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EESTI VABARIIGI  87. AASTAPÄEV
Sõnavõtt Vancouveri Eesti Pensionäride Klubi Aktusel

16. veebruaril 2005

Tänasel kokkutulekul  tähistame EV 87-dat sünnipäeva. See on rõõmus sündmus ja meil on
jällegi heameel meenutada ja heita pilku tagasi minevikku.

Ja kohe kerkibki siis esile Vabadussõda, sest ilma selle sõja võiduta poleks tänast Eesti riiki.
Sellepärast väärivad austust ja mälestamist kõik need mehed ja naised,  kes Vabadussõjast  osa võtsid..

Selle sõja võidukas lõpp tõi meile vabaduse, mille vilja maitseme veel praegugi. See oli noorte
sõda oma suure hulga koolipoistest sõduritega. Juhtkond oli samuti noor. Näiteks, Johan Laidoner oli sõja
puhkemisel 34 ja pärastine vancouverlane Jaan Unt  24- aastane.

Vabadussõjas rakendati liikuva sõja taktikat ja enesealgatust.
Selline taktika ilmnes selgelt Jaan Unti jutust, kuidas vallutati Tartu. Ta oli tore sõjajuttude

rääkija ja tema muhedat jutuviisi oli mõnus kuulata. Ta jutustas sellest järgmiselt.
Peale Tapa äravõtmist seisis auruall olev soomusrong Tapa raudteejaamas ja selle ohvitserid

pidasid veduri juures nõu, mida järgmisena ette võtta. Tehti ka mõned pitsid. Siis, järsku,  keegi tegi
ettepaneku, et läheme ja võtame Tartu ära! Jaan Unt, kes oli tol korral kuperjanovlaste päälik, oli ka
arvanud, et teeme seal pisut lamenti ja küll me siis punased  Tartust välja peksame. Nii toimitigi.
Kuperjanovlased olid rongil ja äkilise üllatusrünnakuga oli peagi Tartu ära võetud. Siis alles tuli käsk
Ülejuhatajalt Tartu äravõtmiseks. Talle olevat muheledes vastatud, et Tartu juba meie käes!

Sõda on tõsine asi, kuid, nagu raamatud kirjutavad,  mõnikord juhtuvad seal ka tragikoomilised
asjad. Selleks on hea näide  Tapa vallutamine.

Üks sõdur jutustas sellest järgmiselt. Olime Tapa ees üht küla just vallutamas, kui sealt kihutas
välja üks hobusemees, puhtad õled reel ja kaks naist kaasas, arvatavasti sanitarid. Nad tervitavad meid ja
hüüavad:

“Minge teie aga edasi - meie hoolitseme haavatute eest!”
Edasi tormamine läheb juba pooljookstes, sest  meie siht - Tapa - on kõigil silme ees. Vasakult

tiivalt tulistatakse meid, kuid keegi ei hooli enam sellest - kõik aina jooksevad ja vaimustus on suur.
Jõudes põõsastiku vahele, sõnab Kask, nii oli mu kaassõduri nimi, et ta tunneb, et tal jookseb midagi
sooja pükstes.

“Olen vist haavatud,” arvab Kask.
“Mis juttu Sa ajad,  oleksid siis juba maha kukkunud...!” vastan.
Avanud püksinööbid, leiab Kask kohe, et tõepoolest, püksid on verised ja reiest niriseb verd. Kui

juba püksid maas, ütleb Kask:
Nüüd on mul veel häda kah - pean püksid hoopis maha laskma...”
“Pea nüüd!” manitsen, “kuidas Sa tohid keset lahingut oma asjale  hakata - oled      siis vaenlasele

oma palja tagumikuga  lausa märklauaks!”
Kuid Kask minu manitsusest ei hooli ja viib oma toimingu lõpule. Seisan  ta kõrval, püss

laskevalmis, oma õnnetut sõpra ma tema kahekordses hädas ka palju aidata ei saa. Toiming läks kiiresti
mööda, Kask oli peagi püsti ja jooksime edasi, haavatasaamisele polnud kellelgi aega mõelda.

Sageli oleme meenutanud meie vapraid sõdureid, kes lahingutes võitlesid ja neid, kes oma elu
kaotasid või haavata said.

Vähem on räägitud eesti naise panusest Vabadussõjas. Kuid ka nemad väärivad tublit tunnustust.
Tol korral valitses suur puudus sõduri varususes.  Organiseeriti kiires korras töökojad riiete, saabaste ja
pesu valmistamiseks.  Neile olid abiks  mitmed organisatsioonid, nagu Ühistöö, Naisselts, Eesti Punane
Rist jt. Ei usu, et meie rindevõitlejad oleks kunagi unustanud seda, kuidas nobedad neiud ja naised
toimetasid rindele palju riidevarustust ja paremaid toidu- ja suitsupakikesi, et soojate riietega ühtlasi ka
kodust soojust ja armastust külma kaitsekraavi tuua.

Eesti naine abistas ja töötas igal pool. Paljud neist halastajaõdedena  haiglates, sanitaridena,
telefonistidena, kokkadena või muul viisil otseses rinde ligiduses. Paljud olid ka otse rindel, olgugi et
rindevõitlusest osavõtt naistele Ülemjuhataja poolt oli keelatud.

Näiteks, Soomusrongil Nr.2 teenis koguni 4 naist. Neil oli samasugune riietus kui meestel ja neid
meestest eraldada oli raske. Ka “ naissoo erilised tunnused” ei paistnud silma, kuna oli tegemist saledate
tüdrukutega. Nad võtsid osa lahinguist.
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Kahele naissõdurile annetati vabadusrist. Need olid:
Esimene  neist, Salme Peets (neiuna Bergmann), VR II/3 , sündinud Valgamaal. Enamlaste

lähenemisel kodukohale, astus ta ühes oma venna ja õega vabatahtlikult kaitseväkke. Ta tegutses rindel
jalaväe sanitarina, võttis osa lahingutest ja  sai haavata. Peale sõda oli ta kauemat aega Helme ringkonna
naiskodukaitse esinaine.

Teine neist, Anna Kukk (neiuna Vares), VR II/3,  kandis Vabadussõjasta nime Peeter Ronk, sest
nagu öeldud,  ülemjuhataja käsul ei tohtinud naised kuuluda rindevõtlejate ridadesse. Ta oli vaid 18-
aastane ja teenis  ratsarügemendi sidekomandos vabatahtlikuna. Ta võttis osa meessõdurina lahingutest
Narva rindel, Munamäe ja Marienburgi ümbruskonnas ja Lätimaal.

Oma abikaasat saatis kogu aeg  rindel ka  Alice Kuperjanov. Ta  arreteeriti 1941.a. ja lasti maha
Sverdlovski vangilaagris.

Sosva vangilaagris lasti maha pr. Noot, sest ta oli Vabadussõjs halastajaõeks ja hiljem tegev
Naiskodukaitses.

Need on ainult üksikud näited eesti naisest  Vabadussõjas, aga nad  sümboliseerivad kõikide eesti
naiste  osalemist.

 Kõige sellejuures tahame ülestõsta eesti ema, kes saatis oma mehi ja poegi lahinguväljale, kust
paljud neist ei tulnud enam tagasi, see oli suur ohver. Ta ise jäi  südamevalus koju väiksemaid kasvatama
ja kodu eest hoolitsema. Need olid rasked ajad eesti emadele.

Võiks küsida,  kas ilma Vabadussõjata  oleks saanud võimalikuks ülikiire Eesti areng enne Teist
Maailmasõda? Samuti on olnud areng märkimisväärne  peale taasiseseisvumist. Oleme nüüd  EUROOPA
LIIDU ja  NATO liikmed ja võime võibolla ütelda, et Eesti ei ole veel kunagi ajaloo vältel nii kaitstud
olnud, kui ta praegu on.

On asju, mida ükski rahvas unustada ega kergelt võtta ei tohi. Need on  vabadus ja rahva ajalugu.
Eesti saavutas  Vabadussõja kaudu vabaduse, mida ta kaitses ka Teises Maailmasõjs.

Aeg möödub  omasoodu ja eelmise sajandi esimese poole  võidud ning kaotused kipuvad tasapisi,
nii meie kodumaal kui ka siin, meie  nooremale generatsioonile oma tähtsust kaotama.

Hiljuti ilmus raamatuturule monumentaalne teos nimega “Kivid kõnelevad.”  Raamatu autoriks
on Ly Lehtmets, kes on eesti ema, elukutselt arst USA-s ja ta kuulub selle Reserv-väe Sanitaarkorpusesse
koloneli aukraadis. Ta pühendas oma teose Eestile ja tema vabaduse eest võitlejatele.

Ta ütleb, et kivid kõnelevad meile mälestusmärkide kaudu meie ajaloost, sündmustest, mida ei
tohi unustada. Nad räägivad meile ka inimestest, kes Eestimaal on elanud ja meie kultuuri rikastanud. Nii
saamegi ülevaate kodumaa ajaloost, mida ausambad, mälestuskivid ja tahvlid linnades ja maal edasi
annavad. Palju on kirjutatud Eesti ajaloost. Kui tahame seda hoida, siis peame meeles; et iga ausammas ja
mälestis on kild ajalugu. Ja neid kilde on palju.

Ka August Gailit kirjutas  kividest oma Vabadussõja romaanis, “Isade maa”.....Ta ütleb: ....”selle
külma kivi sees tuksub süda. Meie langenute süda, meie võitlejate veri, sest me tahame edasi elada ning
vaadata oma rahva õitsengut.”

Meie rahva õitseng  lõppes saatuslikul 1940 aasta suvel. Ka sellest jutustavad kivid, mis asetati
hiljem küladesse ja raudteejaamadesse küüditatuile. Ka metsavendadele ja sõduritele - meie
vabadusvõitlejatele- pöörati tähelepanu. Nende haudu sai jälle tähistada, paljud neist metsades ja
sügavates laantes.

 Jah, kivid kõnelevad. Nende kaudu õpime tundma ja mäletama nii iidset kui lähiajalugu. Meie
kohustus on seda mälestust hinnata ja hoida. Mälestust eelnevate põlvkondade poolt, nii mehi kui naisi,
kes saavutasid Eestile esimese vabaduse,  kes kaitsesid vere hinnaga Eesti piiri 1944 aastal,  kes võitlesid
rindel ja metsades, keda arreteeriti ja tapeti, kes kisti oma kodudest ja küüditati Siberisse.

See on meie ajalugu ja see jääb meie omaks.
Kaua aega tagasi kirjutas üks meie rahvuslikke suurmehi Jakob Hurt - “Ajalugu on inimeste

südametunnistus.....Salates minevikku salgab rahvas iseennast.”
Meie rahva ajalugu tiivustab meid täna rõõmsalt tähistama EV 87 -dat aastapäeva  ja meenutama

Vabadussõja  lõppu, millest  möödus tänavu 85 aastat.
Soovime Eestile õnne, edu, tarka meelt ja rahu, et meie rahvas saaks veel kaua, kaua elada vabana

meie kalli kodumaa pinnal!
                                                                                      Laine Pütsep
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   Me aare südames

Igal hingel aardeid, väärtusi
need vara mida ei loovuta
- neid kannad kaasa alati
ei võimu mis neid võiks röövida.

See kaasun'd sünnist hoidmiseks
kus iial võiksid viibida
- neid salvestame südames
ega iialgi saa unusta.

Laps ilmas pea saab kogeda
et isa, ema abiks tal
neist suhtlemiseks emakeel
ja talle haakub rahvusmeel.

Meie tempel saadud Eestimaal
kus isad, emad olid sirgunud
nende sünnipaik me kodumaa
mis aardeks hinge vormitud.

See armas, väike maakene
nii jäädvustatud südame
- ehkki läbinud on raskusi
trotsiks uhkelt püsib edasi!

Meie häll - Sa armas Eestimaa
su sünnipäev meie pidupäev
- me õnnitleme sooviga:
Olgu õnnistatud Sul tulevik!

Jumal õnnista Talle kosumist
hoia eemal valu ja pisaraid,
loo ausust, tuge, armastust
ja kingi meil' enam rõõmusid!

Kosu, ela armas kodumaa
Laskem vendlus, rahu kasvada!

Al-Ma-le
(veebr.2005)
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Lääne-Viru mees ulatas abikäe Ida-Viru suurperele
Põhjarannik: 28. 01. 2005

Rohkem kui kümme aastat oma pere ja töö kõrvalt heategevusega tegelenud, Lääne-Virumaal
kodutute ja hädasolijate aitajana tuntud rakverelane Karl Mäesepp jõudis aastahakul koos abisaadetisega
Ida-Virumaale – Tudulinna valda Maria Minhofi suurpere juurde.

"Karl Mäesepp tõi lastele toiduaineid ja riideid, samuti suusad ning jalgratta," oskab praegu
üheksat kasulast kasvatav Maria Minhof ootamatult tulnud abi hinnata. "Ta lubas meid veelgi aidata.
Muidugi küsis minu käest, mida meil vaja oleks, aga ta küsis ka iga lapse käest eraldi, mida üks või teine
tahaks ning lubas jõudumööda neid soove täita."

Rakveres elav viie lapse isa Karl Mäesepp alustas heategevusega kümmekond aastat tagasi, pärast
Estonia katastroofi, milles hukkusid mitmed Rootsist Eestisse abisaadetisi vahendanud inimesed.
"Hakkasin siis Lääne-Virumaa piirkonna abivahendajaks," räägib Mäesepp, kelle sidemed laienesid
Norrasse, Soome ja Kanadasse. Nõndamoodi said riideid ja kodutarbeid hoolde- ja vanadekodud,
lastekodud ning puudust kannatavad inimesed.

Viis aastat tagasi kohtus Mäesepp Angela Oldiga, kellega koos hakati korraldama kodutute päevi,
kus jagati abivajajatele annetustena saadud toiduabi. Heategevus laienes projekti "Soe süda" nime all
puudust kannatavatest peredest pärit koolilõpetajatele, kellele juba kolmel kevadel on aidatud muretseda
riideid lõpuõhtuks. "Heade inimeste ja vastutulelike firmade kaasabil," toonitab Mäesepp. "Meie osa on
vaid abivajajad ja abiandjad välja selgitada ning omavahel kokku viia."

Aastaid on Karl Mäesepp oma Kanadas elava onu abiga aidanud jalutuile elektrilisi ratastoole
muretseda; kokku on neid juba 15.

"Alles mõni päev tagasi viisin ühe sellise kenale 8 aastasele preilile. Paar päev hiljem käisin tal
külas ja küll oli hea meel näha, kuidas ta mulle selle tooliga vastu vuras," räägib ta. Kanadast on sealsete
eestlaste abiga Lääne-Virumaale jõudnud muidki invatarbeid (tavalised ratastoolid, haiglavoodid,
invatualetid, lükatavad ratasraamid jmt). "Olen abi vahendaja," ei taha Mäesepp kogu au sugugi endale
võtta. "Selgitan välja abivajajad, kutsun inimesi üles neid aitama – ka ajalehtede vahendusel –, suhtlen
firmade ja eraisikutega."

Mariast ja tema lastest sai Mäesepp teada samuti ajakirjanduse vahendusel. "Eelmise aasta
hilissügisel, kui Angelaga kodutute päeva jõuluplaane tegime, tekkis meil mõte see tubli naine üles otsida.
Käisime sellel perel külas ja saime äärmiselt südamliku vastuvõtu osaliseks. Mõne päeva pärast läksime
sinna uuesti, siis juba suurema abisaadetisega," räägib Mäesepp, kel on kavas seda peret sponsorite toel
edaspidigi aidata.

Kuigi seni peamiselt Lääne-Virumaal tegutsenud (kui välja arvata üks Pärnumaale läkitatud
elektriline ratastool ning Ida-Virumaal Punase Risti vahendusel kogutud-jagatud toiduained ja soojad
tekid), on Karl Mäesepp valmis võimalust mööda aitama abivajajaid teisteski maakondades. Ja
loomulikult oskab ta hinnata kõiki, kes helistavad talle telefonil 551 3771 selleks, et omalt poolt kellelegi
abi pakkuda.

"Aidata on lihtne!" on Mäesepa moto.
KÜLLI KRIIS

Tänuavaldus

Täname kõiki armsaid sõpru kes osavõtsid meie 60-da pulma aastapäeva pühitsemisest Day's
Hotell'is ja meile suurt rõõmu tegid.

Täname kaunite lillede, kingituste ja nii paljude õnnitlevate sõnavõttude eest.
Teid kõiki südamest tänades!

Aggie ja Leo 10.dets.2004
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RUDOLF OLLJUM
In memoriam, 11. veebruaril 2005.a.

Rudolf Olljum jõudis saada 86. aastaseks.  Ta oli kindla, tugeva iseloomuga mees, kes jaksas
harmoniseerida erinevusi ja vastandeid oma elus, milles oli nii põnevusi ja saavutusi kui ka raskusi ja
valusid.  Temasse mahtus korraga vapper sõjamees ja õrn abikaasa ning isa.  Tundus loomulikuna, et ta oma
elu ajal oli käskinud ja juhtinud teisi suure osavusega, nii ohvitserina kui ka nõudliku ehitusmeistrina, ja et ta
ise samal ajal siiski oli jäänud alandlikuks Jumala teenijaks.  Ta usk Jumalasse, oma Loojasse, oli sügav ja
siiras — aga samal ajal andsid muretus ja lõbus tuju talle võluva sära peopäeva keskpunktis.

Ruudi sündis Rapla vallas Nurme külas 25. märtsil a. 1918, täpselt kuu aega peale Vabadussõja
algust, see sõda kust Eesti väljus imede abil võitjana oma tagasihoidliku sõjaväega - koosnedes peamiselt
koolipoistest - suurema missioonitundega kui kogemustega.  Sõda valitses ta ümber esimesed kaks aastat,
aga Ruudi elas üle ja kosus.  Ta sündis Madise tallu, viimane vaba talupoeg pikas põlvkondade reas.  Vanaisa
õpetas talle vabaduse armastust ja türannia vihkamist, uhkelt rõhutades oma suguvõsa pikaaegset vaba
staatust ilma orjuseta.  Ruudi isa Juhan ja ema Lisa kasvatasid teda
Jumalakartuses ja looduse armastuses.

Nagu paljud tema eakaaslased, tõusis Ruudi üle kodutalu piiride kus kasvas ta noorpõlve jõud.
Noore poisina olevat teda kutsutud Madise mammut. Ta oli hea õpilane Valtu algkoolis, olgugi et talle
meeldis teha vigureid ja vempe millede eest pidi ka karistusi vastu võtma.  Aga kuna ta oli ka osav jutumees,
oskas ta ennast keerulistest olukordadest välja rääkida.  Üks õpetajatest hindas seda annet täiel määral ja
kutsus Ruudi isa Juhani kohale.  Õpetaja olevat lausunud: “Teie poeg peaks kõvasti õppima, temast peaks
saama kas advokaat või pastor — ta oskab ennast igast võimalikust olukorrast välja rääkida ja ta kaitseb oma
sõpru hästi.” Aga isa pettumuseks jättis Ruudi Rapla gümnaasiumi pooleli, andis üles vale vanuse ja astus
Eesti sõjaväkke.  Olgugi et vanemad kurvastasid, võime tagantjärgi arvata, et just see otsus päästis Ruudi
kohutavast saatusest mis sai paljude ta eakaaslaste osaks — nimelt surm, küüditamine või Nõukogude võimu
alam.  Kui Nõukogude armee marssis Eestisse sisse suvel a. 1940, salalepingu tagajärjena Natsi Saksamaa ja
Nõukogude Liidu vahel, sai Ruudist, nagu paljudest eesti noortest meestest, esivanemate eeskombel
metsavend.

Aasta hiljem, suvel a. 1941, kui Hitler pööras oma endise liitlase Stalini vastu, tulid metsavennad
peidupaikadest välja Eestit kaitsma, piirates Punaarmeed põletamistaktikas ja aidates vabastamises enne
Natside sissetungi ja nende Eestimaa okupeerimist.  Ruudi osales Rapla lahingus pataljonis, mida moodustas
ja juhatas legendaarne Eesti armee major Hirvelaan.  Seal ta nägi sõja koledusi esimest korda, nägi kuidas
Nõukogude soldatid lasid maha 12 koolipoissi, ritta seatud ta armastatud Rapla kiriku seina ääres.  Selles
ebaühtlases toores lahingus langesid paljud, kaasaarvatud Hirvelaan.  Aga justkui päästeingli kaitse all, jäi
Ruudi ellu.  Imede kaudu pääses Ruudi veel mitu korda kui oli tegemist surmaga võitlemisega.

Nagu valdav enamus eestlasi, vihkas Ruudi natside ideoloogiat, aga võrreldes Stalini terroriga mõjus
sakslaste tulek kui kergendus. Esimesed kaks saksa okupatsiooni aastat teenis Ruudi Tallinna välipolitseis.
Aga a. 1943, kui Saksamaa Euroopa vallutamise plaan hakkas lagunema, alustati üldmobilisatsiooniga
Eestis.  Ruudi määrati eliitväkke mille ülesandeks oli Poolas üles otsida ja tappa poola vastupanuliikumise
patrioote.  See oli vastu Ruudi tõekspidamisi, sest ta ei soovinud kaasa aidata sõbraliku naabermaa
mahasurumises.  Kavalusega õnnestus Ruudil põgeneda okupeeritud Eestist üle Soome lahe, nõnda kaasa
lüües teiste mobilisatsioonist kõrvalhoidjatega.  Aga vabaduse hõng osutus lühikeseks.  Mõne päeva jooksul
püüti ta Helsingi tänaval kinni, vahistati sakslaste poolt, süüdistati väejooksikuks ja mõisteti surma
ülespoomisega.  Ta surnukeha pidi saama riputatud lambiposti otsa kesklinna väljakule Tallinnas, teistele
hoiatuseks.

Päästeingel ilmus jälle — ainult mõni tund enne laevaväljumist Tallinna.  See oli sõbralik soome
ohvitser Kymenius ja ta eestlannast naine Elfi.  Leitnant Kymenius suutis ühe allkirja võltsimisega tõendada,
et Ruudi oli vabatahtlikuna Soome armees ja et sakslased peaksid ta jalamaid lahti laskma.  Nii sai Ruudist
vapper Soomesõja võitleja Nõukogude rünnaku vastu: alguses oli ta rootsi vabatahtlikkude hulgas, pärast
3,500 noortest eesti meestest moodustatud Soome jalaväe rügemendis JR-200.  Ühes eriti ägedas lahingus
Karjala rindel hävines Ruudi 36-e meheline üksus peaaegu täielikult — ainult 5 või 6 meest jäid ellu.  Ingel
päästis Ruudit jälle, olgugi et ta sattus haiglasse granaadi kildudega nii sügaval kehas et need jäid ja lähevad
temaga praegus hauda.  Sellest õudsast lahingust pääses veel eluga Ruudi relvavend Villi Lepik, kelle poeg
Alex on täna siin ja kes aitab kanda Ruudit ta viimse puhkepaigale.
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Septembris a. 1944 tulid tagasi Eestisse suur enamus JR-200 mehed, nende seas ka Ruudi. Nende
hulljulge kava oli täita tühja kohta mis pidi tulema sakslaste taganemisega ja enne Nõukogude Liidu uut
sissetungi.  See oligi olnud soomlaste strateegia, JR-200s treeniti soldate ja ohvitsere mitte ainult Soome
kaitsmiseks vaid ka lootusega, et nendest moodustatakse uus Eesti sõjavägi.  Aga see ei saanud tõeks.
Soomlased saatsid eestlased Eestisse oma auga ja vormidega, aga sakslastel ei olnud mingit huvi toetada
iseseisvat Eestit.  Sakslased võtsid Soomepoiste vormid ära ja saatsid nad enesetapu missioonidele
sissetungivate Nõukogude vägede vastu, ise tagasivõttes oma mehed ja varustused.  Suurem jagu Ruudi JR-
200 kaaslastest tapeti ehk arreteeriti ja veetsid piki aastaid Siberis sunnitööl.  Ruudil, ikka päästeingli tiiva
all, oli jälle õnne ja oskust.  Ta jõudis seiklustega Eesti läänerannikule, kus sadasid põgenikke püüdsid saada
paadikoha mis viiks neid läände.  Tänu oma kompassile võeti Ruudi ühe viimase paadi peale, seegi läks rikki
ja keerles tormisel Läänemerel.  Aga ingel saabus nüüd rootsi mereväe laeva näol, nimega Gävle, mis siis
viis tänulikud põgenikud vabadusse.

Mõned kuud töötas Ruudi metsas, aga Stockholmi säravad tuled tõmbasid teda sinna.  Seal ta sai
kokku oma vana relvakaaslasega, Villi Lepikuga.  Nad võtsid koos korteri ja käisid kursustel uusi elukutseid
õppimas — Ruudi õppis rauatreialiks.  Peale kõigi sõja kogemuste, vahistamiste ja surmaohtude, hindas
Ruudi nüüd vabadust täiel määral ja tahtis elu nautida.  Ta ühines kuulsa Eduard Tubina juhitud Stockholmi
Eesti Meeskooriga.  Vahetevahel käis ka pidudel ja tantsudel.  Ühel nendest kohtas ta oma tulevast abikaasat,
Irene Dyrbergi, kes oli eesti rootslane ja Rootsi jõudnud suvel a. 1944.  Nad abiellusid mais a. 1950 ja
emigreerusid Kanadasse täpselt aasta hiljem, meelitatud Irene venna Ericu poolt ja ta juttudest kõigist
küllusest ja töövõimalustest Briti Kolumbia metsades. Meelitav Kanada ei olnud ainuke põhjus, miks
noorpaar kolis ümber poole maailma.  Rootsi ei tundunud enam turvaline Eestist põgenikele.  Tõesti, Ruudile
teadmatu siis, oli ta terve perekond deporteeritud Siberisse märtsis a. 1949; isa Juhan, ema Lisa, õde Adele ja
vend Heino veeti loomavagunis sundümberasumisele.  Nende kuritegu oli et neid tembeldati kulakuks,
rikkaks talupojaks kelle vastuseisu potentsiaali kardeti põllumajanduse sundkollektiviseerimise ajal. Ruudi ei
nãinud kunagi oma vanemaid jälle ja ei teadnud kus nad asusid enne kui 1950-e aastate lõpus; siis aitas
Punane Rist neid leida ja Ruudi sai saata pakke.  Esimene pakk ootas postkontoris järeltulijat a. 1959 kui ta
isa suri.

Alles kolm aastakümmet hiljem, suvel a. 1989, s.t. vahetult enne Berlini müüri lagunemist, reisis
Ruudi esimest korda peale sõda Eestisse tagasi.  Seal ta kohtas õde Adelet peale 45-e aasta.  Adele suri
Siberis vähem kui aasta hiljem.

Põgeniku elu ei ole kunagi kerge.  Aga Ruudi, nagu paljud ta aatekaaslased, otsustas, et energiaga ja
optimismiga saab kadunud kodumaa hinge, kultuuri ja keelt paguluses alles hoida, lootes et ühel heal päeval
tuleb jälle vabadus ja Eesti kadunud pojad ja tütred saavad tagasi pöörduda.  Oma tugeva, kõlava häälega ja
lauluarmastusega sai Ruudist Vancouveri eesti mees- ja segakooride sammas ja suur tugi.  Ta solo
ettekanded olid alati nauditavad — need võisid olla tõsised esitused küll kirikus ja kontsertidel, kui ka
spontaansed meeleolu laulud pidudel ja rahvaüritustel. Usumehena võttis Ruudi aktiivselt osa Eesti Luteri
Kiriku tööst, olles Kiriku Nõukogu esimees 1973-1980 ja jälle hiljem.  Samuti töötas ta väsimatult
Vancouveri Eesti Seltsi heaks ja oli mitu aastat raadio programmi “Estonian Hour” toimetajana.  Ruudi
osales oma perekonnaga paljudel Lääneranniku Eesti Päevadel ja Estodel.  Ta oli abiesimees 1977
Lääneranniku Eesti Päevadel Vancouveris.  Ta toetas pidevalt eesti kirjandust, kunsti ja muusikat.  Ruudi ja
Irene kodu oli alati lahti külalistele ja peolaud kaetud kaugelttulijatele, eriti eestisoost kunstnikele, pastoritele
ja haritlastele.

Muidugi lisaks ühiskonna tegevusele pidi Ruudi leidma mooduse kuidas majandada oma kasvavat
perekonda.  Irenega nad otsustasid juba päris alguses et metsatööga ei ole võimalik saavutada stabiilset
perekonna elu.  Olgugi et põlismetsade suured puud imponeerisid noort metsatöölist, otsustas Ruudi et
kergem ja tulukam elukutse baseerus majade ehitamises kasvavas majandusega Vancouveris ja mitte palkide
vedamises turule. Kakskümmend aastat ehitas Ruudi ühepereelamuid ja suuremaid üürimaju, jättes oma
tööjälje Vancouveri kaardile.  Oma kalli kodumaa mälestuseks ristis ta kaks tänavat Vancouveri eeslinnas
Burnabys Tallinn ja Taara laan.  See kõik oli võimalik vaid elukaaslase Irene abiga, kellega nad koos
kasvatasid tütart (Lilian, sünd. a. 1956) ja poega (Alar, sünd. a. 1959).

Kallid sõbrad, lahkunud Rudolf Olljumi austajad!
Veerand sajand on möödunud sellest (a. 1979) kui tervise diagnoos esimest korda kuulutas, et on tegemist
eesnäärme vähjaga.  Mitmel korral tundus arstidele ta olukord meditsiiniliselt lootusetuks.  Aga terve eluaeg
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oli Ruudi ületanud vastuolusid ja elu-surma küsimusi.  Sügav usk Jumalasse andis jõudu, kaitseinglid ei
jätnud teda kunagi maha.  Ka ta tugev eesti jonn tasus ära ja pikendas ta eluiga mitu korda, küllalt kaua, et
näha veel mitu imet ja miraaklit.  Näiteks võib tuua Eesti vabastamine a. 1991 ja Ruudi kalli kodumaa uuesti
arenemine, ning ta armsate, ilusate lastelaste sünd ja kasvamine.

Minu isas peitus mitmeid kontraste.  Ta ei kartnud oma tõekspidamisi välja näidata ja ta ootas et
teised teeksid sama.  Ta jagas rikkalikult kinke ja ta sai ka ise palju vastutasuks.  Tal oli hea elu.

Palun austage Ruudit koos minuga, paludes et ta nüüd saab viimase, kõige kõrgema kingi ja tasu
osaliseks - ühe kauni elu eest, elatud usus ja armastuses: see on lunastus ja liitumine oma Loojaga taevas.

Alar Olljum

In remembrance of our friend

Ruudi was my friend. During this friendship, which has lasted a large portion of my life, I have come to
know him in a manner that lets me offer to you what is in my heart and mind.

Ruudi was a generous man. He was generous with his time, his advice, his money and even his criticism. He
never wavered from his path, and was true to himself, true to his friends and true to his love of God, to the
end.

It is fitting that we should say goodbye to him in this church, because here was his home of homes, where his
heart was, and where are the people he loved. I know of no-one else who loved this church, this
congregation, our God, more than Ruudi.

To be alive and not think of death is impossible. In Ecclesiastes it states that there is “a time to be born, and
a time to die.” The apostle Paul says that “We only know in part. We see in a mirror dimly.”

When I think of Ruudi, I can’t help but liken him to a mighty oak tree. No one knows his fruit and shade
better than his family and his friends. There is one very good reason the oak tree is a symbol for Ruudi.
ACORNS. In autumn, the ground under the tree is covered with acorns.  Here, in this building, in this
church, you can’t go but a few steps and not see the results of Ruud’is efforts. Whatever task he took on, he
did asking the Lord’s blessing. If we were to try and count all that Ruudi did for us, -with God’s blessing,- it
would be like counting acorns on the ground – some would be hidden, some not, but you’d always miss
some.

One would think that the Psalmist was talking about our departed friend when he wrote “His delight was in
the law of the LORD – the word of the LORD. And on that word he meditated day and night.”

One can describe Ruudi in many superlatives. But the one “title” he loved the most was “grandpa”. He had a
way of talking/bragging about his grandchildren, each and every one. Each of his children and grandchildren
had a special place in his great big warm heart. Irene, his wife, his “rock,” is the one without whom he said
his accomplishments would have been minuscule.

There are times when thing don’t make sense, but when you are grappling with God’s ways, thing don’t
always make immediate sense. Today is a celebration, because Ruudi lived a full, fulfilled, life of faith.  For
all who believe, this is not a final goodbye. We will meet again! The Jewish tradition says that when Moses
was about to die, he asked God than it not happen. Gently, God told him that all mankind must die, and then
took his soul to heaven with a kiss.  The love of God is so great for us that when we’re in stress, agitated,
unhappy, He comes to us, takes us in His lap, comforts us, and tells us that we have His salvation, and an
eternity of heavenly peace with Him.

Ruudi has finished the race we call faith, and arrived in heaven. Thanks be to God, He took his soul with a
kiss. Until we meet again, Ruudi, go with God!

Tarmo Viitre
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    KODUKIRIKU TEATED

ESTONIAN
EVANGELICAL
CHURCH

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

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

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

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

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

Vaiksel Laupäeval, 26. aprillil, - Ülestõusmise Püha.
Öine jumalateenistus algusega kell 9:45 õhtul

Pühapäeval 15.mail 2005, kell 11:00 -Nelipüha jumalateenistus.

Pühapäeval 26.juunil kell 18:00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus.
Forest Lawn kalmistul, eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud.

Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Klaveril saadab: Tarmo Viitre.

Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile kes tulid minu kalli abikaasa - isa ja vanaisa Rudolf Olljumi ärasaatmisele.
Täname lillede, kaastunde kaartide ja annetuste eest Peetri Kogudusele, Cancer Foundationile, St.Pauls

Hospital Palliative Careile ja Pereraadiole Eestis.
Eriline tänu õpetaja Walter Johansonile, Dr. Artur Proosile, organist Tarmo Viitrele, solistidele

Maarika Teosele Portlandist ja Herbert Kirvesele.
Täname Koguduse esimeest ristikandjat Armas Kivisilda ja kõiki järelhüüete eest ning Karl Tomingat

suure abi eest.
Täname kirstukandjaid Bill Goold, Alex Lepik, Arvo Marits, Alar Olljum, Urmas Tallermo ja Eric Tilk.

Irene
Alar perega
Lilian perega

10





03.2005

E.E.L.K. Vancouver Peetri Koguduse

TEATED Nr. 2, 2005

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

Armas Koguduse liige!

Käesolevad sõnad on sidemeks Sinu ja koguduse vahel.  Neis
peegeldub koguduse tegevus, mis kutsub ka Sind kaasa aitama.

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

Kolm Suurt Päeva Suur Neljapäev - 24.märts kell 7 õhtul armulauaga.  Esineb
organist Paul Bergbusch.
Suur Reedel - 25.märts kell  - liturgiline jumalateenistus.
Ülestõusmispüha - 27.märts kell 11 hommikul armulauaga. Esineb
laulukoor Leelo.

Victorias Ettenähtud jumalateenistused toimuvad  kell 2:00 p.l. 26.märtsil.
(armulauaga) Sommerset House’is, 29.okt. (armulauaga)
Sommerset House’is, ja 17.dets. Lutheran Church of the Crossis
(järgneb kohvilaud).

Emadepäevaks 8.mail on külalisõpetajaks Kolga-Jaani koguduse õpetaja Ants
Tooming.

Nelipüha pühitsetakse 15.mail armulauaga kell 3 pl.

Surmuaiapüha ökumeeniline jumalateenistus tähistatakse 26.juunil kell 6 õhtul
Forest Lawn kalmistul.

Peapiiskoplikud
jumalateenistused

toimub pühapäeval, 3.juulil kell 11 hommikul.  Ökumeeniline
Kontsertjumalateenistus, mis on seotud Lääneranniku
Eestipäevadega toimub Benektiinide kloostri kabelis - Westminster
Abbey - Missioni linnas toimub kolmapäeval 6.juulil kell 12:30. 
Esinevad eesti soost vaimulikud, laulukoorid Eestist ja solistid
Kanadast.  Annetused on sihitud Caritas’e Tallinna tänavalaste ja
vaeste perekondade sotsiaaltöö toetamiseks.  Vt.
http://www.caritas.ee. 

Talitused Surnud: Lindalia Lepik (84), Rudolf Olljum (84), James
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Podgursky (57).  Avaldame südamlikku kaastunnet lahkunute
perekondadele ja kõigile omakseile.

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

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

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

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

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.  2004.a.
laekus üle $140,000 tänu testamentidele!
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Eesti uudised
2005 Kevade

Eesti sõdurid sõjas: Irakis pärinev kerge jalaväe rühm Estpla-10, 1-US Cavalry Division
2.brigaadi 12.ratsaväe rügemendi pataljoni 2-12 CAV leidsid mässuliste suuri relvapeidikuid
Baghdadi läheduses ja Põhja Babuloonia provintsis. Relvapeidikud sisaldasid suurtüki mürske,
miini pilduja moona ja käsi tuli relvi. Eestisse naastanud kapten Toomas Väli ütles, et sõda pole
veel lõppenud, vaenlasi tuleb ei tea kust sõtta. Staabiülem kolonel Walker kiitis Estpla-10. EL'I
inspektorid külastasid mitmeid riigi ja sõjaväe asutusi, kiites Eestit terrori vastase võitluse
süsteemi lihtsaks ja efektiivseks. Lõppraport valmib sügiseks. Kaitseministeeriumi ettepanekul
anda kõrge autasu Rüütliristi omajale Harald Nugistele keelduti andmast. Ühtekokku 462 inimest
olid autasutatud. Kosavost tulid tagasi Eesti kerge luurekompanii BALTSQN-10 pranslastest
juhtivast brigaadist Taani pataljoni koosseisust. Major Rudolf Jeeser hakkab Iraaki sõdureid
koolitama.
Välisminister Kristiina Ojuland asendati Rein Langiga: Ojuland tahtis vabastada teistkordselt oma
ameti ajal välisministeeriumi kantsleri Priit Kolbre, Ojulandi üteluse järele panna väärika inimese
Soome suursaadikuks. 600 ametkonda juhtiv Kolbre alustas välisministeeriumis kui enamik
ametnikke olid Ojulandi vastased. Ojulandil polnud selget venepoliitikat. Kaitsepolitsei avastas,
et välisministeeriumist on kadunud 91 saladokumenti. Ojuland on kui juht kadumisest vastutav.
Ojuland tunneb, et ta pole süüdi ja katsu väita, et sala paberid kadusid enne tema valitsemise
aega. Hiljem võttis ta omaks kadumist. Peaminister Parts vallandas Olujandi ja päästis valla
Reformierakonna vastulöögi, mis siiski vaibus. President kinnitas Ojulandi vabastamist usalduse
puudumise pärast. Kuuest kanditaadist valiti Rein Lang uueks välisministriks, kes on olnud
maksumaksjate eestkõneleja, kirglik debater ja otseütleja. Lang asutas ja esines raadiosaates
Kukus. Suhtumine Venemaaga on tragikoomiline. Venemaa esitab piirilepingut deklaratsiooniga,
mida riigi ametid võtavad väga tõsiselt olgugi et diplomaadid vene välisministeeriumilt
pealesunnitud paberid tõsiselt ei võta. President Rüütel kohtus Kremlis Putini ja Eestist pärineva
patriarh Aleksius II'ga, kes kutsus Rüütli Kremli kahe tunniliseks läbirääkimisele. Putin mõistis
hukka Molotov-Ribbentorpi pakti, aga okupatsiooni Putin ei tunnista. Euroopasaadik Ilves arutab,
et piirileping tuleb ajada EL kaudu. Vene tahab kiiret piiri lepingut. Peaminister Parts tahab
piirilepingut kiiresti. Setud kes elavad mõlemaid pooli piiri tahavad esimese Eesti Vabariigi piiri,
nad isegi käisid Toompea eest demonstreerimas. Eesti alustas Venemaaga piiri paika panema.
Venemaa kutsub 9.mai sõjalõpu pidustustele: Praegu näib, et võidupühale läheb ainult Vike-
Freiberga kuna tema ei taha, et teda natsiks nimetakse. Vike-Freiberga isegi andis Putinile
venekeelse Läti ajaloo raamatu, mil on suurt müüki ja mis on keelatud Venemaal. Paljud
eestlased võitlesid puna armee laskur korpuses. Vastas poolel olid mitme kümne tuhandilised
Hitleri väes eeestlased kes võitlesid Eesti iseseisvuse. Mõlemal poolil valati palju eestalste verd.
Oleme peaaegu unustamas, et Yaltas Churchill ja Roosevelt andsid Stalinile poole Euroopa.
Stalin kohustus võitlema Jaapani vastu ja sai selle eest Kuriili saared, Lõuna-Sahhalini ja hiljem
Mandzsuria. Eestlaste ja leedulaste mitte tulemine ärritab Israeli, kuna see näitavat, et Eestil on
raske holocausti hukkamõistmist. Venemaa ei tunnista Eesti okupatsiooni ja vaatab enesele kui
Eesti vabastaja. Venemaa tahaks näha Eesti koostöö ühise ajaloo kirjeldamiseks. Tartu ülikooli
professor Medijainen mõistab hukka, et Eesti ei kuulutanud sõja keisrikule Saksamaale kui ta
väed tulid Eesti ja oleks annud Eestile võimaluse Versailles võitjana esineda. Kahtlusi on
tekkinud Tartu rahulepingu maksvusest. Lepingud ei kaitse iseseisvust, inimesed kaitsevad
iseseisvust. Kas ei teeks tuleviku plaani?
M/S Estonia hukkamine: Ameerika reporter Christopher Bollyn on lähemalt uurinud hukkumist.
Bollyn töötab American Free Press'is ja toetab saksa ajakirjaniku Jutta Rabe poolt leidud fakte,
mis on vastuolus Eesti-Soome-Rootsi komisjoniga, mis järeldas et viisori avanemine laskis vee
laeva. Bollyn leiab nagu Rabe, et laev hukkus plahvatusest, selleks tunnistab auk autoteki all,
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viidates plahvatust seest. 1994 sügisel veeti Eestist M/S Estonial vene kõrgtehnilist sõjatehnikat,
sõjariistu ja kosmostehnikat. Rootsi uurimine paljastas, et Arlanda lennuväljal lahkus üheksa
anonüümset reisijat Ameerika valitsuse poolt. Kapten Pihl rööviti koos teiste 8 hukkumist
üleelatanud reisijate. Rootsi valitsus on kinnitanud hukkumise saladuseks, mida selleks toetavad
ka Soome ja Eesti valitsused. Asja uuritakse. Paljud tolleaegsed Eesti riigi dokumendid on
kadunud. Kas tõesti eesti riik vajab kasustajat? Rootsi parlamentaar Lars Angstrom oli Toompeal
asja arutamas.
Elulised asjad: Vanemahüvitus ei pannud kõrgepalgalisi sünnitama, neile kes sünnitas sai riigilt
15 741 krooni oli selles grupis 905 naist. Ühtekokku 22 430 naist said sünnitus hüvitust. Enamus
naisi said madalama 2200 kroonilise hüvituse. Eesti iive on negatiivne. Hiina keeld üle ühe lapse
sünnitamise on siiski annud + iive, Eesti iive negatiivsus on maailmas esikohal. Hiinlasi on
illegaalselt toodud Itaalia rõivastus tööstusesse Hiina maffia poolt. Mõni küsib, kas poleks ka
Eesti tuua hiinlasi, sest tulevikus räägivad inimesed inglise keelt. 32 aastaste naisel on tavaliselt
võimalus saada ainult üks laps. Tsehhis lapsetoetus tõi mustlastele olukorra, kus lapsetoetus
võimaldas töölt äraolemise. 15 aasta pärast Eesti vajab sada tuhat muulast. Geeni projektil on
investimisest puudus ja riik ei saa olla alati langevarjuks. Leiti geenide rida mõningatel naisel mis
on võimaldanud selle geenirijaga naistel sündivust kõrgendada üle kolme korra.
Usk: Eesti piiskopi ametisse seadmist on läbi viidud Soome ja Rootsi piiskoppide poolt, Andres
Põder assisteerisid partnerkirikute peapiiskopid. Rüütel andis Alekseisuse II poolt antud aurahad
edasi eesti Kirikute Nõukogule.
Majandus: Eesti transit kaubandus väheneb tulevikus kuna Venemaa tõstab oma Balti mere
sadamate töövõimet. Vene tõstab oma õli tootmist aastaks 2010 kolmekordseks. Eesti firmad
välismaal sagedasti ebaõnnestuvad. Eesti rautee kannatab õli röövimise all. Los Angelesi tegutsev
Entertainment Business Groupi arendus ja produksioonipresidendi Gilleni huvi Eesti vastu tekkis
üheksa aastat seal elanud Jaanus Silla kaudu. Gillen 12 miljoniline fond võib kasutada eesti
filmide tegemiseks. Soome lõpetab piirangud eesti tööjõule.

Jaan Veiderma

„KEERUTAJATE” rühma
kokkutulekud toimuvad
esmaspäeva õhtuti kell 7

„Meie Kodus" 6520 Oak Str. Vancouveris.

Rahvatantsud - juhendaja Enno Paat - tel. 604 465-7843

Ühislaulud - saatemuusika Tarmo Viitre

Vestlus - kohvilauas

Ootame uusi osavõtjaid - huvikaaslasi
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Kokkade nurk
Chef's corner

Hernesupp on vana eesti toit, hingelähedane nagu kõik see, mis pärit vanaema köögist.
Järgneva supi retsepti valmistamisel kasutatakse tooreid või külmutatud värskeid herneid.
Huvitav lisand on kuivatatud suitsuliha väikesed tükid, mis annavad just hernesupile omase
maitse.

Hernesupp
(3-4 portsjonit)

300 g tugevat kanapuljongit
õhukesi peekoniviile
200 g noori herneid (värskeid või
külmutatud)
100 g porrut (roheline osa)
1 keskmine sibul
2 spl hapukoort
soola
suhkrut
kirvelit ehk aedharakputke dekoreerimiseks

Haki porru väikesteks viiludeks. Haki
peekon väikesteks tükkideks, seejärel
kuivata ahjus krõbedaks. Haki sibul ja
kergesti prae peekonirasvas.
Kuumuta kanapuljong keemiseni, lisa
hakitud porru ja keeda 1-2 min. Lisa herned
ja sibul ja lase tõusta kuni keemiseni.
Püreeri supp saumikseriga. Kalla läbi sõela
teise potti. Hoia kuumana.
Maitsesta soola-suhkruga.
Serveerimisel lisa hapukoor, puista supile
kuivatatud peekonit ja dekoreeri aedharak-
putkega.

Head isu!

Green Pea Soup
(3-4 servings)

300 ml. hearty chicken stock
thinly sliced bacon
200 gr. green peas (fresh or frozen)
100 gr. leeks (green portion)
1 medium onion
2 tbsp sour cream
salt
sugar
chervil as a garnish

Thinly slice the leek. Chop the bacon into
small pieces and heat in oven until crisp.
Chop the onion finely and sauté lightly in
bacon fat.
Heat the chicken stock to just boiling, add
the sliced leek and boil 1-2 min. Add the
peas and onion and bring to the boil again.
Puree in blender or food processer. Pour
through a sieve into another pot. Keep hot.
Taste. Add salt and/or sugar as needed.
Serve with a dab of sour cream and sprinkle
with bacon bits and chopped chervil.

Bon apetit!

Eestlaste vanadest toitlusoludest

Andmed eestlaste vanematest argi- ja pidupäevatoitudest kuni XIX sajandi keskpaigani on
võrdlemisi napid. Talurahva elutase oli väga madal, igapäevane toit vilets ja kasin. Rahvamälestustes on
säilinud andmed selle kohta, kuidas 1800.a. ümber olnud toiduks aganaleib ja silgusoolvesi. Leib oli nii
rabe, et söömisel murenes puruks ja tuul kandis laiali. Kõneldi: „Allatuule ei tohi süüa, ajab aganad
silma". Aganane leib oli must ja rabe nagu turvas. Ikaldusaastail ei jätkunud isegi aganaid ja siis lisati
leivaviljale sarapuu-urbi, tammetõrusid, sammalt, kanarbikku ja sõnajalgu. Kevadel muutus ka
niisugune leib haruldaseks. Siis otsiti abi metsa alt, tehti nõgese-, hapuoblika-, naadi- ja ohaksuppi.

Leiva kõrvale võeti veega ja rukkijahuga segatud hapupiima, silku ja kuivatatud kala, naeri- ja
kapsasuppi. Värsket piima ja liha söödi väga harva.

Silvia Kalvik - Eesti Rahvatoite
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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

Eesti keele raskete sõnade sõnaraamat Ruth Mägi jt., Tallinn 2001
Kuidas sõnu õigesti kirjutada ja kasutada. Iga sõna juures muutevormid,

tähendus, kasutusnäited ja kommentaarid.
TEA Kirjastus

Eestlaste küüditamine - mineviku varjud tänases päevas    toim. Ene Andresen jt. Tartu 2004
Raamatu aluseks oli sama nimeline konverents nov. 2002.a korp! Filiae Patriae

eestvedamisel. Artiklid ja elulood koos fotodega.
FP Kinnisvara OÜ

Spell Asta Willman  - Hartford, 1988
Collection of short stories translated from Estonian. Original title "Lumm" (1955)

written while the author lived in Vancouver. The plots of the eight stories unfold in
different parts of the world yet they are united by a theme of personal freedom.

Maris Makko

Once Upon An Island Axel Lindstrom - Gig Harbor, 2003
Adventures of a boy growing up on the island of Vormsi located just off the

West coast of Estonia. Covers the period from the 1920's to the Second World War.
Easy to read style.

Ravenwood Publishing

Ära Maimu Berg - Tallinn, 1999
Romaan. Tegevusajaks ja -kohaks on 70ndate aastate Eesti.

Kirjastus Tuum

Linnu tiivul Erik Linnolt - Tallinn, 2000
Mälestusteraamat ühest mitmekülgsest elatud elust - lapsepõlvest Pärnus, ajad
Vabariigiaegse ohvitserina, põgenemine, elu Rootsis, viiekümmnendatel aastatel
Vancouveris (oli VES esimees 1957-58) ja viimased 40 aastat Connecticutis.

SE&JS Kirjastus

The Red Book: Information Services Vancouver Vancouver, 2005
Directory of Services for the Lower Mainland 2005-2006
Online version: www2.vpl.vancouver.bc.ca/redbook

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Kilde eesti keelest

Eesti keel nagu iga teine muutub, uusi mõisteid ja sõnu tuleb juurde. Inglise keelest on neid
laenusid rikkalikult. Meie vanemal põlvel on vahel raske nende muutustega tutvuda, sest alati pole
ju eestikeelseid ajalehti käepärast. Sellepärast toon teile kilde meie keele inglisepärastest sõnadest.

- Eesti tennisenaiskond alistas karikasarja play-offsis esiliiga ja pääses Maailmaliiduga
ülemineku matšile ...

- üle -euroopaline debatt sai stardi ...
- vähemalt deklratiivsel tasemel kattub Euroopa Komisjoni ettepaneku esimene prioriteet
- Jaekaubandusega tegelev firma võtab tööle marketingi tootejuhi ... ja rutiinivaba töö ...

allhankijate administreerimine ... müügiassistent ... promotsioon jne.
Veel inglise keelest tuttavaid sõnu:

exporttöörid, bussiterminal, kultuurfestival, kunsniku püsiekspositsioon, kunsti kollektsioon,
intellektuaalomand, investeering, isiklik antipaatia, kvaliteetne jazz, koosteooperaatorid,
hammaste proteesimine, kaevanduse renoveerimine, eksportööride mured, finantsosakonna
juhataja, tulemusele orienteeritud, noortebandide konkurs, horoskoop jne, jne.

Need sõnad ja laused on võetud ainult ühest ajalehest. Head lugemist arenenud eesti keeles,
mis kipub ikka rohkem inglise keele moodi minema.

LS

Rotary Humanitaarabi Eestisse

Kõik kolm selle aasta konteinerit Eesti haiglatele või hoolekodudele on nüüd juba teel või
laadimis valmis. Võru Haigla konteiner läks teele 19. veebruaril, Tõrva konteiner 26. veebruaril ja
Türi oma on laadimiseks valmis 5. martsil. Kõik saadetised peaksid jõudma Eestisse märtsi lõpul
või aprilli alul.

Suur tänu kõigile Vancouveri Eesti organisatsioonidele millised nii lahkel viisil rahaliselt
kaasa aitasid Türi konteineri saatmisel.

Leo Allas

Viljandi Culture Academy
 Hello -
We represent the Viljandi Culture Academy, Viljandi, Estonia and other organisations desiring to
recruit qualified students from around the world to matriculate at Estonian colleges. This is a great
opportunity for students globally to learn about Estonia, its culture, and programmes of arts
management and music management, many offered in the English language, at low cost.
If you would like, please refer us to a contact person with whom we may discuss cooperation.
Also if you know of any students wishing to "exchange" here in Estonia, let them email us.
Regards,
Prof. Dr. David Jones, Chairman,
Baltic Pacific International, OU
Tallinn, Estonia
Email> balticpacific@yahoo.co.uk
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BATUN

Proposed statement of mission, goals and objectives for UBA-BATUN :

The board of UBA-BATUN invites all members to comment on the following statement of mission, goals and
objectives. We need your input to help us answer the question 'What is UBA-BATUN?' now that the Cold War
has ended, Estonia, Latvia & Lithuania are members of the United Nations and have now finally been admitted
to NATO and the European Union.

The Baltic Association to the United Nations. (BATUN) is a department of United Baltic Appeal, Inc- ( UBA), an
independent, not-for-profit, non-governmental organization.

UBA-BATUN is funded solely by membership dues and donations. UBA-BATUN receives no government
support of any kind, directly or indirectly.

UBA-BATUNs mission is to:

Maintain an independent, non-governmental, and non-partisan Baltic presence at the United Nations and other
relevant international forums. Monitor the activities of the United Nations and other international forums and
inform all interested persons about developments at these forums which impact the Baltic nations of Estonia,
Latvia and Lithuania.

Promote civic interest and participation in the formulation of foreign policy within Estonia, Latvia, Lithuania, as
well as in the host countries of Baltic communities worldwide. Promote public awareness and informed
discussion on issues of international concern affecting Estonia, Latvia and Lithuania. Provide assistance to the
United Nations Associations of Estonia, Latvia and Lithuania. Encourage the people of Estonia, Latvia and
Lithuania, as well as Estonians, Latvians and Lithuanians worldwide, to cooperate on issues of common concern
for the mutual benefit ofall.

Educate the world public and governments about the history, culture, and current affairs of Estonia, Latvia and
Lithuania. Expose and counter the campaign of disinformation, waged mainly by the government of the Russian
Federation, against Estonia, Latvia and Lithuania. Promote respect for the Baltic nations and their history by
exposing and countering false, misleading or denigrating statements, made either out of ignorance or malice,
against Estonians, Latvians and Lithuanians.

Pressure the government of the Russian Federation and Russia's society as a whole to acknowledge and atone
for the crimes committed by the Soviet Union against the people of Estonia, Latvia and Lithuania. Support
international efforts to condemn the crimes of communism.

Work to make the United Nations and other international forums more effective and dedicated to their stated
principles. Convince UN member states and non-governmental organizations to speak out and take appropriate
action at international forums in response to human rights violations by the Russian Federation, Belarus and any
other government that demonstrates consistent disregard of internationally recognized human rights standards.
Urge the United Nations and other international forums to counter the military intimidation by the Russian
Federation of neighboring countries and support efforts seeking the removal of Russian troops from Georgia and
Moldova.

23



Draw the attention of the international community to the status of and situation in Kaliningrad, the Russian
enclave bordering Lithuania and Poland, where the combination of a needlessly heavy military presence,
lawlessness, and deteriorating environmental and public health situation threatens the surrounding region.

Promote as a positive example the democratic and economic emergence and transformation of the Baltic nations
from Soviet totalitarianism and Russian imperialism, for other countries where progress has been slow or has
even reversed. Support the democratic and human rights movements in Belarus, the Russian Federation,
Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan.

PLEASE BECOME A MEMBER OF BATUN (OR RENEW YOUR BATUN MEMBERSHIP)

Individual: $ 40 US / $ 55 Canadian, Family: $ 60 US / $ 80 Canadian, Pensioner: $ 20 US / $ 27 Canadian

Organization: $125 US / $175 Canadian, Student: $ 30 US I $ 40 Canadian

Make checks payable United Baltic Appeal, Inc. and send to:
UBA-BATUN
115 West 183rd Street
Bronx, NY 10453 USA

A Heartfelt Thank You

We would like to thank the Estonian Society, Estonian Pensioners' Club and members of St. Peter's
Estonian Lutheran Evangelical Church for all the beautiful flowers and heartfelt condolences that were
given on behalf of the sudden loss of our beloved mother, grandmother and greatgrandmother, Linda
Lepik, who died December 24th, 2004.

Also we would like to thank eveyone for all the gracious donations given to St. Peter's Estonian
Lutheran Evangelical Church in her memory.

All the warm gestures have truly been a great source of comfort for the entire family. We appreciate
you all!

Mai Swan
Ivo Leemet

Eha Shepherd

Russia extends hand of friendship to Baltics -- Putin

Feb 25 - Russian President Vladimir Putin acknowledged the Baltic countries' right to their own view regarding
the results of World War II and added that despite that he awaits the Estonian, Latvian and Lithuanian leaders in
Moscow on May 9.
Putin said that events and results of World War II could be assessed differently. "We respect the opinion of the
people in the Baltics who believe that the end of World War II entailed the tragedy of their national
independence being lost," Putin told reporters in Slovakia.

VM
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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, brooneerida oma
toa ja tulla Harrisoni et nädalaks ajaks viibida kohas, mis meie abiga muutub tõeliseks
Eesti kuroortlinnaks.
Meile tuleb külla ESTuudio kammerkoor Eestist.  Nendega koos laulab meesquartet
nimega UR2KAM.  Torontost on tulemas Koolikoor kes esines Tallinnas Üldtantsu ja
Laulupeol ja ka silmapaistev osa Toronto Eesti Meeskoorist.  Meile on ka lubanud tulla
esinema Estienne naisvõimlemise rühm Torontost.
Tegevust leidub seal kuhjaga.  Kuurordis on viis basseini, 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 leiab aset 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 või www.esto2005.ca.
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Esmaspäeval, 4. juulil

Kell 14:00 – 16:00   Akadeemiline lõuna.  Siia on oodatud kõik akadeemilised
organisatsioonid, korporatsioonid ja seltsid.  Osavõtumaksus on sissearvatud lõuna.

Kell 17:00 – 18:30  Päevade Avaaktus XXVII Lääneranniku Eesti Päevad kuulutame
avatuks pidulikul tseremoonial.  Palun ühinege meiega sellel rõõmuküllasel
avapidustusel.

Kell 19:00 – 24:00 Sõpruspidu.  Otse peale Avaaktust pöördume kõrval saali et
uuendada oma sõprussuhteid vanade tuttavatega ja luua uusi sõprusi.  Eriti tähtis on siin
noortele anda tunne et neid vääritakse ja anda neile küllalt julgust päevadest hoogsasti
osaleda.

Teisipäeval, 5. juulil

Kell 9:30 – 11:00  Noorte tegevus  Tegevus on siin mõeldud noortele 12 aastat vana ja
nooremad.  Kulude kateks on ettenähtud tagasihoidlik osavõtumaks

Kell 11:00 – 13:00  E STuudio kammerkoori kontsert. Meid rõõmustab siin noored
lauljad Eestist.  E STuudio oli eelmisel aastal kontsertreisul Ameerika Ühendriikides kus
koor andis kontserdid New Yorgis, Baltimores, Los Angelese Eesti Majas ja San
Franciscos.  E Stuudio loodi 1989. aastal.  Tänaseks päevaks on ansamblist saanud
23+liikmeline kontsertkoor, kus enamus noori on laulnud juba 10-12 aastat.  Selles kavas
astub üles nii tütarlastekoor, noored mehed, solistid ja ansambel.

Kell 13:00 – 15:00 Teismeliste basseinipidu  Siia on oodatud kõik 12-18 aastsed.
Kerget lõunasööki pakutakse kõigi osavõtjatele.

Kell 15:00  Estienni kava  Toronto Kalev Estienne on maailma kuulus võimlese rühm
mille alguse andis Evelyn Koop ja on otsene järglane Ernst Idla võimlemisstiilist.

Kell 19:00  UR2KAM kontsert. Koos hakkas meeskvartett UR2KAM laulma Tartu
Miina Härma Gümnaasiumis sügisel 1997.  Sellel gümnaasiumil oli oma side
raadiosaatejaam mille kutsungiks oli UR2KAM.  Hetke impulsi järgi jäigi nimi
´urkakskam´ nende külge külvates kõikjal hämeldust ja lõbusat segadust.  Kooris lalavad
kaasa Markus Leppoja, I tenor, Märt Loite, II tenor, Simo Breede, bariton ja Tanel
Breede, bass.

Kolmapäeval, 6. juulil

Kell 9:30  Noorte tegevus  Tegevus on siin mõeldud noortele 12 aastat vana ja
nooremad.  Kulude kateks on ettenähtud tagasihoidlik osavõtumaks.
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Kell 11:00 - 13:00 Kontsert Jumalateenistus Ökumeenilist jumalateenistust juhatab
Peapiiskop Udo Petersoo koos kohalikude eesti vaimulikudega. Esinevad solistid ja koor.
Annetused suunatakse eesti heatahtliku organisatsioon „Caritasele".

Kell 17:00 – 19:00 Laulupidu  Lauljaid on siin mitmest riigist, Austraaliast, Eestist,
Ameerikast ja Kanadast.  Eesti laulu armastus seob kõik kokku ja pühitseme lauluga oma
isamaa armastust ja ühtekuuluvust.

Kell 19:30 – 21:30 Tondi otsing  Noored matkavad läbi ürgmetsa ja otsivad metslilli,
metstaimi ja metsloomi, kaasa arvatud hiigelkuulsat ‘sasquatchi’, mis on meie kohalik
tont.

Kell 20:00 – 21:30 Omamoodi Teater.  Vancouveri eestlaste teatriring esineb lavalise
põimikuga “Rännuteed ja rännukodud.”  Lavastus on kokku pandud teatriringi liikmete
elu- ja rännulugudest juurdlemaks küsimuste üle: Mis on kodu? Kes on kodu? Kus on
kodukoht?

Neljapäeval, 7. juulil

Kell 8:00 – 9:30    EOLL üldkoosolek  Kõik Eesti Organisatsioonide Liit Lääneranniku
liikmed on palutud saata oma esindajad selle koosolekule et arutada Lääneranniku
Päevade minevikku, olevikku ja tulevikku.

Kell 9:30  Noorte tegevus  Tegevus on siin mõeldud noortele 12 aastat vana ja
nooremad.  Kulude kateks on ettenähtud tagasihoidlik osavõtumaks.

Kell 13:00 – 15:00  Rahvatantsu kava  Kavas on rahvatantsu ja iluvõimlemist

Kell 16:00 – 18:00  TEM kontsert  Siin esineb meile kõigile tuntud Toronto Eesti
Meeskoor Charles Kipperi juhatusel.  Nendega ühineb see kord Toronto Eesti Noorte
Koor.  Mõlemad koorid osalesid Tallinna Üldlaulupeol eelmisel aastal.

Kell 19:00 – 24:00  LEP Ball  Päevade Ball leidub aset kuurordi uhkes peosaalis, the
Copper Room kus tantsupõrand on suur ja uhke ja klaasist tehtud.
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Reedel, 8. juulil

Kell 10:00 – 14:00   Rahvapidu  On olemas tuba kus saab oma pakid ajutiselt jätta
nendel kes kirjutavad ennast hotellidest välja.

Alalised tegevused

Salakõrts  on avatud 24 tundi päevas.  SK on mõeldud olla kohaks kus alati saavad
vanad ja uued sõbrad kohata ja ajada vaikset juttu mugavas õhkkonnas.

Eesti Klubi on igal õhtul avatud.  Siin on meil esinemisi igast maailma nurgast ja on ka
võimalik ise kaasa lüüa peotuju loomises.

Kunstinäitus.  Eriti suur rõhk on pandud Briti Columbias elavate eesti päritoluga
kunstnikutele.

Kuidas Eesti loodi – Postis Üle aegade kinnitab .  Aastal 1918 uus riik astus maailma
lava peale.  Riik omas ürg rahvast, omat keelt ja rahvusvaheliselt tunnustatud piire
võidetud oma vabadussõjas.  Kuida Eesti jõudis riigi seisukohale on haruldase näituse
teema.  Üle kuuesaja ehtsaid dokumente algusega ennem a. 1800 jälgivad eesti keele
väljendamist ja rahva enesekindlust üldise saksa ja vene mõju alt.  Näituse Eesti
Vabadussõja peaosa materjali kõrval esineb ka materjal Vene Jaapani ja esimese maailma
sõjadest.  Näitus koosneb dokumentidest, ümbrikutest, kirjadest ja postkaartidest, paljud
mis pole ennem avastatud. Näitus pakub vaatajale arusaamist ajaloo kohta mis jääb
meelde.

Eesti Video Saal.  Siin mängitakse eesti filme suunatud noortele, vanematele ja
vahepealsetele.

Majutus – palun nimetage et olete ‘Estonian League’

Harrison Hot Springs Resort & Spa 1-800-663-2266

Executive Hotel 1-888-265-1155

Harrison Village Motel 1-604-796-2616

Fenn Lodge (vajab autot) 1-888-990-3399
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Ever since 1953 when the West Coast Estonian Days were first held in San Francisco
they have 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, an hour and a half, east of Vancouver there is a
resort town, Harrison Hot Springs, which can safely be compared with the world’s best.
This 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 fortunate to be joined by E STuudio Chamber Choir from Estonia.  Joining this
fine choir is a men’s quartet by the name UR2KAM and other fine singers and musicians.
The Toronto Estonian Youth Choir joined by a large representation of Toronto Estonian
Men’s Choir is also joining us.  One of the world’s best rhythmic gymnastics team will
also be with us: Kalev Estienne from Toronto.
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 choral worship service
will be held in a mountain top monastery.
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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 or www.esto2005.ca.  Let’s all mark July 4-8, 2005 in our
calendars and we’ll meet in Harrison Hot Springs in Canada’s beautiful West Coast.
Our program is still under final review but here is the almost final schedule, subject to
last minute minor changes.

Monday, July 4, 2005

2:00 pm – 4:00 pm   Academic lunch.  All academic organizations are welcome to this,
our opening function.  Entrance fee includes lunch.

5:00 pm – 6:30 pm  Opening ceremonies

7:00 pm – 12:00 am Icebreaker party.  Immediately after the opening ceremonies we go
next door to reacquaint with old friends and acquaint with new friends.  The main object
is for our Estonian youth who are here from all over the world to get to know each other.

Tuesday, July 5, 2005

9:30 am – 11:00 am  Youth activities  This activity is specifically geared to our attendees
who are 12 years old or younger.  A modest charge will be levied to offset the cost of
materials used.

11:00 am – 1:00 pm  E STuudio concert. We are pleased to have with us a chamber
choir from Estonia.  E Stuudio was formed in 1989.  In 2004 they were invited to do a
concert tour of the United States where they performed in New York, Baltimore, Los
Angeles and San Francisco.  They have developed into a chamber choir of 23+ members
where most of the members have sung 10-12 years.  The members of the choir are girls
and young ladies with ages from 15 to 22 years old joined in this concert by a men’s
quartet, UR2KAM, soloists and musicians for a true treat.

1:00 pm - 3:00 pm Teenagers’ pool party  This is specifically geared for the 12 – 18
year group.  A light lunch will be offered to all participants.

3:00 pm - 5:00 pm  Estienne performance  Toronto Kalev Estienne is an internationally
recognized rythmic gymnastic team that was founded by Evelyn Koop and is a direct
descendant of the style initiated by Ernst Idla.

7:00 pm - 8:30 pm  UR2KAM concert. This quartet of young men, UR2KAM started
singing when they were all students at Miina Härma High School in 1997.  This high
school had an in-house radio station whose call letters were UR2KAM.  On an impulse
they adopted the station’s call letters as their name and have caused lots of good natured
confusion since..  Members of the quartet are Markus Leppoja, I tenor, Märt Loite, II
tenor, Simo Breede, bariton ja Tanel Breede, bass.
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Wednesday, July 6, 2005

9:30 am – 11:00  Youth activities   This activity is specifically geared to our attendees
who are 12 years old or younger.  A modest charge will be levied to offset the cost of
materials used.

11:00 am - 1:00 pm Choral Worship Service. The Rt.Rev. Udo Petersoo, archbishop of
the Estonian Church will preside at this ecumenical service. Clergy from other Estonian
congregations will take part. Local soloists and the E Studio Chamber Choir from Estonia
will be performing.

5:00 pm – 7:00 pm  Song festival  We have singers from many countries here, Australia,
Estonia, United States and Canada.  The unifying force is our common love of Estonian
song, nationality and our common heritage..

7:30 pm – 9:30 pm Sasquatch Search   Teens are invited to trek into the primeval forest
surrounding the lodge to search for wild flowers, wild plants and wild animals, especially
Sasquatches.

8:00 pm – 9:30 pm Omamoodi Theatre   The Estonian Canadian theatre group from
Vancouver, Omamoodi, presents “Migrant Homes.”  The performance is composed of
personal experiences and stories of migration and will attempt to inquire into the
questions: Where is home? What is home? How can we recognize our homes?

Thursday, July 7, 2005

8:00 am – 9:30 am    ELWC meeting  All member organizations of the Estonian League
of the West Coast are requested to send a delegate to this meeting to discuss the past, the
present and the future of our organisation.

9:30 – 11:00 am  Youth activities   This activity is specifically geared to our attendees
who are 12 years old or younger.  A modest charge will be levied to offset the cost of
materials used.

10:00 am – 12:00 noon  Organizational meetings.  This is a block of time left for
various groups to meet.  Examples of this are school alumni, veterans, fraternities,
sororities, extended families, etc.

1:00 pm – 3:00 pm  Folkdance performance  In the program is folk dancing and rythmic
gymnastics.

4:00 pm – 6:00 pm  TEM concert  The Toronto Men’s Choir with conductor Charles
Kipper will present a program of familiar songs.  They will be joined by the Toronto
Estonian School Choir.  Both choirs took part in the Estonian Choral Festival in Tallinn,
Estonia in 2004.
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7:00 pm – 12:00 midnight  LEP Ball  The festival’s grand ball will take place in the
Copper Room, the outstanding restaurant in the Resort.

Friday, July 8, 2005

10:00 am – 2:00 pm   Picnic  A luggage hold area is available for those checking out
from hotels.

Repetitive activities

Salakõrts  is open 24 hours a day.  This is a location where old and new friends can meet
and have discussions in comfortable surroundings

Estonian Club is open late every night..  We have performers from around the world and
it is also possible to participate in the festive mood..

Art Gallery.  Art using many media are on display here. Particular emphasis is placed on
the creative talents of Estonian artists living and working in British Columbia.

How Estonia Came to Be – Mails tell the Story .  In 1918 a new nation entered the
world stage.  It had its own native people, its own native language and internationally
recognized borders it had claimed in its war of independence.
How Estonia achieved nationhood is the subject of an unique exhibition.  More than 600
original documents from before 1800 on, trace the emergence of the Estonian language
and a national identity from origins buried in the prevalent German and Russian.  The
exhibit features material from Russo-Japanese and First World Wars as well as the main
body of material from the War of Independence, 1918 – 1920.  This assembly of official
documents, envelopes, letters and post cards is the first of its kind, with pieces never
shown in public before.  It will give visitors an overall view of history to be remembered.

Estonian Video Hall.  Here we will present a selection of Estonian videos geared for the
young, for the old and for everybody in between.

Accommodation – please mention that you are with the Estonian League

Harrison Hot Springs Resort & Spa 1-800-663-2266
Executive Hotel 1-888-265-1155
Harrison Village Motel 1-604-796-2616
Fenn Lodge (requires car) 1-888-990-3399
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              Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Place

26.02.2005 17:30 Küünlapäeva pidu -
Candlemas Dinner/Dance

Days Inn - 9850 King George
Surrey, BC

06.03.2005 12:45 EKÜK - loeng/lecture
Eric Enno Tamm

Meie Kodu
6520 Oak St Vancouver

10.04.2005 12:45 EKÜK - loeng/lecture Meie Kodu
6520 Oak St Vancouver

04.05.2005 12:00 Pensionäride Emadepäev            
Seniors Club Mother's Day

Meie Kodu
6520 Oak St Vancouver

08.05.2005 13:00 Emadepäeva aktus                          
VES Mother's Day program

Meie Kodu
6520 Oak St Vancouver

21.05.2005 14:00 Maipidu  - Spring Picnic/dance Mäeotsa - Mission

25.06.2005 13:00 Jaanipäev/Võidupüha -
St Johns/Victory Day picnic/dance

Mäeotsa - Mission

28.06.2005 Postipoisi kevadnumbri kaastöö
tähtpäev

Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

4-8.07.2005 Lääneranniku Eesti Päevad
West Coast Estonian Days

Harrison Hot Springs
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