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Tervituskõne Mäeotsal, 24.juunil 2006
Armsad kaasmaalased, õnnitlen teid Võidupüha ja Jaanipäeva puhul!
Üle Eesti kogunetakse nendel päevadel Vabadussõja mälestusmärkide juurde, peetakse
jumalateenistusi ja surnuaiapühi. Meenutame neid, kes meie eel on käinud, tänu kellele meie
rahvas on püsinud ja saavutanud iseseisvuse.
Eriliseks sündmuseks oli selle aasta Võidupüha mereparaad Kuressaares. Paraadil anti üle
ka Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris süüdatud võidutuli. President jagas tuld iga maakonna
esindajale. Sellest süüdati sajad jaanituled üle kogu kodumaa. Tuli sümboliseerib soojust ja
valgust, aga ka puhastumist ja hävingut. Jeesus ütleb: Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, ja
mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud! (Lk 12:49)
Meie mõlemad suured pühad, nii jõulud kui jaanipäev on seotud tulega. Süütame küünlad
siis kui on aasta kõige pimedam aeg ja süütame jaanitule siis kui on aasta kõige valgem aeg.
Jaanipäeval meenutame meest, kes kõneles valgusest, mis jõuludel tuli maailma. Seda valgust
tohime endas kanda ja jagada ka elu rasketel ja pimedatel hetkedel. Suve kauneim ja valgeim aeg
kutsub meid otsima inimelu tõelist rikkust ja õnne.
Võidupühas ja Jaanipäevas põimuvad meie kristlik ja rahvuslik traditsioon. Võidupüha on
meile tähtus Eesti minevikukogemus, aga see õpetab meid ka tulevikku rajama. Mingem
mõttelennul tagasi paljude lahingute juurde eesti rahva minevikus, mõelgem muistsele
vabadusvõitlusele, Madisepäeva lahingule, Jüriöö ülestõusule, Mahtrasõjale.
Meie suurim võit on rahvuslik iseseisvus ja tahe seda õigust lõpuni kaitsta elu hinnaga.
Suurte koloniaalimpeeriumide aeg sai ümber Esimeses maailmasõjas; Vene Romanovite
impeerium hajus ja andis mitmele orjastatud rahvale võimaluse iseennast teostada. Seda õigust
igatsesid paljud, kuid erinevalt eestlastest, soomlastest, lätlastest, leedulastest või poolakatest jäid
nad nende haardesse, kes tõid maailmale määratu suuri kannatusi. Eestlased suutsid seda, mida
kahjuks mitmedki rahvad ei suutnud: nad kaitsesid, relv käes, enesemääramisõigust. Riikluse
järjapidevust olete teie hoidnud siin ka sellel ajal kui kodumaa oli okupeeritud. Taas saabunud
vabaduses õpime seda, mida iseenda äravõitmine tähendab - enesepuhastust, mis võimaldab meil
pöörduda tuleviku ülesannete poole teadmisega, et me neid ülesandeid visa töö ja koosmeelega
suudame täita. Eestlasele on ürgomane teadmine, et põhja kivisel ja soisel maal tuleb kõik raskesti
kätte. Aga see, mis on raskesti kätte tulnud, peab ka jääma. Truudus vabale vaimule, truudus
eesmärkidele, truudus põhimõtetele on eesti taotlus. Eesti ei ole kellegi isiklik asi. Eesti tulevik on
kindlalt Jumala ja meie kätes.
Kutsun Sind, hea sõber, siin Mäeotsa taluõuel üles pühendama need tähtpäevad meie
rahvuslike ja vaimsete aadete ning usuliste aluste teadvustamisele.
Soovin tänaseks jaaniõhtuks kõigile rohket Jumala õnnistust.
Praost Tiit Salumäe
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Suur põgenemine 1944
1944. aasta hilissuvel otsustas Saksa väejuhatus Baltikumi loovutada. Eesti diviisile
väljastati käsk Eestist taandumise kohta 17. septembri õhtul. Et sakslaste taandumine Eestist tuli
elanikele ootamatult, algas ka sõja jalust põgenemine organiseerimatult.
Saksa sõjaväele oli antud korraldus aidata põgenikke, kes soovisid minna Saksamaale.
Põgenikevool Saksamaale algas 1944. aasta suvel ja jõudis haripunkti septembris. Evakueeruti
suurematel sõjaväe transpordilaevadel, mis väljusid Pärnust, Paldiskist ja Tallinnast.
Gotenhafen (Danzig) oli värav, mille kaudu pääses Saksamaale umbes 40 000 eestlast.
Neljapäeval, 21. septembri õhtupoolikul alustas Tallinnast viimane transpordilaevade
karavan teed Saksamaale. Konvoisse kuulusid RO-1, RO-22, Hamburg, Lappland, hospitaallaev
Moero jt.
22. septembri hommikul ründasid Nõukogude lennukid karavani. Pommitabamuse sai
RO-22, kuid suutis omal jõul edasi sõita. Laeval olnud 130 inimohvrit, nende hulgas 33 eestlast.
Kell 11.45 sai pommitabamuse Moero ja vajus kümne minutiga põhja. Ohvrite arvu ei
teatud, räägiti, et peale sakslaste võis olla 2500-3000 eestlast, nende hulgas palju haavatud eesti
sõdureid. Lappland päästis Moero reisijatest 600-700 inimest.
Põgenemine Soome ja Rootsi toimus peamiselt kalurite mootorpaatide ja väiksemate
laevadega, mille pardal oli 600-800 inimest. Austust väärivad soomlased, kes abistasid Soome
saabunud Eesti põgenikke.
Pärast Soome ja NSV Liidu vahel vaherahu sõlmimist 19. septembril soovitati kõigil
Eesti Vabariigi kodanikel Soomest lahkuda, sest NSV Liit nõudis neid tagasi.
Soome kaitsepolitsei ohvitser Otto Kumenius sai Soome sõjaväe vastuluure ülemalt
kolonel J. S. Walldenilt ülesande hoolitseda eestlaste transpordi eest Soomest Rootsi.
Põgenike kogunemiskohaks oli määratud Botnia lahe sadamalinn Rauma.
Üks suurematest laevadest, mis lahkus Raumast 25. septembril ja mille pardal oli 863
inimest, oli Venus.
Venus sattus tugevasse tormi ja parandamatu mootoririkke tõttu triivis laev kaks ööpäeva
põhja poole piki Botnia lahte. Triivimise õnneliku lõppemise põhjus oli see, et laeval oli eesti
meremehi, kellel kogemusi purjelaevadelt. Taglastati kaks abipurje, mille abil oli võimalik laeva
rahuldavalt roolida ja hoida seda eemal skääridest.
Tormi vaibudes päästis Venuse Rootsi rannakaitse laev, mis toimetas Venuse slepis
Põhja-Rootsi sadamalinna Örnsköldsvikki.
JH - Internet
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Eesti rahvakalendri tähtpäevadest
Ussimaarjapäev - 8. september
Väike maarjapäev ehk ussimaarjapäev ehk ussi magamise päev (setud tähistavad hoopis 14.
septembrit ehk viissenjapäeva kui usside magama minemise päeva) on selle 19. sajandil
vähetuntud ja 20. sajandiks unustatud päeva paralleelnimetused.
Eestis teatakse püha alates 16. sajandist. Üldine on olnud metsaminekukeeld põhjendusega, et
mets tahab puhata ja ussid rahulikult urgu minna. Sel päeval kaotavad nõelussid maaga kokku
puutudes oma mürgi ja nende salvamine pole enam ohtlik.
Kui enamik koristus- ja külvitöid (rukkikülv, viljakoristus) pidi olema lõpetatud, siis mõnel pool
usuti, et kesa sümboolselt kündmine hävitab kahjurid ja rukkiussid.
Ussimaarjapäeva peeti õunte valmimise päevaks.
Keelud
Üldiselt oli töötegemine ja metsaminek keelatud, kuid lubatud oli minna marjule. Mõnevõrra oli
levinud õmblemis- ja ketramiskeeld, et uss ei nõelaks.
Neitsi Maarja sündimispäev
Varaseim teade päeva tähistamisest pärineb 6. sajandist, algusega Süürias või Palestiinas, kus
apokrüüfide mõjul kujunes välja jumalaema kultus. Katoliku kirik adapteeris 7. sajandil Maarja
austamise tava idakirikust. Kuna Maarja sündimine on tuntud üksnes apokrüüfide kaudu, siis
tunnustati püha aeglaselt, ehkki näiteks Kreeta püha Andreas pühitses 9. sajandil päeva mitmete
jutlustega, et põhjendada 8. septembrit Maarja sünnipäevana. Veel 9. sajandil polnud
jumalaemakultus laialt levinud.
Prantsusmaal on püha seostatud ilmutusega – püha Maurilius kuulis Angeris jumalaema sündi
tähistavate inglite laulu.
Jumalaema sündimist tähistavad erinevad kirikud erineval ajal. Näiteks tähistab idakirik püha 12.
septembril, kopti kirik aga 1. mail, selle katoliiklik haru omakorda 10. septembril.
Vt lähemalt http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-ussimaarjapaev.php

Madisepäev - 21. september
Vanemates kirjalikes allikates on sügisene madisepäev kevadise vastand ehk aeg, millal putukad
ja ussid teevad talvepesa, suiguvad talveunne või lähevad maa sisse; sääsed ja kärbsed kaovad.
Keelud
Keelatud oli tuld põletada ja vilja külvata.
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Püha Matteus
Pankurite, arveametnike, maksu- ja tolliametnike ning turvameeste kaitsja.
Matteust peetakse 60.-90. aastal kirjutatud esimese evangeeliumi autoriks. Enne kristlaseks
saamist oli Matteus maksukoguja, kes nõudis sisse roomlastele määratud makse. Kristlaseks
saades jättis ta varasema ameti maha ja ühines Jeesuse jüngritega. Pärast Jeesuse surma jutlustas
ta Juudamaal, Pärsias ja Etioopias, kus ta suri märtrisurma. Matteusele on pühitsetud JärvaMadise ja Harju-Madise kirik.
Ussid lähevad maa sisse
ja kaotavad mürgisuse kolmel järjestikusel pühal, millest igaüks on tuntud kindlal kitsamal alal:
ussimaarjapäev, 8. september – Ida-Eesti; viissenjapäev, 14. september – Kagu-Eesti, Setumaa;
madisepäev, 21. september – ilmselt kunagi üle Eesti levinud.
http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-sugisenemadisepaev.php

Mihklipäev - 29. september
Mihklipäev oli pidude ja kooskäimiste aeg, sest sel päeval lõppes 19. sajandil karjatamishooaeg ja
karjaste tööleping – karjane sai kooli minna. Samuti lõppesid mihklipäevaga kevadel jüripäeva
ajal kaubeldud teenijate ehk suviliste lepingud. Seesugusena on ta olnud pikka aega vastandpäev
maarja- ja jüripäevale, millal algasid karjatamised ja hooajatööd. Üldiselt oligi ju tegemist
päevaga, millal lõppes valge ja soe suveaeg. Mihklipäevast alustati talviste tähtpäevade
arvestamist (mihklist kuus marti, mardist kaks katri, kadrist neli jõulu).
Ometi polnud karjast vabanemine üheselt määratud, vaid tihti püüti karjust hoida kinni esimese
lumeni. Nii ongi mihklipäeval püütud lund nõiduda. Kui karjast muidu lahti ei saanud, siis on
Lõuna-Eesti karjus vedanud mihklipäeval valget oinast vastupäeva ümber kivi - siis hakkavat
lumi sadama ja karjane pääseb vabaks.
Tänapäeval, kui mihklipäeva kombestik on kadunud ja selle tähistamine jäänud minevikku,
tunneme seda päeva vanapärase ütluse "igal oinal oma mihklipäev" kaudu, mida lausutakse sageli
siis, kui kedagi on tabanud suurem äpardus, karistus või töö. Veel 20. sajandi alguses oli ütlusel
üsna konkreetne sisu, sest mihklipäevaks tapeti lammas ja valmistati õlut. Õlut on 19. sajandil
ohvriannina maale, lihakeetmisvahtu laudaseintele visatud. Sellised ohvrid pidid tagama
lambaõnne tulevaseks aastaks.
Üheks oluliseks ohvriloomaks on olnud veel kukk, kelle vere piserdamisest talliseintele on
loodetud hobuseõnne. Ka on kana- ja kukeliha olnud hingedeajal hingedele viidavaks toiduks.
Päevale andis ilmet mihklilaat - oluline kokkusaamis- ja meelelahutuspaik, kus joodi liiku,
vaadati uusi kaupu ja laadanalju. Mihklilaatu peetakse tänapäevalgi, eriti muuseumide õhutusel,
ka koolides ning lasteaedades. Noorrahvas on veel teinud mihklituld ja kogunenud lõkke äärde
või mõnda tallu tantsima ja pidutsema.
Peipsi-äärsetes ja Setumaa külades kestsid pühad kolm päeva: käidi sugulastel külas ja pidutseti.
Mihklipäeva kommete hulka kuulus ka Mihklite ülestõstmine.
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Looduses kapsas veel kasvab, sääsed aga hakkavad magama jääma.
Toidud
Suurema püha puhul valmistati tunnustoidu ehk lambaliharoogade (kõikvõimalikud lambalihast
ja -verest valmistatud toidud: lambapraad, -supp, käkid) kõrval värsket leiba-saia, kooke ja muud.
Oli ju ka algamas hingedeaeg esivanemate koju ootamise ja kostitamisega. Küpsetati naereid ja
kaalikaid. Joogiks oli õlu.
Keelud
Kuna oli püha, siis tööd ei tehtud, otseseid keelde polnud.
Peaingel Miikael
Peaingel Miikaeli nimepäev. Miikael, püha Miikael on Uue Testamendi tegelane, kelle võim oli
nii suur, et ta võis isegi põrgust hingi päästa.
Miikaeli kultus sai alguse idapoolsetes maades, kus ta oli haigete kaitsja. Võimas ilmutus 5.
sajandil Gargano mäel Itaalias aitas Miikaeli kultust läände levitada. 29. septembri pidustused
tähistavad talle pühendatud kiriku pühitsemist Rooma lähistel. Walesis saavutas ta suure
populaarsuse 10.-11. sajandil, Inglismaal keskaja lõpuks – talle on pühendatud 686 kirikut.
Kunstis kujutatakse teda vähemalt kahel viisil: kas lohet tapmas või hingede kaalujana kas
viimselpäeval või lihtsalt mingil muul puhul. Teine kujutamisviis on tänapäeval vähem tuntud,
kuid oli keskaegses kunstis tavaline.
Kuulsaim temaga seotud kabel Euroopas on Mont-Saint-Michelis, Normandias, kus varasema
ilmutuse kohale rajati 10. sajandil benediktiini klooster.
Temaga seotud tähtpäevadest suurim on 29. september, mida nimetatakse ka püha Miikaeli ja
kõigi inglite päevaks; alates 1696. aastast on Rooma kirikukalendris see päev pühendatud ka
Gabrielile ja Raafaelile. Kohalikud pidustused tema ilmumise mälestuseks toimuvad Gargano
mäel ja Mont-Saint-Michelis 8. mail ja 16. oktoobril.
Mida teised teevad
Inglased näiteks söövad mihklihane juba umbes 1500. aastast alates. Legendi järgi tehtavat nii
Võitmatu Armaada suure võidu auks. Muidu on seal rendimaksmise päev.
Rituaalne lambaohver
Paljudel rahvastel on kindla tähtpäeva või mingi kriisiga seotud vereohvrid – ohvriloomaks on
kindel loomaliik, konkreetne loom valitakse välja liisuga või mingite omaduste tõttu. Näiteks
ohverdavad põhjarahvad handid valge põdra oma taevajumalale Numi Toorumile, Uurali
mäestiku lähedal elavad udmurdid valivad ohvrilooma püha tähenduse järgi. Inglastel on tänini
säilinud tava ühiselt küpsetada lihavõtteks härjaliha.
Kriisiolukorras ohverdamisest on eestlastel teateid 17. sajandist, mil paganlik papp seletas põuda
asjaoluga, et pühale Võhandu jõele ehitatud veski on vihastanud jõehaldjat sedavõrd, et see ei lase
vihma sadada. Haldja lepitamiseks lõhuti veskitamm ja ohverdati loitsu saatel talle härg.
Ohvriloom oli haldjale meelepärane, sest rituaali järel hakkas vihma sadama. Kogu rituaali ja
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loitsukatke kirjutas üles pastor Gutslaff, kellele sedalaadi riituse läbiviimine ei meeldinud. Tänu
üleskirjutusele on ka kerge tõdeda, et veel 19. sajandil, paarsada aastat hiljem, on asunduseeestlased samasuguse loitsuga pöördunud piksehaldja poole. Kuigi neil oli loitsimispäevaks
hoopis toomapäev ja kriisiriituse asemel tegemist tavakohase piksekahju ennetamise riitusega.
Hoopis tavalisem ohvriloom on olnud lammas: lambatapp ja -liha söömine kuulub väga kindlate
pühade juurde: annepäev 26. 07, olevipäev 29. 07, lauritsapäev 10. 08, pärtlipäev 24. 08 ja
mihklipäev 29. 09. Veel on lambaohver kuulunud hingedeaega, samuti sellise olulise
lõpetamisriituse nagu lõikuspüha juurde. Kuigi avalikke ohverdamisi ja ohvririitusi ei ole
eestlased viimastel sajanditel toimetanud, on iga talu viisipäraselt omaette lamba ohverdanud.
Niisiis kuulus lambaohver kokku oluliste suviste majandustähistega nagu lõikuspüha ja
suveperioodi lõpetamine. Ka kuulus see lammaste edenemisega seotud annepäeva ja piksega
seotud tähtpäevade lauritsapäeva, pärtlipäeva ja olevipäeva juurde.
Kukeohver
Kana ja kukk ohvriloomana (mõnikord on olnud oluline just kuke tapmine, enamasti aga siiski
piirangud puudusid ja ohverdati kana) on kuulunud jüripäeva ja mihklipäeva juurde. Neist
esimene alustas suveperioodi ja teine lõpetas selle. Ühtaegu oli jüripäeval tegemist olulise metsa
ja metsloomade mõju tõrjumise ja kariloomade kaitsega, mihklipäeval aga karjatamise lõpu ja
tõrjevahekorra lõpetamisega. Lisaks sellele kuulus ohver hingedeaja ehk esivanemate
mälestamise, samuti sügiseste tähtpäevade mardi- ja kadripäeva juurde, mis mõlemad on seotud
kujutlusega hingedest ja nende naasmisest. Kuke- ja kanaohver edendas hobuseid.
Oluline osa oli neil aga sellistes siirderiitustes nagu ristsed (titevaatamisel viidi keedukana ja
titepudru), pulmad (elu edenemiseks löödi mustal kukel pea maha) ja matused (ohverdati kana;
muidugi ka muid suuremaid loomi).
Kukk on osanud kurje vaime näha, mistõttu tema võõriku käitumise (kana moodi häälitsemine)
järgi on arvatud, et ta näeb kuradit. Kurja tõrjumine on ka kiriku tornikuke ülesanne. Paljudes
rahvajuttudes kirjeldatakse kurivaimudega kimbus olemist, mille lõpetab kukelaul – see märgib
pimeduse elukate võimu lõppu ja paneb nad kiiresti oma valdustesse põgenema.
Kana käituminegi on ennustanud õnnetusi ja surma (kuke moodi kiremine, õled sabasulgede
vahel). On ka usutud, et kana juhatab inimese hingele teises ilmas teed.
Mõlemad kodulinnud kuuluvad ka mütoloogiasse: taevakuke kiremine peletab deemoneid,
taevakana munad veerevad päikese või tähtedena üle taeva.
http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-mihklipaev.php
BERTA - Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaas
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Leinas mälestades Etsi – Eduard Truud
Eedi (Ets) paistis olema igati hää tervise ja vaimu juures – selle põhjal on ta
äkiline lahkumine tohutult rabav, tõesti uskumatu, meeled nagu tõrguvad. Kuid jääb fakt:
Eedi Truud ei ole füüsiliselt enam! Eedi suri 26.juunil White Rock’i haiglas peale
nädalist sääl viibimist, olles isadepäeval strok’i ohver tütre kodus.
See on raske lõõk abikaasale, lastele peredega ja meie harvenevale eestlaste
grupile – ta olles aktiivne eestluse pidamisel ja kõikjal hinnatud. Nii lein ja puudus suur.
Sinust – Eedi – võiks kirjutada lugematuid lehekülgi. Su rada oli sadu-tuhandeid
miile sündmuste ja riskide rikas. Vaatlen seda pikka aastate kulgu oma – kui juba
lapseeast peale tuntud naabri „Reinu Eedu (või Etsi, Eedi)” sõbra – mälestuste ja
tunnetuste taustal.
Eedi sündis Saaremaal, Pihtla vallas, Kangruselja külas ema Tiiu ja isa Mihkli
pojana 29-l dets. 1915.a. Kaotas varsti isa ja nii koliti emaga võõrasisa Andruse tallu
„Reinule” Väike-Rootsi külla / minu naaberküla. Talu oli väike ja nii sai Eedu’st varsti
põllu kündmise asemel vagude ajaja merel, et saada raha ja ka jatkata haridusepõllul.
Eedi töötas, õppis pikad aastad et saavutada oma sihti. Ta pea töötas, oli hinnatud ja
riskid said pareeritud sõjamöllus, ta ei proovind rammuga läbilüüa vaid mõistusega,
rammu kuulus maadlusmatile. Ta oli tubli, tugev ja karske, nii sai lõpuks siht saavutatud.
Üle Kailuka algkooli ja Püha Kirikukooli lõpetas aprillis 1944 Kuressaare Merekooli
kapteni diplomiga.
Siis aprillis 1944 põgenes vabasse Rootsi – sõudes kaaslastega üle Läänemere, ka
vägitükk. Ja veelgi: samal aastal sai Eedist paljudele eesti põgenikele „valge-laeva”
juhiks tuues ohust välja ca.700 põgenikku üle ohtliku Läänemere Rootsi, see
päästeaktsioon jääb ajalukku heroismist, Eesti huvide südamel hoidmisest ja
vennaarmastusest. Kõik ju toimus ägedas sõjamöllus riskidega ja tasuta! Eks ehtne tõend
Estlusest ja eestimeelsusest!
Rootsis - peale selle õilsa teo – oli muidugi tung merele ja seegi teostus varsti, oli
peavari ja teenistust et elu taas alata. Mõni aasta hiljem oli muutus – abiellus.
Elu hakkas perele vaikselt, õnnelikult arenema peale abiellumist 1950.-l prl-i Erna
Õunapuuga Göteborgis ja juba 1951.aastal emigreeruti Kanadasse, nagu paljudki.
Meresöit lõppes ja noorpaar asus elama ja maju ehitama Vancouveri. Eedi sai
ehitusmeistriks. Siin kingiti ka perele kaks tütart Annelii ja Viive. Tütred räägivad
eestikeelt ja on kõik hääl järjel eestlased. Eedil, Ernal on ilus harmooniline kodu mis
nüüd leinab lünka peremeest ja minu eluaegset sõpra. Järsk oli lahkumine. Aga Eedi –
suure eestlase südame ja meelsusega – ja Isa kuju jääb alatiseks kõigile vaimu silme ette!
Seda kogesime suurest äresaatjate hulgast ta haual leinates (4.juul.).
Eedi oli toeks, intelligentne ja ta mälu oli super – mulle nooremale vennale nagu
elav leksikon.
Südamest tänu Eedi Sulle (Etsile) sõpruse ja abi eest sel pikal teekonnal. Usun et
Jumal on Sulle kindlustanud rahuliku, väärilise puhkuse olgugi vabas, võõras mullas; aga
hing on Ema (maeti siin 1968) ja meie Isa juures.
Südamest kaastunne leinavale Ernale, tütardele perega ,ja sugulastele.
Tõelist sõpra Eedut leinav
Aleks Aavik
(juul.2006)
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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
Estonian tastes and traditions
Karin Annus Kärner- New York, 2005
This cookbook contains more than 150 traditional and modern Estonian recipes.
Includes historical and cultural information as well as an Estonian/English glossary of
culinary terms.
Hippocrene Books
Teisal - heliloojalapse lugu
Eino Tubin - Tallinn, 2000
Helilooja Edward Tubina noorem poeg kirjutab elust Rootsis ja Türgis. Suure osa
memuaaridest on autor pühendanud oma isale, ja neile oludele, milles tema loodud eesti muusika
tähtteosed sündisid.
Kirjastus SE & JS
Daam minu vasakul käel
Catherine Cookson - Tallinn, 2000
Müstiline armastusromaan antiikkaupade müügi ja ostu maailmas.
Tõlge: Uta Saar
Kirjastus Perioodika
Kuidas toimuda ekstreemses olukorras
toim. Mirjam Saul - Tallinn, 2005
Ohutu käitumise alused. See Gerda Kroome koostatud raamat on abiks neile, kes mingil
põhjusel viibivad olukorras, kus tuleb esitada endale küsimus: mis teha?
Kirjastus Odamees
Kuldsed reeglid lapsevanematele
Dorothy Einon, Tallinn 2004
Igal leheküljel on kuldne reegel, millele järgnevad praktilised ja selged nõuanded, kuidas
seda igapäevases lapsekasvatuses kasutada.
Kirjastus Ersen
Kuni sõda kõik purustas…
Aino-Monika Jõesaar - Narva, 2004
Narva eestikeelsed üldhariduslikud gümnaasiumid 1919-1944. Ajalooline ülevaade koos
paljude piltide ja dokumentidega. Õpetajate ja lõpetajate nimestikud.
Narva linnavalitsus
Eesti kultuuri ajalugu
Lauri Vahtre - Tallinn, 2000
Täiendatud versioon raamatust, mis ilmus esmakordselt 1993 aastal. Jagatud ajalooliselt
perioodidesse sh. muinsusaeg, katolikuaeg, reformatsioon, Rootsi aeg, Vene aja esimene sajand,
priikslaskmine ja ärkamisaeg, pärast ärkamist ja enne iseseisvust, iseseisvusaeg ja II maailmasõda
ja pärast II maailamsõda.
Kirjastus Virgela
*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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EKÜK EKÜK EKÜK
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA
6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2
Loengud sügisel 2006:
september 17, 2006 KODUMAALT LAHKUMISE TÄHISTAMINE
praost Tiit Salumäe kõneleb teemal "Kodumaalt lahkumisepäeva mõtteid: kas inimesel
oli valikut 1944. a. sügisel ja mis valikud on tal täna?"
oktoober 15, 2006 BETTI ALVER 1906-2006
kõneleb Helle Sepp ja teised.
november 19, 2006 MIS JUTT SEE ON? / STUDIES IN ESTONIAN FOLKLORE
a bilingual presentation by Raimund Stamm ja Vancouveri Eesti Seltsi Teater

Ärge hävitage oma/meie mälestusi, vaid tooge need arhiivi hoiule!

Minu esimene koolipäev
Minust tehti esimesel koolipäeval foto. Foto pidi olema sama sugune nagu see, mis tehti minu
isast tema esimesel koolipäeval. Ma teadsin seda fotot küll: isa seisis lühikestes pükstes maja ukse ees,
ranits seljas, hoides mõlema käega oma ,,Schultüte't", tohutusuurt ja ilusasti kaunistatud papptuutut, kuhu
Saksamaal pannakse igasugu maiustusi (et kibedat päeva kuidagimoodi magusamaks teha). Mis tema
tuutus küll oli, küsin ma täna, sest ajad olid kehvad. Teine maailmasõda oli just lõppenud ja süüa ei olnud
suurt midagi. Isa oli sellel pildil kohutavalt kõhn, aga ta naeris, tal ei olnud vigagi. Ja kui aus olla, olin
mina sama kõhn. Kõik oli sama: sama uks, lühikesed püksid, ,,Schultüte" käes ja isegi naer tuli välja.
Aga kui ma foto hiljem kätte sain, olin ma pettunud: isa oma nägi autentsem välja, oli nagu selle
aja dokument, samal ajal kui minu foto tundus mulle lohakalt klõpsutatud momentülesvõttena. Võib-olla
tuli vahe sellest, et vana foto oli must-valge? Kui ma oma lapse kooli saatsin, siis ma niisugust fotot ei
teinud. Imestasin ainult, kuidas koolipoisist oli nii äkki täiskasvanu saanud, kuigi midagi pole ju
muutunud. Tahtsin selle ebameeldiva tunde ruttu unustada.
Käigu need perekonnatraditsioonid kus kurat!
Matthias
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Armastuse säde
Ülim armastuse säde Sulle südamesse pandud,
oled Loojalt määrat käima oma teed.
Sündides ju Sulle kaasa antud
jõud, mis vägistab ka tormitsevad veed.
Oma vaimurikka südame Sa kõigile siin jagad,
aidata Su ülim püüd ja soov.
Piirid valjud ületada aitad
siis, kui karm näib heitlik ajavool.
Süda vastu võtma Armule Sul avat,
Sulle käia antud armastuse tee.
Valgust pimedusse vaimukuses külvad,
elu valusääristatud maisel teel.
Liili-Anne Parlo
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E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSE

1.sept.2006

TEATED

„Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal
Psalm 145: 15

praost Tiit Salum ae
778 232 7376
tsalum ae@yahoo.com
õp.m ag. W alter Johanson (puhkusel)

6520 Oak Street
Vancouver BC V6P 3Z2
http://www.eelk.ee/vancouver
604-263-1802

nr. 3,

2006

hr. Arm as Kivisild, esimees
vancouver@ eelk.ee

Armas koguduse liige!
Tervitan Sind ja soovin õnnistatud lehelugemist. Kogudusele on see aasta omapärane, teie õpetaja on otsustanud võtta puhkust. Kirikuõpetajate puhul nimetatakse seda sabatiaastaks. Talvel ja kevadel teenis kogudust õpetaja Arho Tuhkru
ja alates juuni lõpust olen mina teid teeninud. See on olnud mulle eriline aeg ja
esimene sabatiaasta Haapsalu kogudusest, kus olen teeninud kolmkümmend üks
aastat. Olen tänulik teile sooja vastuvõtu ja hea vaimuliku osaduse eest.
Läheneb sügis ja meie mõtted lähevad lõikustänupühale. Küllap vanem põlvkond mäletab veel koduseid viljapõlde ja seda, kui suur püha see oli eriti kodueesti maakogudustes. Lõikustänupüha on omalaadne sild kaasaegse tehnoajastu
ja muistse agraarmaailma vahel ja tuletab meile meelde kolmnurka JUMALLOODUS-INIMENE.
Jumalast mõtleb tänapäeva inimene põhiliselt suurtel kirikupühadel. Jumalas on
midagi pidulikku ja kaugel olevat, inimene on religioosne olevus vaatamata sellele, kui aktiivne on tema suhe kogudusega. Kujukas on, et püha apostel Paulus
leidis Ateena Areopagilt altari tundmatule Jumalale. Ka tänapäeva inimene, kes
kirikust palju midagi ei tea, tahab siiski omada teatud pühapaika oma südames.
Raskem lugu on aga andmise ja jagamise temaatika. Oleme harjunud olema saaja rollis. Globaalses mõttes on tagajärjed käes, loodu ägab inimene saamahimu
tõttu. Meid on pannud mõtlema viimaste aastate looduskatastroofid. Nimekad
teadlased on selles näinud inimese halastamatu tegevuse tulemust. Liiga palju
oleme harjunud võtma, kulutama ja raiskama. Jumal kõneleb looduse kaudu pea piiri, mõtle, et oled surelik.
Lõikuspüha paneb meid küsima meie eluviiside ja ohvrivalmiduse üle. Kas
oleme valmis jagama ja ohverdama? Lõikuspüha ei ole aegunud, ta paneb
mõtlema ja küsima selles kolmnurgas JUMAL-LOODUS-INIMENE
Õnnistussooviga
Tiit Salumäe
Jumalateenistused

Eestikeelsed jumalateensistused toimuvad meie kirikus igal pühapäeval, kell
11.00. Armulaud on kaetud iga kuu viimasel pühapäeval ja suurtel pühadel.
Kodumaalt lahkumise päeva tähistatakse 17.sept. Koguduse aastapäeva
pühitsetakse 24.sept. Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga on 8.okt.
Usupuhastuspüha tähistame 29.okt. Selle jumalateenistusega lõpetab praost
Tiit Salumäe oma teenimise Vancouveris ja annab töö üle kohalikule õpetajale.
Surnute mälestuspüha 26.nov. Rakvere orbude toetuslõuna 10.dets. kell 12.

Püha jõuluõhtu jumalateenistus on 24.dets. kell 4 p.l. (eesti keeles). Esimesel
pühal 25.dets. kell 11 armulauaga jumalateenistus.
Victorias on eestikeelsed jumalateenistused Lut. Church of the Cross’is kell 2
p.l.: Usupuhastuspüha laup. 28.okt. kell 2 p.l. (praost Tiit Salumäe); Jõulupüha 23.dets, kell 2 p.l. Kuulutuspunkti vanem Urmas Anniko (250- 474-0255).
Teated
Korjanduse palve

Talitused

Õpetaja kõnetunnid

E - mail

Pärast korjandust on palve. Õpetaja ütleb: Halastaja Isa, Kogudus jatkab: me
toome Sinu ette rõõmu ja tänuga, mida me Sinu käest oleme saanud: oma
elu ja võimed, oma aja ja annid. Võta need vastu end meie eest ohvriks
toonud Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast. Aamen.
Ristitud on Braeden Emil Udo Tuchschester. Nelipühal õnnistati leerilapsed
Kristen ja Kaili Anakotta, Kristjan Johanson, Silvia Soide, Kristi-Anna Stamm
ja Markus Vesik. Koguduse liikmetest on käesoleval aastal surma läbi lahkunud
ja maetud Vaike Kangro (94 a.), Herta Laanela (90 a.), Ellen Marianne Remmel
(98 a.) ja Johanna Armilde Lepik (87 a.). Avaldame südamlikku kaastunnet
lahkunute perekondadele ja kõigile omakseile.
peetakse etteteatamise korras kolmapäeva hommikuti või pühapäeviti pärast
jumalateenistust. Haigete külastamine toimub haige soovil. Palume helistada
õpetajale igal ajal tel. 778-232-7376.
aadressid palume teatada kantseleisse või õpetajale tsalumae@yahoo.com
E-mailiga saame kiriku teateid teile kiiremini saata. Plaanis on saata ka inglisekeelseid teated. Palun saatke oma laste ja laste-laste e-mail aadressid ka.

Internetis

on koguduse kodulehekülg. Kodulehe aadress: http://www.eelk.ee/vancouver/

Kohvilaud

peale jumalateenistust on meie kauniks traditsiooniks. Seal saame üks-teisega
suhelda. Võtke endale üks kohvilaua korraldamine aastas. Soovitame kaasa
võtta ka mitte-kirikuskäija sõber või sõbranna. Kõik lapsed ja lapse-lapsed on
teretulnud. Teeme sellest perekonna ettevõtte!

Lillekalendrit

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

Surm ja Testament

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 pärandada osa
oma varandusest, palun kontrollige, et kogudus on teie testamendis pärijaks
täpselt nõndaviisi nimetatud:
St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 6520 Oak Street
Vancouver BC V6P 3Z2
Kui vajate nõu, palun võtta ühendust õpetajaga. Meile on pärandatud esiisadelt,
see on olnud meile õnnistuseks. Mida me jätame oma järeltulijaile, see on
omakorda nendele õnnistuseks. Koguduse meelespidamisega testamendis
ütleme kirikule tänu ja anname austust Jumalale, mis on samaaegselt
õnnistuseks ka neile, kes kiriklikku tööd edasi teevad.
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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.

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

Pühapäeval 8.oktoobril kell 14:00 - Lõikustänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.
Pühapäeval 26.novembril kell 14:00 - Surnutepüha jumalateenistus.
Pühapäeval 24.detsembril kell 14:00 - Jõuluõhtu jumalateenistus
Pühapäeval 28.jaanuaril 2007 kell 14:00 - Jumalateenistus ja koguduse peakoosolek.
Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.
.

Vancouveri Eesti Seltsi stipendium
Tuletame meelde, et eesti ühiskonna aktiivsed noored kes õpivad Briti Kolumbia ülikoolis
(UBC) võivad avalduse sisse anda VES stipendiumi saamiseks. Taotlus blankette 2007/2008
õppeaastaks on saadaval UBC kodulehelt pärast 1.märtsi 2007.

VES Scholarship for UBC students
Application forms for the Estonian Society scholarship at UBC for the 2007/2008 academic
year will be available on the UBC website after March 1st 2007. Applicants should be active members
of the Vancouver Estonian Society.
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Miks otsid ja püüad?
Oh! - miks otsid veel mida ei ole
ja unistustest tulvil on Sul salv
- otsid salvi haavale sügav, kibe
nii ei suve, kõik Sulle tundub kui talv?
Hinge kambris keeb määratu valu
kurbusest nõretab, tardub Su rind
- ei mahti saa kainus ega aru
vaim eksleb kuna haavatud on hing.
Miks otsid Teda kus Ta ei ole,
olles su hingele aadete pärg
-hellitad lootust et muutust pole
sääl mälestustes Ta tõeline pärl!
Vast nii ongi see hää et ei muuta
sinu hingele on Ta ja jääb kõik
- särav sümbol püsib ei vaim suuda
radeerida aadet mis püsivaim pärl.
Idooli me elus kõik otsime
luues mõtte, naudingu ja sihi:
- see hinge vitriinis nii kullane
suunab meeled ja keha püüda ligi!
Al-Ma-le
(jul 2006)

17

LÄÄNERANNIKU EESTI PÄEVAD kutsuvad teid taas!
Mul on suur rõõm Teid kutsuda XXVIII Lääneranniku Eesti Päevadele, mis saavad toimuma 9
kuni 12 august 2007.a Los Angeleses! Suursündmuseni on küll veel ligi aasta, kuid praegu on just
õige aeg tulevasuvised puhkusplaanid paika panna meie Päevade kasuks. Tulge peredega, tulge
kahekesi, tulge üksi! Võtke kaasa sõbrad ja tuttavad! Vanavanemad ja lapsed! Päevade kava saab
olema kahekeelne: keegi ei jää eesti keele mittetundmise pärast päevade sisukast programmist
ilma!
Peakorter saab olema uhkes Millennium Biltmore’i hotellis, mis asub Los Angelese südalinnas.
Hotell pakub meile soodushinda tubade üüriks: $149 ühe ja kahe voodiga toa eest. Laste jaoks on
“rollaway” voodid.
Pakume Teile Päevadeks sisutiheda kava, rõhuga ikka eesti kultuuripärandite viljelemisel.
Kuuleme mitmeid kontserte, naudime koorilaulu laulupeol ja vabaõhu rahvatantsuesinemist koos
rahvapillimuusikaga peahotellist jalutuskäigukaugusel asuvas suurepärases amfiteatris, lavastame
algupärase näidendi, võtame osa organisatsioonide - huviringide kokkusaamistest, arutame
üheskoos kahepäevasel seminaril Eesti lähiajalugu, kuhu tulevad esinema kaks ajaloolast Eestist,
kuuleme-vaatame multi-meedia ettekannet Alberta eesti pioneeridest ja nende järeltulijatest,
kuuleme loengut eurooplaste geneetikast ja keelkondadest, kus eesti keele ja rahva päritolu võib
tulla ümberhindamisele, külastame kunstinäitust ja eesti poodi, hilistundidel viibime salakõrtsis,
milles toimuv on suureks saladuseks. Ärme unustame kaasavõtmast peoriietust lõpuballiks ja
samuti mitte õhemat suverõivast rahvapeoks looduses. Kindlasti on looduses olles pähe vaja
kübarat!
Tulge ja nautige Lõuna Kalifornia mõnusat kliimat, ilusaid supelrandu, lähedalolevaid mägesi ja
kõrbe. Ärgem unustagem ka meie inglite linna Los Angelest, mille külastamine on kindlasti
huvipakkuv. Soovitame, et varuksite ekstra päevi Los Angelese ja ümbruskonna
vaatamisväärsustega tutvumiseks.
Eelseisvate Päevade deviisiks oleme valinud EESTI, MU SÜDAME SÜNNIMAA.
See deviis kohustab meid tegema endast parima, et Päevad pakuks Teile meeliülendavat
rahvuslikku elamust!
Lõpetan arhitekt Herk Visnapuu sõnadega, mis on juba kauaaegne juhtmotiiv Lääneranniku Eesti
Päevadele: Me tuleme tuhandest tuulest/ ja üheskoos leiame nõu/ ja laulust ja kirjast ja luulest/
vaim tegudeks ammutab jõu.
Kohtumiseni XXVIII Lääneranniku Eesti Päevadel Los Angeleses!
Jüri Tint, Esimees 2005-2007
Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul
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XXVIII. LÄÄNERANNIKU EESTI PÄEVADE ÜLDKAVA
XXVIII WEST COAST ESTONIAN FESTIVAL PROGRAM
9-12 AUGUST 2007 LOS ANGELES, CALIFORNIA
Peakorter/ headquarters: Millennium Biltmore Hotel
All-linn/ Down-town / Los Angeles
NELJAPÄEV, THURSDAY, 9. AUGUST
13:30 Avaaktus

Opening Ceremony

14:30 Kunstinäituse avamine

Opening of art gallery

15:30 Külaliskontsert

Concert for visiting artists

18:00 Tutvumisõhtu õhtusöögi ja tantsuga

Evening get-together dinner dance.

22:00 Salakõrts

Late-night pub

REEDEL, FRIDAY, 10. AUGUST
7:00 Golfiturnee

Golf tournament

8:00 Hommikupalvus

Morning prayers

8:30 Laulukooride peaproov

Rehearsal of choirs for song festival

9:00 Organisatsioonide kokkutulekud

Meetings of organizations

9:30 Laste mängutuba

Children’s playroom

10:00 Kunstinäitus ja eesti pood

Art gallery and Estonian gift shop

11:00 Seminar I, Eesti lähiajalugu -ülevaade

Seminar I, Estonian nearhistory overview

13:00 Loeng: Eurooplaste geneetika ja keelkonnad

Lecture: European genetics
and linguistics

14:00 Alberta eestlaste järeltulijate multi-meedia ettekanne Alberta Estonian heritage group
multi-media presentation
16:00 Laulupidu

Song festival
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19:00 Teater: Arvo Mägi ‚Kihlus’

Estonian theater: Arvo Mägi ‚The engagement’

22:30 Salakõrts

Late-night pub

LAUPÄEV, SATURDAY, 11. AUGUST
7:30 5K tervisejooks

5K morning jog

8:00 Hommikupalvus

Morning prayers

8:30 Rahvatantsutruppide peaproov

Rehearsal of folkdance groups

9:00 Organisatsioonide kokkutulekud

Meetings of organizations

9:30 Laste mängutuba

Children’s playroom

10:00 Kunstinäitus ja eesti pood

Art gallery and Estonian gift shop

11:00 Seminar II, Eesti lähiajalugu –laudkonna vestlus

Seminar II, Estonian near-history –
A panel discussion

15:00 Rahvatantsijate ja rahvapillimängijate esinemine

Folk dance and folk music
performance

18:30 Ball

Festival Ball

23:00 Salakõrts

Late-night pub

PÜHAPÄEV, SUNDAY, 12 . AUGUST
8:00 EOLL’i peakoosolek

EOLL bi-annual meeting

9:00 Kontsertjumalateenistus

Church service with concert

12:00 Rahvapidu

Picnic

18:00 Salakõrts

Evening pub
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Greetings,
The West Coast Estonian Days are beckoning again next year.
It is with pleasure that I invite you to the 28th West Coast Estonian Days to be held in Los
Angeles next summer. The festival will take place from August 9 through 12, 2007. It is not too
early to plan your next summer’s vacation and we sure hope that your destination will be our four
day festival in Los Angeles, California. Come one, come all. Meet old friends and make new
ones. The presentations at the festival will be bi-lingual for all to enjoy.
The event will be held at the magnificent Millennium Biltmore Hotel, located in downtown
Los Angeles. Special event room rate of $149 for single and double occupancy will be offered.
Children can be accommodated on rollaway beds.
We have worked hard to prepare a content filled, interesting program for the festival. The
program, in part, is geared to showcase Estonian arts and culture. This has always been one of the
purposes why the festivals are held: we, Estonian Americans / Canadians, do not want to forget
our cultural heritage.
But there is more. There will be a two part, two day seminar on recent Estonian history,
encompassing the years 1940 to 1991, a tragic period in the country’s history that has affected the
lives of nearly all Estonians. We will have a lecture by a brilliant mind on European genetics and
linguistics. It may answer the age old question of where did the Estonians and their language
originate from. Is the origin in the east or in the west? Come and find out. The Alberta Estonian
Heritage Society will have a multi-media presentation on Estonian pioneers and their descendants
in the heartland of Canada. Here I would like to interject an invitation to all Estonian pioneer
descendants, wherever they may be, to join the festival. There will be a festival ball and a picnic
with fun and games. For the sports minded, there will be a golf tournament and a morning 5K jog
(maybe two). For the insomniacs, you can idle the time away in the late-night ‘secret’ festival
pub. These are only some of the highlights of the four day program.
Come and enjoy beautiful Southern California with its pleasant sun-filled climate, its sandy
beaches, nearby mountains and deserts. Let’s not forget the world class city of Los Angeles itself,
worthy many a visit here. But please, let’s stay with the festival while it lasts. I will venture to say
that you will not regret it.
Until we meet at the XXVIII West Coast Estonian Days in Los Angeles
Juri Tint, President 2005-2007
Estonian League of the West Coast
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Retsepte Laida köögist
Tomati moos
1 kg küpseid tomateid
1 kg suhkrut
Tomatid hakkida. Lisa suhkur. Keeda 1 1/2 tundi.
Minu meelest väga hea!

Hapu leib
10 tassi rukki (dark rye) jahu
10 tassi tulist vett (et võid sõrme sisse pista)
1/2 tl. soola
1/2 tassi suhkurt (või rohkem)
1 spl. pärmi (soovi korral)
Kõigepealt vali puunõu.
Pane jahu nõusse ja vala kuum vesi üle. Lisa suhkur ja sool. Sega hästi. Pane sooja kohta üle öö.
Hommikul sõtku juurde 10 tassi "light rye" jahu. Võid ka 1 spl. pärmi juure lisada. Mina pärmi
ega juuretist ei kasuta, sest mul on puunõu ja see on läbi hapnenud. Uus nõu vajab juuretist, et
sisse töötada. Peale hommikust sõtkumist lase soojas kohas hapneda 6-8 tundi. Siis pane tainas
pannidele ja lase tõusta 4-5 tundi. Küpseta 10 min. 400ºF ahjus. Siis keera 350º ja küpseta 1 tund.
Võta leivad ahjust, kasta veega ja pane rätik üle. Ja see on kõik - loodan, et proovite. Saate 5
pätsi.
Laida

„Miniseelik"
I was browsing around the garden section at Lowes in Gaithersburg, MD today and
spotted a variety of clematis (a climbing perennial with large, spectacular flowers) with the
Estonian-sounding name, "Miniseelik" (Mini-skirt). Next to it was another variety called
"Marmor" (Marble). Of course I had to buy a Miniseelik, not just out of ethnic pride but also
because I wanted another clematis for the garden. This one has lovely pinkish-purple flowers,
while Marmor, naturally, is white.
When I got home, I looked up clematis Miniseelik on Google and discovered that there is
a place called Roogoja Farm in Eesti where they have developed some beautiful varieties of
clematis. Lowes only had the two I mentioned in stock, but if any of my fellow Estos are real
clematis fanatics they can probably find links to order other varieties.
Anita
Go to: http://www.hot.ee/roogoja/ for more info on Roogoja Farm

25

KÜÜDITAMISE
65. AASTAPÄEV
11. juunil 2006 mälestati Vancouveris “MEIE KODU” saalis eestlasi, lätlasi, leedulasi ja teisi,
keda Nõukogude Liit küüditas Teise Maailma sõja aastate jooksul ja tagajärjel, eriti 1941 ja 1949.
Mälestused sellest ajast on paljudele isiklikud ja valusad ja kaastunne ning pühendus neile, kes
pidid andma oma elu, sügav ning siiras. Seda näitas ka suur osavõtt ja mõjuv kava.
Palvega mälestas praost Tiit Salumäe küüditatuid, jälgides mõnda saatust ja meelde tuletades
lugematuid kannatusi. Õpetaja Arho Tuhkru pidas Küüditamise aastapäeva kõne ja Juta Kitching lausus
ingliskeelse selgituse juhtunust.
Vancouveri Eesti Segakoor Terri Johansoni juhatusel kaunistas aktust mitme lauluga. Ühislaule
saatis Thomas Kirves.
Kuritegusid meenutades ja kannatajaid meeles pidades tahame austada eesti rahvast ja ta saatust.

EKÜK / SAESC
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA
6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2

Deportation of Estonians
Address on June 11, 2006
by Dr. Juta Kitching

LADIES AND GENTLEMEN:
LET US REMEMBER!
We just sang "God protect Estonia"! These words also mean "God protect Estonians, the
people; guide us and teach us to preserve our freedom which has cost so much for so many generations."
The atrocities which Estonia and the Estonians have had to endure must not be forgotten.
Just think for a moment of the gruesome sufferings caused by torture and maiming, by execution and
mass deportations, by forced labour, hunger and unbearable living conditions. Forgetting would be
tantamount to supporting the Soviet regime's ideology of destruction. Remembering, on the other hand,
is to assert that all torment and death has not been in vain. Honouring is informing ourselves about our
past, knowing about the injustices, memorializing the oppressions and embracing the lost lives.
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LET US REMEMBER!
Today's commemoration honours the victims of the forced deportations of innocent
citizens to Siberia, especially the mass deportations of 65 years ago and again of 57 years ago. These
deportations took place at the same time in the three Baltic countries of Estonia, Latvia and Lithuania.
The deportation dates of June 14, 1941 and of March 25, 1949 are imprinted in the Estonian psyche, the
atrocities still haunt most families. In connection with the 1941 deportation a list has been drawn up of
about 60,000 names of deportees and murdered Estonians; about 10,000 of them are believed to have
been deported. In 1949 about 33,000 Estonians disappeared. Those numbers make up a big percentage
of the population.
The bulk of these human shipments took place in one single night each time, menwomen-children were rounded up either on the streets or arrested in their homes to be taken, usually by
trucks, to waiting cattle cars in railway stations, separated and sent to unknown destinies in Siberian
labour camps, prisons, asylums and firing squads. Case studies of survivors, who after many years were
able to return to Estonia, tell about impossible workloads, starvation, lack of clothing, almost daily
dying; in one case, as stated in one man's memoires, the pile of corpses was so high that the living, who
were fewer in numbers and weak, could not bury them. As for the government of Estonia, almost all of
its members were arrested on June 14, 1941 and deported or executed (16 members of the Constituent
Assembly, 25 ministers, 63 members of Parliament). President Konstantin Päts and the Commander-inChief of the Armed Forces Johan Laidoner were arrested and deported to Russia already earlier, in July
1940.
It was brutal, chilling terrorism, calculated to eradicate a population by illegal occupation
and force. The Baltic peoples were left alone and unaided by the rest of the world and became an easy
prey for the feared superpower to the east of us.
The repressions, arrests, deportations and executions of Estonians by the Soviet occupiers
are widely viewed as acts of genocide and crimes against humanity. The acts were a systematic
destruction of the social fabric of the Baltic countries, of our languages, of our cultural heritage, of our
economy and of our personal identity. And once removed from home-territory, the plan called for
psychological reprogramming of minds and lives in an attempt to shape the deportees into new people.
In the Estonian Soviet Socialist Republic (1945-1991) the truth was repressed,
commemoration of the victims of occupation was impossible.
Only the Baltic peoples in the West have been able to observe this day openly for over
half a century.
Now we can commemorate together, both those in Estonia and those outside.
LET US TOGETHER REMEMBER OUR PAST!
LET US WORK TOWARDS THE DAY WHEN THE SOVIET COMMUNIST
ATROCITIES AGAINST THE BALTIC STATES WILL BE UNIVERSALLY KNOWN AND
OFFICIALLY CONDEMNED.
Please rise and let us remember all victims in silence and gratitude.
Mälestame vaikse leinaseisakuga neid, kes nii palju kannatama pidid.
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PENTECOSTAL MISSIONARY IN ESTONIA
In early 2003 I attended a fund-raiser called Café Estonia in an English speaking Pentecostal Church in
Langley, British Columbia, a church that chose to give attention to Estonia along with India, South Africa
and Russia. A young charismatic missionary, Corrie Block, spoke about his 4 years helping down-and-out
street kids in Estonia. He mentioned his son was born there and that he and his wife, Dawn, had learned
to speak and write the language. Three years later I decided to track him down and was surprised by the
coincidence of the timing as his 7 years of missionary work in Estonia was nearing completion and he and
his family, with a new daughter also born in Tallinn, was returning to Canada shortly. I told him I wanted
to write an article for Eesti Elu about his experiences and he suggested I send questions by email for his
reply. The following is what transpired.
What is your background? How did you become a Pentecost?

I was born a Mennonite. Then my family moved several times. We became Alliance, Baptists, and I think
we were part of a cult for a few weeks before my parents figured out where we were. We moved to
Vancouver when I was 14, and the nearest church to our house was a Pentecostal church. My family
loves God, is/was not important in which of his houses we sat each Sunday.
Why did your church decide to do missionary work in Estonia?
The church decided to work in Estonia because God talked to Dawn and I. When Dawn and I responded
to God, the church got behind what God was doing and supported the work. They saw that God wanted to
do something in Estonia and invested in that.
Any particular reason you were chosen as a missionary to this little country?
I have no idea why I was chosen. I was a skater-punk college drop out at the time we left. I have no
Estonian blood, no background in Estonia, no reasonable connection there. It was God’s business that I
was invited, it was my business to respond.
What were your first impressions of Estonia?
Dawn and I both loved it. We felt at home right away. Remember, this was before the big malls went up.
We shopped at Keskturg and rode the bus everywhere. The people were shy, but after a couple of good
conversations we realized that the Estonian "coldness" is just a protective front. Estonians are a very
warm people to those who take the time to become their friends.
How difficult was it to learn the language? How long did it take you?
The language is VERY difficult. I wouldn’t say definitively that I ever "learned" the language. I think I
was always learning, until the last day. Basically, there’s one governing grammatical rule in Estonian, "It
sounds better that way." Once I learned to guess at what would sound better, it was much easier.
Where did you live in Tallinn?
We lived in Mustamäe in Tallinn.
How many churches did you set up in Estonia? How are they faring?
We set up youth groups. Some in churches, and some on their own. 32 all together. All of them are doing
well. Of course I was a part of the larger church, which planted another 15 churches during my time
there as well.
Anything you want to say about the street kids you were helping? Any interesting experiences (probably
many).
The kids were great, but highly uneducated on social issues. Most youth knew the basics about math and
geography and English, and nothing about sex, family relationships, social justice, or God. One day, a 15
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year old girl came up to me and asked whether or not it was bad that she and an acquaintance had sex
because they were bored. You don’t know what you don’t know, and the government still is doing a
terrible job at educating kids about the real issues of sexual life. So many of the kids I counseled were
abused physically or sexually. The vast majority of them were from broken families, and lacked the basics
of love and acceptance.
Due to the hostility between some Estonian and Estonian-Russians civilians I wondered whether this
discord had seeped into the lives of the youths. Was there any noticeable difference you perceived
between the Estonian and the Estonian-Russian youths?
Actually, there was some racial tension, but nothing like what I expected. With the exception of the Narva
and Mustvee areas, most of the Russian youth spoke either English or Estonian. I saw on many occasions
Russian and Estonian youth speaking together in English. It was strange. The two cultures have so little
in common, for them to co-exist for 50 years, and now to have little or no gang violence is rather
remarkable. Perhaps racial pride will become a greater issue in the next generation, but I doubt it. For
now, it has not been a controlling factor in youth work in Estonia. I suspect that English, and a common
belonging to the European community will help to ease Russain/Estonain racial tensions in the coming
years. Time will tell.
What did you like best about Estonia?
My friends. I have good friends in Estonia. And the youth. The youth are people of such great potential,
and they are interested in making good decisions for their own lives. I was really impressed with their
dedication to good choices once they knew how to make them.
What was your worst experience?
We were kicked out of Estonia by the ministry of immigration after we had been there 9 months. This was
prior to the immigration reforms in 2000. We went to the immigration office to pick up our residency
permits one day, and they told us to leave the country within 24 hours. We were on a plane the following
day. That was very painful. It took us several months to get back in, and we did so with the personal help
of the Minister of Internal Affairs.
Do you have anything of interest to say about Lennart Meri (as he is much revered here)?
As a Canadian, with no Estonian history to speak of and only a few years of experience with him, I can
honestly say that I loved Lennart Meri. His heart was for his people, and he always spoke with such
authority and integrity. He was a man of excellent character, what I would call a "righteous king." I met
him only once through a common friend, Allan Laur. I liked him a lot.
Do you have any plans of keeping up your Estonian language skills?
Unfortunately not. I will be learning a new language soon in anticipation of our move to a new country.
Languages are tools, they aren’t sacred, so even though I really enjoyed Estonian, I need to learn a new
tool. I will likely never forget everything, but I do expect my vocabulary to suffer in the next few years.
Did you like Estonian food and what was your favourite dish? Did you eat the salted/pickled herring?
We loved the food, except for sült and verivorst. The potatoes were especially good. I don’t know how, but
the potatoes were always flavorful. I think my favorite food was the dairy. Anything dairy is done well in
Estonia. The cheese, milk, sour cream, ice cream, it’s all better there than anywhere else I’ve been.
Thank you for your interesting insights. Hopefully we will catch up with you again in a few years to see
how your life in a new country unfolds.
EVA VABASALU
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Property in Estonia:
Bright new star of the Baltic
This country has the world's fastest-rising house prices, so move quickly to buy a slice of the action.

Stephen Barrett, a property investor, was surprised on his last property-hunting trip to Estonia. "I
went to buy a town-centre apartment and came back with a 45-acre forest with bears and elk," he says.
Barrett's forest in Parnu, a beachside town of colourful wooden houses, is an hour and a half's
drive south-west of the capital, Tallinn, and cost £59,000. He has also invested in a £45,000 villa at
Parnu's Tahkuranna Beach and a £65,000 apartment in Tallinn, both through Churchill Oü.
"Once I get planning permission, I could sell the land for £100,000 profit. Or I could divide the
land into 80 plots and sell them for £20,000 each, or develop it myself as a rural resort, which would be
popular with holidaying Scandinavians," he explains.
Estonia is enjoying an economic boom, with 9.2 per cent growth last year and 30 per cent
property price rises over the past year. It has the fastest-rising property prices in the world, according to
the estate agent Knight Frank's global house-price index.
Tallinn, a burgeoning IT hub, is the focus of much of the investment. Once the new commercial
and residential Twin Towers building goes up in the business district, apartment prices are expected to hit
£5,000 per sq m.
Many people believe that Parnu will be the next Tallinn. "Tallinn's market is very tight but Parnu
is the place to be," says Chris Tonkinson of Crichton Developments, which is selling apartments on a golf
resort near a white-sand beach in Valgeranna, and in Audru, from £50,000.
Investors can buy shares in Crichton. "It's for people who want to make money from new
developments in Estonia without the worry of owning a property," says Tonkinson. For each multiple of
£7,500 up to £30,000, you get a 1.25 per cent share in the firm.
"I'm guaranteeing that investors will get their money back after one year and retain their
percentage share in the development company," Tonkinson explains. "Then you are looking at returns in
excess of 250 per cent within three years. You can only sell your share once it's built."
Plots of land are also being snapped up in Parnu. "You have to be here to get in quickly," says
Stephen Barrett. Lee Williams, the MD of Churchill Oü in Parnu, reports that nearly all of his clients are
British and most are after plots of land. He recently sold two hectares beside the river to a British buyer
for £45,000 - its value should rise by 36 per cent a year.
"The land registry here has a sophisticated system that allows you to see aerial photos of the plot,
so you know what you are buying," says Williams. "The house-buying process is quick and transparent,
and it's so cheap to borrow money, with mortgage rates from 3.1 per cent, that most of our clients borrow
up to 75 per cent. With prices starting low and rising fast, there is little to lose."
Although Tallinn has seen impressive property price rises since it joined the EU in 2004, David
Laity of Property in Estonia predicts another big lift before Estonia adopts the Euro, provisionally in
2008.
"Money is flooding into Tallinn, but given the old town is a world heritage site, property is still
reasonable, with starting prices of around £50,000 for a small studio in the centre," he says.
The snag, he adds, is that demand is so high that new apartments sell out as soon as they hit the
market, mainly to Estonian buyers.
If you intend to rent out your apartment, being within a short walk of the old town is vital.
Ilmarine is a new development in a prime position on the disused harbourside, which is being transformed
into a cultural zone. The current phase, with studios from £31,000 for 31 sq m studios, has sold out, but
the area is due to see more development. At Luha Street, a 10-minute walk to the old town, 34 sq m onebedroom apartments start at £48,500.
"Estonia is seeing a boom without a big element of speculation," says Laity. "In five years, it will
be one of the richest countries in Europe."
Stephen Barrett, a property investor, was surprised on his last property-hunting trip to Estonia. "I
went to buy a town-centre apartment and came back with a 45-acre forest with bears and elk," he says.
Barrett's forest in Parnu, a beachside town of colourful wooden houses, is an hour and a half's
drive south-west of the capital, Tallinn, and cost £59,000. He has also invested in a £45,000 villa at
Parnu's Tahkuranna Beach and a £65,000 apartment in Tallinn, both through Churchill Oü.
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"Once I get planning permission, I could sell the land for £100,000 profit. Or I could divide the
land into 80 plots and sell them for £20,000 each, or develop it myself as a rural resort, which would be
popular with holidaying Scandinavians," he explains.
Estonia is enjoying an economic boom, with 9.2 per cent growth last year and 30 per cent
property price rises over the past year. It has the fastest-rising property prices in the world, according to
the estate agent Knight Frank's global house-price index.
Tallinn, a burgeoning IT hub, is the focus of much of the investment. Once the new commercial
and residential Twin Towers building goes up in the business district, apartment prices are expected to hit
£5,000 per sq m.
Many people believe that Parnu will be the next Tallinn. "Tallinn's market is very tight but Parnu
is the place to be," says Chris Tonkinson of Crichton Developments, which is selling apartments on a golf
resort near a white-sand beach in Valgeranna, and in Audru, from £50,000.
Investors can buy shares in Crichton. "It's for people who want to make money from new
developments in Estonia without the worry of owning a property," says Tonkinson. For each multiple of
£7,500 up to £30,000, you get a 1.25 per cent share in the firm.
"I'm guaranteeing that investors will get their money back after one year and retain their
percentage share in the development company," Tonkinson explains. "Then you are looking at returns in
excess of 250 per cent within three years. You can only sell your share once it's built."
Plots of land are also being snapped up in Parnu. "You have to be here to get in quickly," says
Stephen Barrett. Lee Williams, the MD of Churchill Oü in Parnu, reports that nearly all of his clients are
British and most are after plots of land. He recently sold two hectares beside the river to a British buyer
for £45,000 - its value should rise by 36 per cent a year.
"The land registry here has a sophisticated system that allows you to see aerial photos of the plot,
so you know what you are buying," says Williams. "The house-buying process is quick and transparent,
and it's so cheap to borrow money, with mortgage rates from 3.1 per cent, that most of our clients borrow
up to 75 per cent. With prices starting low and rising fast, there is little to lose."
Although Tallinn has seen impressive property price rises since it joined the EU in 2004, David
Laity of Property in Estonia predicts another big lift before Estonia adopts the Euro, provisionally in
2008.
"Money is flooding into Tallinn, but given the old town is a world heritage site, property is still
reasonable, with starting prices of around £50,000 for a small studio in the centre," he says.
The snag, he adds, is that demand is so high that new apartments sell out as soon as they hit the
market, mainly to Estonian buyers.
If you intend to rent out your apartment, being within a short walk of the old town is vital.
Ilmarine is a new development in a prime position on the disused harbourside, which is being transformed
into a cultural zone. The current phase, with studios from £31,000 for 31 sq m studios, has sold out, but
the area is due to see more development. At Luha Street, a 10-minute walk to the old town, 34 sq m onebedroom apartments start at £48,500.
"Estonia is seeing a boom without a big element of speculation," says Laity. "In five years, it will
be one of the richest countries in Europe."
Crichton Developments (chris@ estonianproperty.co.uk; 01444 882 071)
Property in Estonia (www.property-in-estonia.co.uk; 07976 693971)
Churchill Oü (www.estonianproperty.co.uk; 00 372 447 0105)
Zoe Dare Hall
FinancialTimes 05 July 2006

Queen Elizabeth II’s Baltic itinerary
Buckingham Palace has announced Queen Elizabeth II and the Duke of Edinburgh’s Baltic travel
plans. They are as follows:
Lithuania: October 17-18
Latvia: October 18-19
Estonia: October 19-20
Estonians we interviewed expressed concern that Her Majesty might be too tired to see Estonia after first
visiting with the more loquacious Latvians and Lithuanians. “Maybe that’s good,” one Tarmo said. “She
will feel free to do more of the talking here.”
CityPaper
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Kallid laulusõbrad!
Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU
JA KOHVIÕHTULE!
Reedel, 15. septembril 2006.a.
kella 19:00 kuni 21:00

Tulge kõik ja alustagem
uue energia ja rõõmsa lauluga
sügishooaja tegevust!

Palun tooge midagi kaasa kohvi kõrvale.

J ätkame ilusat
lauluõhtute
traditsiooni,
mida M alle aastaid
tagasi
alustas!

Tegevuskava - Calendar of Coming Events
Kuupäev
Date

Aeg Üritus / Event
Time

Koht / Place

06.09.06

12:00 Pensionäride Klubi sügisene tegevus
algab

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

15.09.2006

19:00 Lauluõhtu - Sing-along evening

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

17.09.2006

12:45 EKÜK - Kodumaalt lahkumise tähistamine Meie Kodu - 6520 Oak Str
- praost Tiit Salumäe
Vancouver

14.10.2006

10:00 Talgud - Last work party of the year

Mäeotsa - 32113 Olsen Ave
Mission

15.10.2006

EKÜK - Betti Alver 1906-2006

19 .11.2006

EKÜK - "Mis jutt see on?/Studies in
Meie Kodu - 6520 Oak Str
Estonian Folklore" - bilingual presentation Vancouver

27.11.2006

Postipoisi jõulunumbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

for the next "Postipoiss"

3.12.2006

12:15 Jõululaat

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

13.12.2006

12:00 Pensionäride jõulupuu

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

