tarmo Viitre. Suupiste ja jookide järele
vaatas Marje Suurkask ja abilised.
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Kokkade nurk

Tere kokad-
Oleme jälle jõulude ootel. Sügis oli sel aastal nii ilus, et kadus peaaegu märkamatult.
Kuna elame siin okeaani serval on meil aasta läbi saada värsket lõhet ja ilm ka lubab väljas

BBQ'd kasutada. Lääneranniku indiaanlased on kasutanud toorest seedrit ja leppa suitsetamiseks
sajandeid. Järgneb retsept mida jagab meiega Laine Pütsep, ja mis rikendaks igal ajal peolauda. Aitah.

Suitsetatud lõhe BBQ-l

Materjal: 2 naela lõhe fileed
1 seedripuu lauake, 3/4 x 7 1/4 x 16" (untreated)

Marinaad: 2 supilusikat Canola õli
1 supilusikas soya kastet (sauce)
3 supikusikat Chardonay, Bourbon või Whisky't
½ teelusikat ingveri
1 supilusikas pruuni suhkrut
Maitseks veidi pipart või muud mis meeltmööda.

1. Leota seedrilauake külmas vees vähemalt 8 tundi (või isegi üleöö - see on väga oluline)
2. Sega kõik marinaadi ained, milles leota lõhe vähemalt 20 minutit.
3. Kuumuta BBQ 425°F.
4. Pane leotatud seedrilauake BBQ restile ja kaas kinni.
5. Kui seedrilauake hakkab suitsema ja praksuma, pane kala kuuma laua peale, kaas kinni.
6. Lase suitseda ca 10-15 minutit kuni valmis (hele pruunikas).
7. Marinaadi võib vahepeal kalale peale tilgutada.

Jõuluaeg on eestlastele vorstiaeg, aga tänapäeval ei ole kõigil võimalust või tahtmist vorsti muretseda.
Sain sel sugisel, jälle pärast paljude aastate, maitseda verileiba, mida valmistas Edda Davis, kes ka pani
kirja retsepti. Toob kohe verivorsti maitse. Väga  hea!  Aitah!

Verileib
3 kl. verd, 1-1 ½ kl. hapupiima või kalja, 150-200 g pekki või neerurasva, 1-2 sibulat, soola, suhkrut,
ingverit, pipart, majoraani, 4-5 kl. nisu-, odra- või rukkijahu, 1 tl soodat ja vormi määrimiseks võid või
rasva.

Veri kurnata läbi sõela, lisada hapupiim või kali, kuubikuteks lõigatud ja sulatatud pekk või rasv,
puhastatud ja hakitud sibulad, maitseained ja söögisoodaga segatud jahu. Saadud taigen segada hästi läbi,
panna rasvaga määritud vormi või sügavale pannile ja küpsetada, kuni sissetorgatud tikk jääb puhtaks.
Süüa kuumalt või külmalt pohla-, õuna-, jõhvika- või pihlikasalatiga.
Külma verileiba võib viiludena praadida või piimas kuumutada.        (Valik Toidu Retsepte, Tallinn 1974)

Kas meeldib valge vorst? Vilja Selde leidis Safeway tangu kotilt pilaffi retsepti mis väikeste
muudatustega on maitselt väga lähedane valgevorstile .Tänan, Vilja.

Tangu ja männi pähkli pilaff

1 t. tangu                                        1/2 - 1 tl. majoraani lehti
1/4 t. võid                                       1/4 tl. soola
1/3 t. männi pähkleid                       1/4 t. pipart                1/2 - 1 t. kuivatatud jõhvikaid
1 t. hakitud sibulat                           1 t. puljongit
1/2 t. hakitud peterselli                    1 1/2 t. vett
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Vitamiini muusik alustab uuesti

Kunagise ansambli Vitamiin kitarrist Rein Laaneorg on
üle kümne aasta taas laval.

Poolteist aastat tagasi naasis ammuse menuansambli
Vitamiin kitarrist Rein Laaneorg (50) Eestisse pärast
kümneaastast elu Kanadas. “Tulin ainult sellepärast, et pakuti
tööd,” ütleb mees. Pakkumine polnud seotud muusikaga ja
Laaneorg väidab, et kümme aastat ei olnud ta kitarri kättegi
võtnud. Ehkki Eesti üks paremaid ja kallimaid kitarrikogusid oli
tal Vancouveris kaasas.

Aasta tagasi lahkus Laaneorg töölt reisibüroos ning
alustas uut muusikukarjääri. Tema ansambli nimi on
pRESIDENT, kusjuures rõhk on suurte tähtedega kirjutatud
sõnaosal. Laaneorg ütleb, et teeb alati seda, millesse usub ning
hoolimata Eesti muusikaseisu kurvast olekust – “vaene aeg, aga
kvaliteet on kallis”, loodab ta, et teeb eesti muusikas taas
karjääri.

Nüüd enamjaolt klubides ja asutuste pidudel mängiv
Laaneorg meenutab, kuidas Vitamiiniga anti päevas 2-3 kontserti
suurtel lavadel ja suisa staadionidel. Niisugusest edust ta ei
unista, kuid loodab klubiõhtute kõrval ka kontserdilavale naasta.

Laaneorg kahetseb, et Eesti muusikas leiab praegu vähe loomingut ja et enam pole rivis Apelsin,
Fix või Radar.

Teda hämmastab, et Eesti muusikamaitse tipp on tõepoolest Meie Mees, aga mitte kasvõi
Terminaator või Smilers.

1970. aastatel ansamblis Polyphon alustanud muusik on rahul, et saab jälle ainult muusikaga
tegeleda ega pea hommikul kuskile ametisse kiirustama. “Ja hea tunne oli, kui jõudsime pillimänguga nii
kaugele, et teenin muusikaga samapalju kui enne turismifirmas.”

Kümnest aastast, mis Laaneorg Kanadas veetis, elas ta kuus viimast aastat Vancouveris
keskklassi kanadalase elu. Ta töötas lukshotellis administraatorina ja räägib sellestki vaimustunult: ”Kui
inimesele makstakse vastavalt tööle, siis läheb ta sinna igal hommikul ka rõõmuga.” Laaneoru taskus on
endiselt ka Kanada pass ja vahel ta imestab ikka veel, et on Tallinnas tagasi.

Täna õhtul astub Rein Laaneorg Sossi klubis koos oma ansambliga lavale, et tähistada uue plaadi
ilmumist ja oma 50. sünnipäeva.

Anneli Ammas
Epl 19.10. 2002

Maraton Mike

Mike Muld jatkab jooksmist innuga ning hoolimata kanna
probleemist on vorm püsinud ja tulemused on olnud rahuldavad kui
arvestada olukorda.

Tänavu suvel ja sügisel on Mike osalenud mitmel poolmaratonil
ja lõpuks 3.novembril New Yorki täis pikal, mille läbis külmas ja tuules
ajaga 3.32.27, olles esimese 10% hulgas.

Jõudu ja indu!
New York stardi nimestikus oli üle 34,000 osaleja. Nendest 2 oli

Eestist. Naiste klassis osales Salumäe kes kahjuks pidi katkestama. Teise
nime ei õnnestunud tuvastada.

SM/HM
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Õnnitleme!

VES esimees Alar Suurkask on juba kaua
tegutsenud eestlaste huvides siin Vancouveris.
Pildil näeme Alarit hoides teenetemärki mida
aukonsul Harry Jaako ametlikult andis üle reedel
6.dets. 2002 "MeieKodu" aulas. Koos oli grupp
kaasmaalasi tähistamas NATO kutset ja ka vastu
võtmas "Rolling Estonians".

Märgime siin ka, et hiljuti toimunud EKNi
valimistel valiti Alar tagasi Eestlaste Kesknõukogu
Kanadas koosseisu.

Tubli!

Õnnitleme!

Seattle

Meie naaberlinnast tuli teade, et Seattle Eest Seltsi üldkosolek valis Paul Raidna esimeheks. Juahtusse
veel valiti Anne Sterling, Kaljo Konsa, Malle Hannibal ja Tiina Oviir. Kandidaadid: Hilve Shuey ja Linda
Jaanson.

Oct. 18, 11:35 EDT Libya, Estonia on Canada's soccer schedule
From Canadian Press

The Canadian men's soccer team will play Libya in February and Estonia in March, the Canadian
Soccer Association said Friday.

Canada, which has never faced the two countries before, will play in Tripoli on Feb. 12 and
Tallinn in March 29.

Estonia is currently No. 68 in the FIFA world rankings while Libya is No. 104. Canada is No. 70.
"These matches will help us in our preparations for the July (Gold Cup) championship and I look

forward to getting our players together for these games," Canadian head coach Holger Osieck said in a
statement.

--------------------------------------------------------------------------------------------
KES SA OLED JA MIDA SA TEED ?  MILLISED ON SU ,,JUURED”?

TOO ISE OMA ANDMED EESTI ARHIIVI VANCOUVERIS!
--------------------------------------------------------------------------------------------
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***
VANCOUVERI EESTI

PENSIONÄRIDE ÜHING

****
TEGEVUSKAVA

KEVADEL
2003

Kolmapäevased
kokkusaamised
MEIE KODUS
algusega 12.00

keskpäeval

Näärikuul - jaanuaris
15. ja 29.

Küünlakuul - veebruaris
12. ja 26

Paastukuul - märtsis
12. ja 26.

Jürikuul - aprillis
9. ja 23.

Lehekuul – mais
7. ja 21.

Jaanikuul – juunis
4. ja 18

PEAKOOSOLEK
KÜÜNLAKUU 12. PÄEVAL

EMADEPÄEV
LEHEKUU 7. PÄEVAL

Kõik
teretulemast !

***

Enda Bardell'i
Kunstinäitus

ja müük

Meie Kodu aulas

Pühap. 23.märtsil, 2003
Kell 1 - 5 p.l.

*

Enda Bardell's
Art Show
And sale

In Vancouver
at the Estonian Church Hall

(Oak & 49th Ave)

Sunday, March 23, 2003
1-5 pm
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THE GOOD NEWS FROM TALLINN

Delighted to print good news from the capital of Estonia, via Iain Lawson, who has been involved
with that country for many years; Iain has been in the SNP since he took part in the campaign to
save Ravenscraig, and was a member of the Party’s National Executive for a time. He was SNP
Parliamentary Candidate for Stirling in 1979.
Thought I'd drop you a short note from a country that answers many of the scare stories offered by our
Unionist opponents. With very little in terms of resources, certainly compared to Scotland, this country of
1.4 million inhabitants decided it wasn't too small, or too poor, or too stupid to be an independent nation
and what a splendid job they are making of it.
After years of watching their big neighbour make all the decisions, countries like Estonia are showing
what is possible when the energy of independence creates a national will to succeed. Attracted by that
energy and determination, companies from all over the world have been investing in Estonia in a big way.
Now just over a decade later there is strong economic evidence that a substantial and growing proportion
of that investment is being made by successful Estonian companies themselves. Estonian companies
that did not exist ten years ago!. Would Scotland only take the same steps. I have been privileged to
spend a lot of time in Estonia during the last decade and have been struck by the rising confidence and
pride the people have in what they have achieved. I met three lads from Aberdeen tonight who had been
here for the first Scotland match in Tallinn in 1993. This was their first trip back since that time and they
thought the plane had landed them in the wrong country! I explained to them it's called progress with
independence and harnessing the skills and resources for your own nation's benefit. I suspect they were
already SNP but they might be more likely to join now they see the results first hand!
I commend a visit by all nationalists. It will do your heart good!

Iain Lawson

Vortsti talgud

Kembi talus
Kolme päeva jooksul

Fotod: M. Suurkask

  Edda, Malle Ja Niina

Piltidel puuduvad osa abilisi
sealhulgas peakokk Kärtu, ja
ka Siina, Marje, Meeta jt.

Urve,
Raul,
Vello,
Enno
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Tegevuskava - Calender of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Place

 14.12.2002  16:00 VES jõulupuu -
VES Christmas Pageant

 "Meie Kodu" 6520 Oak
St., Vancouver

 18.12.2002  12:00 Pensionäride jõulupuu -
Senior's Club Christmas

 "Meie Kodu" 6520 Oak
St., Vancouver

12.01.2003 12:45 EKÜK peakoosolek "Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

09.02.2003 12:15 VES peakoosolek -
Vancouver Estonian Society AGM

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

12.02.2003 12:00 Pensionäride Ühingu peakoosolek
- Senior's Club AGM

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

16.02.2003 12:15 Eesti Kirikufondi peakoosolek-
AGM of the Estonian Church
Foundation

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

23.02.2003 13:30 Vabariigi aastapäeva aktus -
Estonian Independence Day
Pageant

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

28.02.2003 Postipoisi kevadnumbri kaastöö
tähtpäev

Deadline for submission of
material for the next "Postipoiss"

23.03.2003 13:00
-
17.00

Enda Bardell : kunstinäitus ja
müük - Art "Show and Sell"

"Meie Kodu" 6520 Oak St.,
Vancouver

31.05.2003 Euroopa Festival Skandinaavia keskus,
Burnaby


