
LÄÄNEKAARE

POSTIPOISS
Nr 197    Suvi 2004



 VANCOUVERI EESTI SELTSI JUHATUS 2004.a.
VES Executive

Esinaine/President . . . . . . Eva Vabasalu    . . . . . . .604 535-4224
Abiesimees/Vice-president Thomas Pajur     . . . . . . .778 882-7109
Laekur/Treasurer Milvi Puusepp   .  .  .  .  . 604 542-0668
Sekretär/Secretary Marie Kaul-Rahiman     604 946-1409
Postipoiss/ Editor Vello Püss    . . . . . . .604 542-0223

Revisjonikomisjon/audit committee: Valdeko Weemees 604 731-3459, Teas Tanner 604
929-4132, Edda Davis 604 922-3755, kandidaat/alternate – Vic Remmelg 604 299-6672

V.E.S-i LIIKMEMAKSUD/ Membership dues
   Family /Perekond       $ 25.00
   Single / Üksik              $ 17.00
   Pensioner/Pensionär   $ 12.00

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

LÄÄNEKAARE POSTIPOISS    Nr. 2 - 2004 (197)
                         11. juun. 2004.a.
www.esto.bc.ca Trükiarv 350

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

     Canada  V6P 3Z2

TOIMETAJA      Vello Püss
Editor 13491 Marine Drive

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

KAAS roosikimp

“MEIE KODU” TELEFON 604 263-4783

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

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

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

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

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

Printed in Canada



Eesti esimene päev Euroopa Liidus

Kell saab seitse, Pika Hermanni vardasse kerkib trikoloor ja algab pidulik esinemiskaskaad
kõnede ja koorilauluga. Käes on Eesti esimene päev Euroopa Liidus – laupäev, esimene mai.

Tseremoonia heliline pool on kohalik – koorilauljate põhimiku moodustavad viisi pidavad
riigikogulased. Nende ridu tugevdavad mõned välisdiplomaadid, sealhulgas USA suursaadik Joseph De
Thomas. Profilauljatest seisab teiste seas Siiri Sisask, eurospetsialistina turvab laulvaid riigimehi paremalt
tiivalt Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang, kõht parteivärvides lipsuga kollane nagu tihasel.

“Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud,” tuletab parlamendi esinaise Ene
Ergma kõne meelde uue liikmesriigi taganttulija positsiooni. “Kuid nagu teame, sai Arno koolis
suurepäraselt hakkama,” jääb õhku optimistlik noot. Nüüd on Eestil valida, kas meist saab vaikne ja
püüdlik Arno, energiline Toots või kandlega Imelik, teeb ta selgeks. Oma julgustussõnad uuele tulijale
ütleb ka Euroopa Liidu eesistujariigi Iirimaa saadik Sean Farrell, üritusele tõmbab joone alla Rene
Eespere loodud “Põhjamaa” riigikogulaste esituses.

Paar tundi hiljem koguneb võimueliit linnarahva silme alla Kadriorgu presidendilossi õuele.
President Arnold Rüütel pühendab kõne kõigile kaasaaitajaile, mainides oma eelkäija Lennart Meri rolli,
kiidab puudeistutamise kampaaniat ja kinnitab lõpetuseks, et Eesti on paremaks muutumise maa.
RAM-i poistekoor võtab üles Rene Eespere dramaatilisemad toonid, uus laul pajatab võõrast mehest, kes
tõi häda ja valu ning sõi võõrast leiba.

 Mõned juhtivad eurointegraatorid istutavad sel ajal Raplamaal Varbola linnuse kandis talgute
korras metsa. Tegemist on muinaslinnusega, mis on teatud mõttes tõepoolest euroopalik – muistse
vabadusvõitluse aegu võõrustati siin paavsti saadikut. Varbola vallutamist pole sellest ajast teada, küll aga
sõlmiti kaheksasaja aasta eest Euroopast tulnud ristisõdalastega lahingu asemel rahumeelsem, ehkki
alistumismaiguline tehing. Piiramas käinud venelasi oli siin kombeks koduteele veenda 120 kilo
hõbedaga, teavad Varbola minevikku uurinud ajaloolased.

Jõuame kohale linnuses toimuva simmani ajaks. Ehkki kutsutud on paljud valitsusliikmed,
riigikogulased, välisdiplomaadid ja muu koorekiht, on laiemale rahvale tuntud nägusid vähemuses – silma
jäävad küll kaitseminister Margus Hanson ja kultuuriminister Urmas Paet. Seda enam särab seltskonnas
ekspresident Meri. Ehkki kunagine riigipea jõuab tööle üsna hiliselt, annab temagi panuse, et Varbola
talgulised paneks sel päeval kasvama 8000 puud. Üle Eesti on talgulised ametis rohkem kui poolesajas
kohas. “Iga inimene peaks istutama ühe puu,” ütleb riigikogu esimees Ene Ergma.

Priit
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Välisminister andis parlamendile ülevaate riigi välispoliitika põhisuundadest

Teisipäeval, 8. juunil Riigikogus toimunud välispoliitika arutelul esinedes andis välisminister
Kristiina Ojuland parlamendile ülevaate Eesti välispoliitika põhisuundadest.

Rääkides välisministeeriumi rollist olukorras, kus Eesti on NATO ja Euroopa Liidu liikmesriik, toonitas
välisminister Ojuland, et turvaline liikmesus NATOs ja ELis ei ole Eesti välispoliitika jaoks "ajaloo
lõpp", vaid pigem uus algus täiesti uuel tasemel. "Meie välispoliitika missiooniks jääb Eesti riigi, inimeste
ja ettevõtete turvalisuse ja heaolu tagamine," sõnas ta.

Peatudes Euroopa Liiduga seonduval rõhutas välisminister Ojuland, et Eesti soovib olla realistlik,
aktiivne ja positiivne Euroopa Liidu liige. "Meie huvides on töötada selle nimel, et liit tervikuna oleks
majanduslikult konkurentsivõimeline ja omaks suuremat välispoliitilist kaalu," ütles ta. Rääkides EL-i
edasisest laienemisest, ütles minister, et Bulgaaria ja Rumeenia on seadnud endale ambitsioonika
eesmärgi lõpetada liitumisläbirääkimised käesoleval aastal. "Eesti leiab, et Euroopa Liidu edasine
laienemine peab tuginema samadele põhimõtetele ja kriteeriumidele, mis on kehtinud seni ning millest
lähtuti äsja liitunud riikide puhul," sõnas Ojuland. Käsitledes Euroopa Naabruspoliitikat, märkis
välisminister, et Eesti suurimad jõupingutused on suunatud demokraatlike institutsioonide ja toimiva
turumajanduse rajamiseks mõeldud reformide toetamisele Ukrainas.

Ettekandes peatus välisminister ka arengukoostöö teemadel, märkides, et arengukoostöö on saanud
Euroopa Liidu välispoliitika lahutamatuks ja mahult järjest kasvavaks osaks. Ta lisas, et ka Eesti peab üha
enam olema valmis panustama vaesemate riikide abistamisse ning humanitaarkriiside leevendamisse.
"Arengukoostöö on solidaarsuse näitamise kõrval ka Eesti julgeoleku tagamise komponent, mis aitab
suurendada stabiilsust ja heaolu abistatavates piirkondades," ütles minister.

Oma kõnes Eesti ja Venemaa suhteid käsitledes, avaldas välisminister lootust, et Partnerlus- ja
Koostöölepingu laienemisprotokolli ratifitseerimisprotsess kulgeb Venemaa poolel kiirelt ja tõrgeteta.
"Partnerlus- ja Koostöölepingu laienemine uutele liikmetele aitab avardada Euroopa Liidu ja Venemaa
vahelist koostööd," sõnas ta ning lisas, et samuti avab see uue dimensiooni Eesti ja Venemaa vaheliste
kahepoolsete suhete arendamise kontekstis.
Peatudes pikemalt julgeolekupoliitikal, rõhutas välisminister Ojuland, et nii NATO kui ka Euroopa Liidu
liikmelisus tähendavad kvalitatiivset hüpet Eesti julgeoleku tugevdamisel ning samas ka kasvavat
kohustust koostööks oma partnerite julgeoleku tagamisel. Rääkides Eesti välispoliitilisest tegevusest oma
julgeoleku kindlustamisel, märkis Ojuland, et see tugineb piltlikult väljendades neljale sambale, milleks
on kuulumine NATOsse ja Euroopa Liitu, tihedad kahepoolsed suhted liitlaste, eelkõige Ameerika
Ühendriikidega, ning aktiivne osalemine Läänemere regiooni koostöö arendamises. Välisministri sõnul on
Eesti julgeolek otseselt seotud rahvusvahelise julgeolekukeskkonna arengutega.
Välismajandussuhete arenguid käsitledes kinnitas välisminister Ojuland, et välismajanduspoliitika jääb
meie eriliseks prioriteediks ka Euroopa Liidu liikmena. Ojulandi sõnul tuleb majanduskontaktide eest
hoolt kanda, neid süvendada ja värskendada. "Peame jõuliselt otsima ja aitama luua uusi kontakte Eesti
ettevõtetele ning kasutama kõiki võimalusi tagamaks Eesti soodsa investeerimiskliima eelised üha
tihenevas konkurentsis, sealhulgas Euroopa Liidu sees", lisas ta.

Läänemeremaade Nõukogu eesistumisaasta jooksul on Eesti välisministri sõnul pööranud peatähelepanu
Läänemere keskkonna kaitse ja mereohutuse suurendamise vajadustele ning majanduskoostöö
tugevdamisele. Välisministri hinnangul vajab Eesti Euroopa Liidu ja NATO liikmena toimivat koostööd
nii Läti kui ka Leeduga, kuid samas on vaja kasutada koostööd Põhjamaade ja muude partneritega. "Balti
koostöö tuleb kohandada uute oludega ja tagada selle paindlikkus," tõdes Ojuland.

Lühidalt peatus välisminister Eesti välisesinduste võrgu jätkuva väljaarendamise vajadusel, mainides et
elluviimist vajab Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud välisesinduste arengukava, mis näeb ette nende
esinduste täiendamist, kus olemasolev koosseis ei suuda tagada Euroopa Liidu ja NATO liikmelisusest
tulenevate töökohustuste täitmist või järsult kasvanud konsulaarkoormusega toimetulekut.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
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Tervitus
Tarmo Viitre 60-daks sünnipäevaks

Pühapäeval, 23-dal mail, päike säras oma täies hiilguses. Meie väikene kirik oli kaunistatud
rohkete lilledega – 60 tumepunast roosi. Kiriku allruumides toimus sünnipäeva koosviibimine, mille oli
korraldanud suur sõprade pere.

Kes on Tarmo Viitre? Tarmo on meheikka jõudmas Vancouveri noormees, kes ei ole oma
eluküünalt hoidnud vaka all, vaid on lasknud seda põleda täies leegis, et valgustada ja rikastada meie
ühiskonda üle viiekümne aasta.

See oli ühel pühapäeval 1950 aastate algul kui mäletan Tarmot ema käekõrval astumas kirikusse
jumalateenistusele. Nii see on olnud nüüdseks juba üle poole sajandi, kus näeme Tarmot koos emaga pea
igal pühapäeval astumas kirikusse, vaid selle vahega, et nüüd on ema poja käekõrval. On väheseid neid
õnnelikke emasid, kellele on osaks saanud õnn elada koos oma pojaga nii rohketel eluaastatel.

Tarmo on annud suure tänuväärse panuse meie koguduse elus – organistina, nõukogu liikmena ja
esimehena.

Minu teada ei ole Vancouveris ühtki organisatsiooni kus Tarmo ei ole nende koosviibimistel
kaasa aidanud, saates klaveril laulusoliste ja ühislauale, Samuti on ta esinenud edukalt ka klaverisolistina
meeskoori kontsertil ja mitmetel teistel üritustel. Viimastel aastatel on Tarmo oma pilliga aga elustanud ja
pannud keerutama Vancouveri “Keerutajad.”

Nii oleme nüüd tänulikud Taevaisale, kes on annud meile Tarmo, see on meie ühiskonnale
suureks õnnistuseks.

Soovime Tarmole, nüüd meheikka jõudmisel, jätkuvalt head tervist ja jõudu ning rohkesti veel
õnnelike helgeid eluaastaid.

Olgu Jumala nähtamata käsi ikka jätkuvalt sinuga.
Sinu isalik sõber.

Rudolf Olljum

Tarmo, Karu ja Laine
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A LUTHERAN SON

Tarmo Viitre celebrated a milestone on Tuesday, May 25 when he turned
60. Two birthday parties were held to applaud this occasion, the first at Meie
Kodu after church on Sunday and the second party at the Days Hotel where the
Keerutajad sang a number of songs, danced several folk-dances, complete with
speeches delivered by his uncle, mother, myself and Tarmo in which he said "my
anchor in life is my faith" illustrated by his steadfast church attendance every
Sunday. Dagmar read us her ennobling poetry. There was so much food the table
legs were bending under the strain. Throughout the evening the entire room
periodically burst into song from a printed blue song-sheet to which Laine had
added artistic touches with a pink neon marker conveying the tenor of
motherhood, no detail is too much trouble for my son.

I hear complaints about a lot of people - these days mostly about myself - yet truly I can say I
haven’t heard anyone say a bad word against Tarmo. Not only do I not hear anything derogatory, I hear
positive remarks about his generosity and helpfulness. The ‘good guy’ comment comes up a lot.

Having worked in social services for many years as a Co-ordinator of Volunteers, it has become a
way of life for me to observe and commend volunteers in action. I’ve learned that what distinguishes an
outstanding volunteer is the excellence of his/her character. Lots of people mean to do good, but few
people consistently and reliably deliver, failing to grasp the cornerstone of personal esteem that we are
only as good as our word. When Tarmo says he’s going to do something, the deed is as good as done,
underpinned by his participation in playing the piano, church organ, and the keyboard for a variety of
Estonian community groups for the past 40 years! We are indeed blessed that he is not only our friend, a
valued member of our Estonian kith and kin; he is also a fine person, a philanthropic, who continuously
gives us the gift of his music and his unique sense of humour. He is our bedrock. From Vabarigi Aasta
Päev, Jaanipäev, summer picnics, song nights, choir practice, and Monday night folk-dancing, he
enhances every event. Without him, we would be fragmented, caught in rough seas.

Eva Vabasalu
Vancouver

Kallile Tarmole tema tähtpäeval!
Ootus sai otsa ja valu läks üle
juba ta oligi emal seal süles
Pisipõnn, nöpsnina, varbad kui herned,
kasvas Tarmo meil meheks kes tugev ja terve!

* * *
Kui inimkäsi üksnes hangiks toitu ja nuuskaks nina siis poleks ta ime. Käsi, mis maalib,

kirjutab, teeb muusikat, tõstab meid köiki Loojale ligemale.
Iga maa sünnitab laule ja tantse. Neis avaldub rahva hing mida muul moel nii kergesti ei

mõistagi. Sinu osavate näppude läbi jõuab eestlaste raamatutesse raiutud looming me jalgeisse
ning huultele.

Ainult endast ära andes saab inimene rikkaks. 140-st kalkunikotletist mis sa mõned
aastad tagai Eesti Maja köögis kõigi meeleheaks praadisid, on nüüdseks rahvasuus saanud ~
500.

Tarmo - oled meile mõnusaimaks kaaslaseks sellel reisil mille nimeks ELU!
Kaduvate aastate kohta aga ütles üks "Haanjamaa miis" nõnna:

"Mis lännu, see lännu!
Igast puust saab üitskord kännu.
60 aastat pole ainult nalja tettu,
siin on üitsjagu ka vaiva nättu:
tüid rügatu, kukalt sügatu
ja vahel ka pilli mängitu!"

* * *
Armastuses ja sõpruses -

"Keerutajate" kamp 25.05.2004
Dagmar Ohman.
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Kokkade nurk

Tere kokkad-
Suvi on jälle kohal ja elu läheb veel kiiremaks kui ta praegu on. Nüüd on õues ka vaja

teha ja olla. On hea kui on retsept millega saab valmistada toitu, mis on järgmine päev kas või
parem kui esimene päev, ja ainult ühe valmistamisega.   Selle retseptiga saab nii pehme kana, et
peaagu ei ole vaja närida, eriti kui kasutada kana kintse (chicken thighs).

KANA  TOMATI  JA  SIBULAGA

Ained:
8 kana kintsu(chicken thighs), ilma nahata
3-4 sibulat, hakitud
õli ja võid
3-4 t. valmistatad tomati kastet
                   või
3-4 t. tomateid.- värsked või purkist
soola, pipart ja itaalia vürtsi maitse järele
küüslauku maitse järele

Valmistamine:
-     sibulad( rohkem on parem kui vähem) praadida võiga suures potis või pannil
-     samal ajal pruunistada teisel pannil kana tükid õliga kõrgel soojusel
- lisada kana sibulate juurde
- lisada tomati kaste voi tomatid, nii et kana tükid on täiesti kaetud
- lisada küüslauk
- kinni katta ja lasta umbes tund aega kergelt ‘puliseda’, segades ja kana ümber keerdes vahete

vahel

- sobiv serveerida kartula, riisi voi ‘pastaga’(makarooniga) ja juurviljaga.

Kui on kana otsas ja kastet on järgi, on väga mõnus, kergeks lõunaks, serveerida kastet ‘pastaga.’

                                                                          Head isu !

Tõnu Kaljuste taas Vancouveris

Maestro Tõnu Kaljuste võtab osa Festival Vancouveri kavast sel suvel.
Ta juhib CBC Radio Orchestrat koos Festival Vancouver Chorus’iga ja
solistidega esitades Haydni sümfoonia nr.90 ja teisi Haydni töid.
Kontsert toimub 8.augustil kell 20:00 Chan Centre, UBC.
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VES Raamatukogu teated

Suvel raamatukogu on avatud:
20 ja 27. juuni, 4.juuli, 8.aug. kell 12:00-13:00.
Septembrist alates 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

Eestikeelne kooliharidus Petseris Kiira Matvejeva jt., 2003
Setomaa Valdade Liit ja EV Haridus- ja Teadusministerium

Kellakuuljad Lehte Hainsalu, Tallinn, 2001
2000.aasta romaanivõistluse III auhind.

Õnneseen Jim Kingsley Amis, Tallinn, 1997
Tõlkinud: Urve Hanko

Tants läbi rukki Erik Tohvri - Tartu, 2003
2002.a. romaanivõistluse äramärgitud töö. Kirjastus Varrak.

Eesti köök / Estonian Cooking Lia Virkus, Harri Ilves - Tallinn, 2003
Valik armastatud Eesti toite koos piltidega. Kahes keeles.
Illustrated book of Estonian recipes in English and Estonian. Pere & Kodu kirjastus

Andesta – ma kasvasin tänaval Inge Ojala  - Tallinn, 2001
Inga Ojala kirjutab neile kes soovivad vaeseid, õnnetuid ja kodutuid aidates maailma muuta.

Kristlik kirjastusselts Logos

Estonian Waterfalls Kalle Suuroja – Tallinn, 2003
An illustrated guide to 34 picturesque waterfalls and cascades in Estonia.

Eestimaa linnuste teejuht / Guide to Estonian Castles Mart Helme - Tallinn, 2003
60 linnust. Mõeldud nendele kes soovivad omal käel tutvuda eesti muinsusaegsete

linnamägede ning keskaegsete kivilinnustega.
Text in English as well as Estonian. Designed for those who wish to explore independently the
ancient Estonian hill-forts and medieval stone castles. Describes 60 sites on 7 routes from Tallinn.

Vaibunud viiside kaja Valter Ojakäär, Tallinn, 2000
Eesti levimuusika ajaloo esimene osa. Levimuusika lapsepõlvest ja selle arengust

kuni 1940.aastateni. Palju ajaloolisi fotosid.
Eesti Entsüklopeediakirjastus

Hingepagu Tõnu Kallas, Tallinn 1998
Kaljo Raidi romaan  Kristlik kirjastusselts Logos

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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30.mai.2004

E.E.L.K. Vancouver Peetri Koguduse

TEATED
nr. 2, 2004

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 13.juunil kell

11 hommikul.  Surnuaiapüha ökumeeniline jumalateenistus

tähistatakse 20.juunil kell 6 õhtul Forest Lawn kalmistul. 

Jumalateenistus Mäeotsal, kiriku asemel, peetakse 15.aug.

kell 11 hommikul.  Teatatakse charter bussist.  Kodumaalt

lahkumine tähistatakse 19.sept., Koguduse aastapäev

pühitsetakse 26.sept. armulauaga, Lõikustänupüha 10.okt.

armulauaga, Usupuhastuspüha 31.okt. armulauaga,

Surnutepüha 21.nov.

Talitused Ristitud: Ruby Angelique Jääger Jardine (25.04). 

Laulatatud: Silvia Tärk ja Guy Belanger (14.05).  Surnud:

Ellen Dreyer (95), Bernhard Schmuul (92), Albert Hein (98),

Annette Villhelmiina Raun (94), Eduard Kirs (91).

Õpetaja puhkus toimub 18.07-15.08.  Vajaduse korral helistage koguduse

esimehele, Armas Kivisillale, tel. 604-987-9418.

Õpetaja

kõnetunnid

peetakse etteteatamise korras kolmapäeva hommikuti või

pühapäeviti pärast jumalateenistust. Haigete külastamine

toimub haige soovil. Palume helistada õpetajale igal ajal tel.

263-1802.

Lillekalendrit palume ka meeles pidada. Lilled altaril või altari ruumis on

Jumala austuseks ja kiriku kaunistuseks.

Haiged Palume teatada koguduse õpetajale või nõukogu liikmetele

haiglas viibijate koguduse liikmete nimesid, et saaksime neid

meeles pidada.
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E - mail aadressid palume teatada koguduse õpetajale

walter.johanson@eelk.ee.  E-maili kaudu saaksime kiriku

teateid teile kiiremini saata.  Plaanis on saata inglisekeelseid

teated e-mail’i kaudu.  Palun saatke õpetajale oma laste ja

laste-laste e-mail aadressi.

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.

Surm

ja

Testament

Meeldetuletuseks, palume Sind oma testamenti kontrollida. 

Ilma testamendita jääb teie põrm ja varandus riigi hoolde. 

Varanduse kahe või rohkema nime peale kirjutamine kaitseb

teid riigi tulumaksu kahtlustest.  Kui soovite kogudusele

pärida osa oma varandusest, palun kontrollige, et kogudus on

teie testamendis pärijaks täpselt nõndaviisi nimetatud:

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Peter
6520 Oak Street

Vancouver BC  V6P 3Z2

Kui vajate nõu selle kohta, palun võtge ühendust õpetajaga,

tel. 604-263-1802.  Oleme palju pärinud meie esiisadelt oma

õnnistuseks.  Pärime nüüd kirikule tänu, kiitus ja austuseks

Jumalale meie järeletulijate kaasmaalaste õnnistuseks.



    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 Pettai.
               Koguduse esimees: Jaak Selde (604) 536-7510.

Pühapäeval 20.juunil kell 18:00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus.
Forest Lawn kalmistusl, eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud.
.

Tänu

Südamest tänan teid kõiki, kes te mulle kiriku juures nii imeilusa ja meeldejääva sünnipäeva
korraldasite. Tänan 60-ne tuli-punase roosi ja kingituste eest. Tänan armsate sõnade ja imekauni
dekoratsiooni eest. Tänan ka kõiki neid, kelle käed nii rikkaliku ning maitseva sünnipäevalaua
valmistasid.
Tänan mu armsad sõbrad, kes kogunesite Day’s Hotel’i minu sünnipäeva pühitsema, hoolimata
vihmasest ilmast ning suurest “traffic”ust. Oli tore koos laulda ja rahvatansu harjutada. Nagu minu
ameeeriklasest onu nii kenasti ütles: oli kodune tunne olla jälle eestlaste laulude ja rahvatansude
keskel. Tänan kingituste, suure sületäie lillede ja nende toredate sõnavõttude eest.
On suur rõõm tunda ja teada, et olen ühe suure sõpruskonna liige.
Taevaisa õnnistust teile kõigile!
Teie Tarmo
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Lahkujat meenutades!

Kui viimast korda sulgesid sa koduukse,
Kui viimast kord veel vaat’sid tagasi.
Kui viimast higi kuivatasid palgelt,
Ja reisukepi käest panid sa.

Ei astu jalg sul enam kodurada,
Ei ava käsi õueväravat.
Ei kuule kõrv sul linnulaulu kaja,
Ei näe silmad päikest säravat.

Nüüd puhkad viimast und sa omas sängis,
Ei mured iial enam vaeva Sind.
Veel astud oma Isa ette palves,
Et saada temalt viimast õnnistust.

L.

Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile, kes avaldasid kaastunnet ja tulid ära saatma minu abikaasat – Isa –
Vanaisa ja Vanavanaisa Augustin Nurmsoo’d. Eriti täname Isa Stefani lohtavate sõnade eest, organist
Tarmo Viitret, Alar Suurkaske, Veera Õunapuud ja kõiki lauljaid matusetalituse ja selle kaasteenimise
eest. Täname kõiki lillede ja annetuse eest Õigeusu kogudusele lahkunu mälestuseks. Täname perekond
Kembit – Kärt Seldet – Marje Suurkaske suure abi eest. Valdur ja Alice Nõmmet järelhüüde eest. Kadi –
Dagmar – Anne, kes tulid lilledega Keerutajatelt, laulukoorilt ja „Omamoodi” grupilt. Olen teile südamest
tänuvõlgu.

Leida, laste ja lastelastega.

Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile, kes 21.mail osa võtsid minu armsa abikaasa Eduard Kirs’i
mälestusteenistusest ja peiedest. Annetuste eest, lilledega kaunistasid ja südamlikkude sõnavõttudega Edi
möödunud elu meenutasid.

Eriline tänu õpetaja Walter Johansonile, Tarmo Viitrele, John Hardie’le.
Maia, lapsed ja lapselapsed
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Talgud
17.05.2004

THANK YOU TO FIVE MAGNIFICENT YOUNG PEOPLE: MAE-HELENA MAGILA, TOM
KITCHING, THOMAS PAJUR, ANTON SUURKASK AND SVEN TALVEK, FOR HOLDING THE
FORT AT MÄEOTSA ON SATURDAY, APRIL 17 AND SAVING THE DAY WHEN FEW PEOPLE
WERE AVAILABLE TO ATTEND TALGUD.

Täname talgulisi

Mäeotsa talgud #1 - April 17th
Thomas Pajur, Mae-Helena Magila, Tom Kitching, Sven Talvak, Anton Suurkask.

Mäeotsa talgud #2 - May 15th
Eva Vabasalu, Hans ja Helmi Selde, Väino Jõemets, Leida Nurmsoo, Marit ja Olev Rumm,Karl Rumm,
Ingrid Rumm, Elmar Kaul,Mari Kaul - Rahiman, Valve Kaul, Alar ja Marje Suurkask, Julie Kitching,
Issak Zurock, Brigid Soide, Arne ja Anne, Annika, Alina Tork, Mae-Helena Magila, Thomas Pajur.
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XXVII Lääneranniku Eesti Päevad

Lääneranniku Eesti Päevi on peetud aastast 1953 kui neid alustati San Fransiscos.
Päevad rändasid linnast linna iga kahe aasta tagant, San Fransisco, Los Angeles, Portland,
Vancouver ja Seattle.  Nüüd on Vancouveri kord seda meeldivat ülesannet täita.
Sadakolmkümmendviis kilomeetrit Vancouverist idapoole leidub üks kuurortlinn mida
saab võrrelda maailma parimatega.  Linna nimi on Harrison Hot Springs ja just sinna on
Eesti Organisatsioonide Liit Lääneranniku juhatus otsustand viia XXVII Lääneranniku
Eesti Päevi.  Seal leidub valge liivarand mis meenutab Pärnut,  mudavannid mis
meenutavad Haapsalut,  kaljumägesid mis meenutavad Sveitsit ja hoogsat eesti vaimu
mis meenutab Tallinna tantsu ja laulupidu.
Arutusel olid mitmed teised asukohad. Lõpuks juhatus otsustas et just Harrisonis leidub
võimalust tulla kokku idast ja läänest, põhjast ja lõunast kõik eestlased ja eesti vaimset
isikud et pühitseda koos mida meid ühendab - eesti vaim ja kultuur.
Ajaks Lääneranniku Eesti Päevadeks on juhatus valinud 4.-8.. juuli a. 2005.  Mina teeks
oma poolt ettepaneku et meie kõik paneks selle nädala kinni puhkuseks, prooneerida oma
toa ja tulla Harrisoni et nädalaks ajaks viibida kohas, mis meie abiga muutub tõeliseks
Eesti kuroortlinnaks.
Meil on läbirääkimised käigus mitmete kooridega ja rahvatantsurühmadega nende
osavõtust meie programmist.  Ligemat ja täpsemat infot jägame oma kodukeheküljel kui
midagi kindlat on lubada.
Tegevust leidub seal kuhjaga.  Kuurordis on viis passeini, alates mullivannidest kuni
jaheda veega olümpiasuuruse välisujulani just nagu Pärnu Tervise Paradiisis.  Hotelli
eelses järves on purjepaatide, reaktsioonpaatide ja laste tõukpaatide laenutus ja järve peal
kruiisisid.  Ümbritseva mägede varjus on mitmed matkarajad kus saab lääneranniku
lopsakat loodust ligemalt nautida.  Kalapüük on peaaegu kindlustatud.  Kindlasti on
garanteeritud mägede vahesel järve peal sõiduga oma igapäevastest muredest loobuda.
Ligidusel on kaks maailma standardiga golfi rada millega saab vaheldust leida mõnusas
looduses.  Üle kuulsa Fraseri jõe on üks Kanada kaunimatest loodus ja lilleaedadest,
Minter Gardens.  Kontsert jumalateenistus on momendil ettenähtud hoida ühe ülikauni
mäeotsas leiduv munkade kloostris.
Ligemat infot selle kuurordi kohta võib leida nende koduleheküljelt,
www.harrisonresort.com ja ligemalt infod Lääneranniku Päevade kohta saab leida meie
koduleheküljelt, www.esto.bc.ca .
Märgime kõik 4.- 8. juuli 2005 oma kalendritesse ja kohtame siis Harrison Hot Springis
kenas Kanada mägises looduses!

Alar Suurkask, EOLL esimees
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XXVII West Coast Estonian Days

The West Coast Estonian Days have been held since 1953 when they were started in San
Francisco.  The Days rotated every second year to San Francisco, Los Angeles, Portland,
Vancouver and Seattle.  Now it is Vancouver’s turn to host these festivities.
One hundred and thirty-five kilometers east of Vancouver one finds a resort town, which
can safely be compared with the world’s best.  This town is Harrison Hot Springs and
that is exactly where the Estonian League of the West Coast executive has decided to
hold the XXVII West Coast Estonian Days.  There you will find a sandy beach that is
reminiscent of Pärnu, spa that is reminiscent of Haapsalu, rocky mountains that resemble
Switzerland and lusty Estonian spirit that is like the Song and Dance Festival of Tallinn.
There were several locations under discussion but in the end Harrison was chosen as the
place where we can convene all Estonians and Estonian minded people from the east and
west, from the north and south to celebrate what we have in common – Estonian spirit
and culture.
The executive has picked July 4-8, 2005 for the West Coast Days.  I would propose that
we all book that week as a vacation week, book a room at Harrison Hot Springs Resort
and Spa and spend a week in what will, with our assistance, become a true Estonian
Resort town.
We are in the process of negotiation with several choirs and folk dance groups to
participate in our program.  We will keep you informed in our web page as things
develop.
There is no end of activities at the Resort.  The Resort has five pools from the hot
whirlpool to an Olympic size outdoor pool.  In the lake in front of the Resort there are
rentals of bumper boats, jet boats and sailboats as well as lake cruises.  There are several
hiking trails in the hills where you can have a close encounter with the magnificent west
coast scenery.
Catching fish is virtually guaranteed (catch and release). Definitely guaranteed is losing
your cares and worries in the splendid mountain rimmed lake.
Nearby are two world standard golf courses where you can challenge yourself if you can
maintain your concentration on the game and not the magnificent scenery.  Over the
mighty Fraser River is Minter Gardens, a splendid garden.  The interdenominational
concert / church service is presently planned for a mountain top monastery.
For closer information on the Resort please visit their web page, www.harrisonresort.com
and for news regarding the festival as it becomes available you are welcome to visit our
web page, www.esto.bc.ca.
Let’s all mark July 4-8, 2005 in our calendars and we’ll at meet in Harrison Hot Springs
in Canada’s beautiful West Coast.

Alar Suurkask, ELWC chairman
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Eesti Uudised,

Suvi 2004

Eesti peaminister Parts on üks suurim Bushi poolt juhitud sõja toetaja Euroopas ja ta on öelnud, et eesti
sõdurid jäävad Iraaki kuni järgmise aasta suveni. Langenud eesti sõduri seersant Nuiamäe vanemaile
maksti 128000 eurot ja veel 100000 eurot kindlustuse raha. Res Publika erakond ärritab USA saatkonda
Tallinnas kuna see erakond kuulutab Bushi toetust parteile Euroopa valimistel. Saatkond annab mõista, et
USA ei sega demokraatlike maade siseasjadesse. Kaitseminister Hanson andis teada EL’le, et eesti
valitsuse sõjaline peaülesanne on kiiresti reageeriva üksusse arendamine, mida saab kiiresti saata maailma
raskus punktidesse.

EL: President Chiracil õnnestus venelasi veenda et partnerlik koostöö kokkulepe pannakse maksma 10
uue EL liikme maade kohta. Eesti-Vene piir saab nüüd EL-Vene piiriks. Kõik endised kitsendused
venelaste poolt kaotakse, aga eesti vähemuse probleem on veel lahendamata. Reformi Erakond tahab et
Eesti maksususteem peaks olema eeskujuks E-liidule. Inglismaa ja Eesti on ühel nõul riigimaksu
määramist liikmesriikide poolt. Põhjamaad ja Saksamaa leiavad, et eesti riigimaks eelistab rikkaid,
sellepärast on oodata soome firmade kolimist Eesti. Mõningad soomlased elavad Eestis ja töötavad
Helsingis. EL kontor otsib 135 eesti tõlkijat Brusseli. 12-13 juunil valitakse El-Parlament, eesti passi
omanikud välismaal teevad seda posti abil. New Yorgi suurmodel ilus ja rikas Carmen Kass kanditeerib
kui kanditaat 11 Res Publica nimekirjas. Eesti peaminister koos Itaalia, Hollandi, Poola, Portugaali ja
Hispaania peaminstritega nõuab et Saksamaa ja Prantsusmaa peaksid kinni EL eelarve puudujäägi 3%
piiri ja kitsendakse ülepaisutatud sotsiaal teenistust. E-liidu teenistujate proov näitab, et eesti koolitus ei
anna haridust vastavalt E-liidu nõuetele.

Sisepoliitika: Eesti suurem erakond lõhestub kuna juht Savisaar keeldus seisukohta võtmas E-liiduga
ühinemise suhtes. Savisaar tegi Kremli erakonna United Russiaga eralepingu. 27 keskerakondlast
avaldasid Kesk Erakonna autoritiivset stiili ja poliitika kohmatust. 7 tähtsat vastuoleval kesklast võtsid
tagasi kanditeerimise EL-parlamenti. Põlluministeeriumi reservviljast varastati 13000 tonni vilja
järelvaataja firma poolt. Samuti on tulnud varustute varastamist teistes riiklikutes ladudes. Nõukogude
pommitusrünnak 9. martsil 1944 mälestuseks püstitakse sammas. Res Publica valitsus on aasta võimul.
Lubati olla aus, aga kahjuks lubadus murti õigusminister Vaheri poolt, kes valetas, et ta pole rikkunud
liiklemisseadusi. Peaminister andestas Vaherile. 10000 vanemat saavad nuud riigi poolt koduolemiseks
beebi pärast endist palka ühe aasta jooksul. Kristiina Ojuland on väga populaarne välisminister, aga ta
pühendab liialt mõttele, et saada E-liidu sekretäriks, mida E-liidu kommissionaar Kallas hindab üheks
raskeks ülesandeks.

Majandus: Eesti antav krediit vajab külmumist intressi stabiliseerimiseks. Keskmine sissetulek
pereliikmel on 285 CAD kuus. Eesti raudtee on erastatud ja muretsenud endale 850 uut tank ja veo
vagunit. Vene kaubu vedu annab raudteele 85% sissetulekust. Palgad tõusevad 8-10% aastas. EL annetab
Eestile 585 eurot isiku peale struktuurseks kindlustuseks. Balti ala on Euroopa kõige kiiremini arenev ala,
kus majanduslik kasv on 5.4-6.8%. Tallinnas on suur nõudmine korterite saamisks, mille hinnad on 700 –
2100 eurot ruutmeetri eest. Võlgu antakse kuni 35 aastaks 3.9%-ga. Norra firma ehitab Kundasse
tselloloosi vabriku.

Okupatsioonide kaotused.: Vello Salu ja riigi kommissioni koostööl anti välja Valge Raamat, mis
teadustas et esimesel nõukogude okupatsdioonil 1940-1 Eesti kaotas 48 tuhat inimest, saksa okupatsiooni
ajal 32 tuhat inimest ja viimasl vene okupatsioonil 121 tuhat inimest, seega kokku 18% eesti elanikest.
Küsimuseks jääb, kas ka eesti kaotused võõrvägedes on arvesse võetud? Varanduslikud kahjud ülatusid
100 miljardi dollarnini ja ümruskonna kahjutus 4 miljardi dollarnini. Vülisminister Ojuland võtab
kahjutasu küsimuse üles Moskvas.

Jaan Veiderma
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Riigid, kuhu Eesti kodanikel on õigus siseneda ilma viisata

Eesti Euroopa Liiduga Ühinemislepingust ning Euroopa Ühenduse Asutamislepingust tulenevalt võivad Eesti kodanikud alates
1. maist siseneda teiste Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) liikmesriikide - Austria, Belgia, Hispaania,
Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Leedu, Malta, Norra, Poola,
Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik,
Taani, Tšehhi, Ungari - ning Šveitsi Konföderatsiooni territooriumile nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.
Loetletud riikides on Eesti kodanikel võimalik viibida kuni kolm kuud.
Juhul, kui Eesti kodanik soovib teise liikmesriiki elama, tööle või õppima asuda või teises liikmesriigis tööd otsida, peab ta
riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme
kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates.
Viisavaba reisimine
Lisaks eelpool loetletud riikidele on Eesti kodanikul õigus viibida lühiajaliselt ilma viisata järgmistes riikides:
Riik Tingimused
Albaania kuni 30 päeva korraga
Andorra kuni 90 päeva poole aasta jooksul
Antigua ja
Barbuda

kuni 1 kuu. Piiril võidakse kontrollida sõidupileti ja
hotellibroneeringu olemasolu.

Argentina kuni 90 päeva poole aasta jooksul
Aruba kuni 90 päeva korraga
Barbados turistile viisavaba kuni 28 päeva korraga. Vajalik tagasisõidupileti

olemasolu ja viibimisaja pikkuses kehtiv pass
Bosnia ja
Hertsegoviina

Bosnia ja Hertsegoviina on Eesti kodanikele ajutiselt viisavaba. Eesti
kodanikud saavad viisavabalt Bosnia ja Hertsegoviinasse
ajavahemikul 15.05.2004-30.09.2004.

Boliivia kuni 30 päeva korraga
Bulgaaria kuni 90 päeva poole aasta jooksul
Costa Rica kuni 30 päeva poole aasta jooksul. Piiril võidakse küsida piisavate

rahaliste vahendite olemasolu.
Dominica viisavaba kuni 21 päeva korraga. Vajalik tagasisõidupileti olemasolu
Ecuador kuni 90 päeva korraga. Võidakse küsida tagasisõidupiletit.
Guatemala turistile kuni 90 päeva korraga
Haiti kuni 90 päeva korraga. Välismaalastele on kehtestatud

lennujaamamaksud 30 USD ulatuses, maksudest on vabastatud alla
kaheaastased lapsed ning transiitreisijad.

Honduuras kuni 90 päeva poole aasta jooksul
Hongkong,
Hiina RV
erihalduspiirkond

kuni 90 päeva poole aasta jooksul

Horvaatia kuni 90 päeva poole aasta jooksul
Iisrael kuni 90 päeva poole aasta jooksul
Jaapan kuni 90 päeva poole aasta jooksul- Võidakse kontrollida

tagasisõidupileti olemasolu.
Lõuna - Korea kuni 90 päeva poole aasta jooksul
Macau,
Hiina RV
erihalduspiirkond

kuni 90 päeva poole aasta jooksul

Malaisia kuni 30 päeva korraga
Nicaragua turistina kuni 30 päeva korraga. 5 USA dollarit maksvad

turistikaardid on müügil Nicaragua lennujaamas.
Peruu kuni 90 päeva poole aasta jooksul
Rumeenia kuni 90 päeva poole aasta jooksul
Serbia ja
Montenegro
Vabariik

kuni 90 päeva korraga.

Singapur kuni 30 päeva korraga. Kaasas peab olema pass, mis kehtib vähemalt
kuus kuud pärast reisi lõppemist ja tagasisõidupilet.

Tšiili kuni 90 päeva poole aasta jooksul
Viisa olemasolu või viisavaba liikumine ei anna õigust välisriigis töötamiseks. Pikemaajaliseks reisiks, õppimiseks ja/või
töötamiseks tuleb taotleda endale vastava riigi elamis- ja /või tööluba. Täpsema informatsiooni saamiseks soovitame
kontakteeruda vastava riigi saatkonnaga.
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Võru Folkloorifestival
15- 18. juulil 2004

Võru Folkloorifestival on toimunud ÜHEKSA korda.
Selle aja jooksul on eesti publik näinud 101 erinevat kollektiivi 31 riigist, lisaks igal aastal eesti
tugevaimad kollektiivid.

KUIDAS KÕIK ALGAS?
90- ndate alguses avanesid raudsed eesriided, isetegevus- kollektiividki said lõpuks võimaluse

kaugemale sõita ja külalisi võõrustada. Traditsioonilisele omakultuurifestivalile Võru Kevad saabus
esinema rohkesti välisrühmi. 11.Võru Kevade ajal 1994. aastal esinesid Võrus lätlased, poolakad,
rootslased, ungarlased, leedukad, soomlased, ukrainlased. Üritus hakkas kujunema rahvuste vaheliseks ja
nii teda toona juba ka nimetati. Siis küpseski mõte hakata korraldama päris uut üritust Võru Kevadele
lisaks, eesmärgiks kutsuda Võrru võimalikult mitmepalgelisi folkloorikollektiive, et pakkuda võrulasele
osasaamisvõimalust maailmakultuurist ja toetada isetegemise tahtmist. Kõneldakse ju, et Võrumaal olevat
alles vana talupoeglik elulaad, kombed ja suhtumine maailma. Vaieldamatult on see väärtus, kuigi kõik
ehk sellega nõus pole, ja väärtuslikke asju tuleb hoida. 1995.a. 6.-9. juulini toimunud ürituse nimetasime
Võru folkloorifestivaliks.

Üheksa festivali raames on Võrumaale jõudnud oma rahvakunsti pakkuma 31 riigi
folkloorigrupid. Festivalil on välja kujunenud oma kindel toimumiskord, traditsioonilised ettevõtmised -
festivali avamine linnapargis Lauluisa juures ja rongkäik, ava- ja lõppkontsert Kandle aia vabaõhulaval,
kontserdid sealsamas, kus iga rühm esineb pikema kavaga. Pillimeister August Teppo austamine ja
võistumängimine lõõtsadel, õhtusimmanid rahvalikku või kantrimuusikat tegevate Eesti ansamblitega.
Südamlikud on olnud kirikukontserdid, õhtulaulude kontsert Tamula kaldal. Selleks, et peomelu oleks üle
linna tunda ja kontserdile satuks ka asisem inimene, sai ellu kutsutud käsitöö- ja kunstilaat. Meile külla
saabunud rühmad esinevad ka mujal Lõuna-Eestis, nii rahuldame nende tulise soovi hästi palju esineda ja
näitame neile ühtlasi ka ilusat Eestimaad. Festivalil esinejad peavad maha ühise peo mõnes looduslikult
kaunis Võrumaa paigas. Lauluisa muuseumi õu on kujunenud teatritegemise kohaks. Igal aastal on
lisandunud midagi uut ja huvitavat - laadalava on kujunemas huvitavaks vabalavaks esinemiste ja muude
ettevõtmistega, publikurohked on rahvuslikud õhtud vastava maa toitude, tantsude ja lauludega.
Pillimehed meilt ja mujalt naudivad ühisjämmimist. Meelsasti õpetavad omi tantse ja mänge meie
külalised lustlikes õpitubades. Et lastel ei oleks igav ja nad laseksid vanemail rahulikult kontserti vaadata,
on neile mänguõu, kus Võru Huvikoja inimesed koos memmede ja taatidega Võru eakate klubist
tegelevad ikka festivalile sobilikul viisil lastega. Tänavu lisandus rahvarõivaste tutvustus Leigaritelt, algas
loodetavalt tulemuslikuks kujunev koostöö Mark Soosaarega, saime Võrus näidata filme Pärnu
antropoloogiafilmide festivalilt. Muidugi ei saa jätta kiitmast tänavust Sabatantsu hiigelettevõtmisi, mis
kutsus kokku palju huvilist rahvast nii Võrumaalt kui kaugemalt. Tantsurivis ( aastal 2000 ) oli 4594
inimest ja rivi pikkus oli 2183 m. Lõpuks ometi tundsime ajakirjanduse elavat huvi meie vastu. Küllap
leidub meie folklooris veelgi selliseid tantse, mida niimoodi ühiselt linnatänavail tantsida, tänavu
õnnestus selle ettevõtmise juures peaaegu kõik, ja mis sellest peaaegust veel paremini saaks teha, tuleks
tuleval aastal ära teha. Tantsurahval oli hoog jalges ja nuriseti selle üle, et nii vahvalt alanud
sabatantsimine kuidagi äkki otsa sai. Arenguruumi on, nagu tavatsetakse öelda. Festivali laienemisele
seab teatud piirid teeninduspool – Võrus napib majutusasutusi ja toitlustuskohti, kus korraga suur hulk
inimesi söönud saaks. Aga mitmelgi puhul on kiidetud just seda väikelinna õdusust, kogu peo inimlikke
mõõtmeid – jõuab õigel ajal kõikjale, kõigest saab osa. Me ei paku publikurekordeid, rühmadele, kes on
harjunud esinema tuhandete ees suurtel festivalidel, on see mõneti esialgu üllatuseks ja pettumusekski
olnud. Paljud kollektiivid lausa koguvad festivale, kus esinetud, ja tähtis on seegi, missuguste rühmadega
koos, nende materjalidest loeme tihti, et esinetud on kümnetes erinevates riikides, saavutatud
laureaaditiitleid. Pisut hirmutab see meid – kas suudame olla tasemel, pakkuda midagi uut nii palju
näinud inimestele. Kartused on enamasti olnud asjatud. Meid on südamest tänatud ja Eesti ning Võru oma
“kollektsiooni” lisatud. Võru peol on sõlmitud mitmedki kasulikud kokkulepped, sest paljud rühmad on
ise omal maal festivalide korraldajad ja otsivad külalisrühmi oma peole. Võru festivalile tasub tulla!
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XXIV Üldlaulupidu ja XVII Üldtantsupidu

2.-4. juulini toimuvad Tallinnas XXIV Üldlaulupidu ja XVII Üldtantsupidu

Laulu- ja tantsupeo tuli jõuab Tallinna Raekoja platsile juba 1. juulil.

Neljapäeval, 1. juulil

kell 12.00 - 23.00 RAHVAMUUUSIKA PÄEV Raekoja platsil

kell 22.00 Laulu- ja tantsupeo tuli jõuab Tallinna Raekoja platsile

Reedel, 2. juulil

kell 14.00 TANTSUPEO PEAPROOV-ETENDUS Kalevi Keskstaadionil

kell 19.00 TANTSUPEO I ETENDUS Kalevi Keskstaadionil

Laupäeval, 3. juulil

kell 11.00 TANTSUPEO II ETENDUS Kalevi Keskstaadionil

kell 14.00 RONGKÄIK Vabaduse väljakult Lauluväljakule

kell 19.00 LAULUPEO I KONTSERT Tallinna Lauluväljakul

Pühapäeval, 4. juulil

kell 13.00 LAULUPEO II KONTSERT Tallinna Lauluväljakul

kell 19.00 TANTSUPEO III ETENDUS Kalevi Keskstaadionil

XXIV üldlaulupeo kunstiline juht on Alo Ritsing, I kontserdi peadirigent Eri Klas.

I kontserdil osaleb laulupeo avamisel suur ühendkoor. Kontserdi põhiosa on aga valikkooride
(segakoorid, naiskoorid, meeskoorid, lastekoorid ja
poistekoorid) päralt, kes esinevad koos sümfooniaorkestriga. Esineb ka
sümfooniaorkester ning kutseliste puhkpilliorkestrite koondorkester. II
kontserdil esinevad kooriliikide ühendkoorid, ühendpuhkpilliorkester ning laulupeo lõpus suur
ühendkoor.

XVII üldtantsupeo pealavastaja on Kalev Järvela. Tantsupeo motoks on "Las jääda ükski mets..."

Täpsem info http://www.laulupidu.ee.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
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Estonia joins the European Union

Due to Estonia's entry into the European Union, this May 1 is unique and cannot be compared to
any other day in Estonian history, Riigikogu Chairman Ene Ergma said in a speech at a flag-raising
ceremony at Toompea.

"The feeling reigning in people's hearts today is novel -- there is a feeling of joy, festiveness,
satisfaction," Ergma said when speaking at Toompea. "The most cherished words of EU nations are
freedom and national pride. This is a union that attaches supreme importance to the sovereignty of each
state and free will. This is a land of opportunities, but as is the case with every opportunity it comes with
obligations and responsibility," the speaker said.

Prime Minister Juhan Parts congratulated and thanked the people of Estonia on EU accession.
This is the result of a common decision of the Estonian people and a joint effort of all, the head of
government said. "Citizens must know that the status of our state now changes. [Estonia is] more
powerful and freer than ever before," he said.

For the European Union this is the fifth and also the largest enlargement, which will do away with
the remnants of the Iron Curtain, Estonian President Arnold Rüütel said in his remarks at the flag-raising
ceremony at his Kadriorg residence in Tallinn.

"Today we can be contented and happy -- for us, for Estonia and the entire Europe. We know that
the Europe of our era is able to stand for itself and decide its future. It is able to because of our joint
commitment," the president said.

Estonia ranks above four EU countries in terms of competitiveness - survey

Estonia is the most competitive of the ten countries that are joining the European Union, scoring
even better than four present member states of the EU according to a survey by the World Economic
Forum.

This year's edition of the World Economic Forum's Lisbon Review is a comparative study of how
European countries measure up against a set of criteria established by EU leaders for tracking reform
progress and it examines and rates individual countries' performance in terms of development of economy
and the financial sector, as well as the level of innovation and social inclusion.

Estonia retained its lead by performing better than others in half of the surveyed areas, namely
information society development, open market economy, financial sector development and quality of the
business environment.

With 4.64 points on the competitiveness index scoreboard, Estonia emerged ahead of EU
members Spain, Italy, Portugal and Greece, and was narrowly behind Ireland. Finland topped the list with
5.80 points, followed by Denmark with 5.63, Sweden with 5.62, Britain with 5.30, Netherlands with 5.21
and Germany with 5.18 points. Estonia scored 4.64 points, Slovenia 4.36 points, Latvia 4.34 points, Malta
4.20 points, the Czech Republic 4.16 points and Hungary 4.12 points.

Estonia ranks 26th in The Economist's e-readiness scoreboard

Estonia ranks 26th worldwide in terms of its market's readiness for internet-based opportunities
with four Nordic countries and Britain topping the list according to the Economist’s Intelligence Unit.
Estonia, Latvia, Lithuania and Slovenia were included for the first time in the table that has been
published since 2000. Estonia emerged as the best prepared of the EU acceding nations, scoring 6.54
points on the ten-point scale and ahead of EU member Greece.

Latvia was ranked 34 with 5.6 points and Lithuania 38 with 5.35 points. Russia, which occupied
the 48th place in 2003, was 55th in the latest survey with 3.74 points.

Denmark, the No. 2 last year, rose to the top position in the 2004 list with 8.28 points. Next came
Britain, last year's winner Sweden, Norway, Finland and the United States, in that order.

The survey specifically points out that in Estonia the majority of Internet users are broadband
subscribers and all public schools have broadband access.
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Estonia marks 120th anniversary of national flag

Jun 04 - Celebrations took place in the south Estonian town of Otepää marking the 120th anniversary of the
consecration of the blue, black and white tricolour, the national flag of Estonia.

The idea of the blue-black-white colour combination was born from the Estonian Awakening Period at
the founding of the “Vironia” Society (now Eesti Üliõpilaste Selts, Estonian Students Society) on 29 September
1881.

The first blue-black-white flag was made in the spring of 1884. Since appearances with this flag were
banned in Tartu, the flag was blessed on 4 June 1884 in Otepää. The last song of the service was “Mu isamaa,
mu õnn ja rõõm” (My Native Land, My Pride and Joy, the current national anthem).
The historic flag was displayed in the Otepää Church before the service. The service was followed by speeches
by President Arnold Rüütel and Prime Minister Juhan Parts, after which the President and the Prime Minister
planted an oak tree in front of the church.

The year of the Estonian National Flag was declared at the 84th celebration of the signing of the Tartu
Peace Treaty. The declaration was made by President Arnold Rüütel, Chairman of the Riigikogu Ene Ergma,
Prime Minister Juhan Parts. 4 June 2004 marks 120 years since the blessing of the tricolour in Otepää. 2004 is
the official year of the Estonian National Flag and 4 June is now an official National Holiday, National Flag
Day.

Estonia joins protocol banning the trafficking of children

Jun 02 - The Estonian parliament ratified an optional protocol to the Convention on the Rights of the Child that
prohibits the sale of children, child prostitution and child pornography.
The protocol lays down the standards, which should be followed as a minimum to ensure the protection of the
rights of child.

Analysts: estimate of Estonia's GDP growth higher than expected

Jun 04 - Analysts said the estimate of Estonia's gross domestic product growth in Q1 from the Statistical Office
was higher than expected.

"The result is very good. According to very general estimates it could be presumed that the growth
could be higher than six percent, but I would have regarded 6.8 per cent as much too optimistic," Hansapank
analyst Maris Lauri said.

Lauri said that the reason for GDP growth could be above all export, which showed a steep growth in
Q1, while growth in imports, was more modest. Figures of growth in construction referred to considerable
increase in investments. Lauri said that private consumption probably did not strengthen.

Ühispank analyst Ruta Eier said that the growth estimate from the Statistical Office was higher than
anyone had dared to think. The reasons for the growth, in Eier's opinion, were the recovery of the economy in

the eurozone, fast growth in Estonian exports and businessmen's optimism concerning the effects of accession to
the European Union. Eier mainly underlined export as the main support of economic growth and said it had

finally started to grow at a fast rate. "Growth rate of export should further increase during this year. It is very
positive that the economic growth structure has improved in comparison with the previous years."

 Big Mac index shows Estonian kroon 22 per cent undervalued

May 31 - The Estonian national currency, the kroon, is 22 percent undervalued according to the Big Mac index
regularly published by The Economist.

The average price of a Big Mac in four American cities is 2.90 U.S. dollars, including tax. Converted
into dollars, a Big Mac in Estonia costs 2.27 dollars (at 13 EEK/USD).

The cheapest Big Mac shown in the table was in the Philippines, costing 1.23 dollars, and the most
expensive in Switzerland, at 4.90 dollars.

Last year the Estonian kroon was 24 per cent undervalued according to the same index.
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The Estonian National Song and Dance Festival
and a million new trees

will introduce Estonia to the European Union

Estonia with the help of volunteers will plant a million trees and will introduce its 135-year-old Song
Festival tradition to celebrate accession to the European Union. The participants of this year's song and
dance festival along with the help of 10 000 volunteers will begin a massive tree planting project on 1
May. The tree planting will culminate with the XXIV National Song Festival and the XIV National Dance
Festival, which will take place from 2-4 July in Tallinn.

"Hopefully, Estonia will succeed in earning international recognition by using a different approach in
introducing ourselves to the European Union by presenting our abundance of forests, and our Song and
Dance Festival," said Hannes Rumm Director of the Estonian European Union Information Secretariat
(ELIS). Rumm noted that tree planting would be an event different to what most of the other European
Union member states will have planned.

"We want to plant a forest, so that the dancer-singer can be at peace with nature and feel free in its
realm," emphasised Kalev Järvela, the producer of this year's Dance Festival.

"The Song and Dance Festival has always been a celebration of national identity and a moment of pride.
Since, the tree planting endeavour by our singers and dancers along with high-ranking government
representatives will also be introducing our festivals internationally, we hope that this will raise interest in
Estonia among journalists and tourist," added Järvela.

The tree planting idea came to Kalev Järvela two years ago while preparing for this summer's dance
festival. Last autumn at a brainstorm hosted by the Government's Press Office and the ELIS, the idea of a
massive tree planting was born. Negotiations with the Estonian Song and Dance Celebration Foundation
resulted in the creation of a joint event.

The following groups are participating in the organisation of the tree planting project: the Estonian Song
and Dance Celebration Foundation, the State Forest Management Agency, the Forest Society, the Unions
of Forest Educators, Estonian Private Forest Union, Estonian Forest Industries Association, the Estonian
Institute, Enterprise Estonia, the Environmental Investment Centre, the Ministry of Environment, the
Ministry of Culture, the Ministry of Foreign Affairs, the Government's Press Office and the ELIS.

Additional information:

Kadri Valner
Estonian Song and Dance Celebration Foundation
+372 52 88 104
laulupidu2004@kul.ee

Hannes Rumm
ELIS
+372 6 935 953, +372 52 37 525
hannes.rumm@rk.ee
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 Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Place

19.06.2004 13:00 Jaanipäev/Võidupüha – St John’s
Day/Victory Day Picnic/Dance

Mäeotsa - Mission

20.06.2004 18:00 Ühine jumalateenistus Forest Lawn

07.08.2004 13:00 White Rock / South Surrey picnic Kembi talu:
3138 144th St. Surrey

08.08.2004 20:00 Tõnu Kaljuste – Festival Vancouver Chan Centre - UBC

28.08.2004 Postipoisi sügisnumbri kaastöö
tähtpäev

Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

28.08.2004 10:00 Põldmarjade noppimise picnic –
Blackberry Picking Picnic

Mäeotsa - Mission

08.09.2004 12:00 Pensionäride sügisene tegevus algab Meie Kodu
6520 Oak St Vancouver


	Page 1
	Page 2

