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Eesti Vabariigi 89. aastapäeva kõne Vancouveri pensionäridele
21.02.2007

Kallid kaasmaalased, õnnitlen teid kõiki meie isamaa tuleval sünnipäeval, mida meie tähistame
kaheksakümmendüheksat korda.  Olgu sellega märgitud et sellega oleme ligi kolm korda nooremad
Ameerika Ühendriikidest, kuid kaks korda vanemad Saksa Liitvabariigist.  Kui meie astusime sisse
Rahvasteliitu aastal 1921 oli sel ajal 63 riiki.

Nüüd on seal liikmeid 185 riiki, mis tähendab et ligi kaks kolmandik maailma riikidest on meist
nooremad.  Mitte keegi ei saa siis väita et meie oleme noor riik, samuti mitte keegi ei saa väita et oleme
väike riik.  Maaalalt oleme küll väike paljudega võrreldes, aga tähtsuselt globaalselt mõjutamiseks oleme
nii suured kui meie ise seda usume.  Mitte keegi ei korda et Šveits on väike riik, kuigi ta on 4,000 ruut
kilomeetrit Eestist väiksem.  Rahva arvu poolest oleme küll väiksed, aga selle eest oleme mõjukad.  Kes
ei ole pannud tähele et Arvo Pärt, Veljo Tormis, Neeme Järvi, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eduard
Tubin, Paul Keres ja palju teisi. Samuti on meil olnud kuuskümmend medalivõitjaid olümpiamängudel
millest tervelt viisteist olid kuld.  Üsna suur saavutus riigist kus elavad vähem kui pool suur Vancouveri
elajaskonda.

Kui keegi siin või kuskil reisul küsib teie käest kust teie olete päri, ärgem vastage
tagasihoidlikult, ühest väiksest riigist millest teie pole kuulnud.  Ütelgem parem uhkusega et oleme
Eestist ja oleme uhked et oleme eestlased.

Nii.  Täna meie pühitseme selle riigi, meie isamaa, sünnipäeva.  Aga meie teeme seda
tuhkapäeval.  See on see päev kus meie alustame nelikümmend päeva paastu.  Vaikus ja kurbus peaks
olema majas.  Kuida see siis klappib sünnipäevapeoga.

Veidi ajalugu aitaks kaasa.  Kui 1918 aastal iseseisvust kuulutati välja oli Eesti täieliku sõja
võimu all, polnud kellegil aega seda pühitseda ega isegi ametlikult märkida.  Vene sõjaväed  tõmbasid
tagasi ida poole aga saksa väed liikusid põhja poole.  Kõik märgid näitasid et aeg oli küps haarata
võimalust võimu vahendikul ennast määrata iseseisvaks vabariigiks.  Selleks otstarbeks moodustas
Maapäeva vanematekogu kolmeliikmeline Päästekomitee, kuhu kuulusid Konstantin Päts, Jüri Vilms ja
Konstantin Konik. Oli vaja konkreetset teksti.  Oli vaja iseseisvusmanifesti.  See valmis Tallinnas 21.
veebruari. Koostajaks olid Ferdinand Peterson ja Juhan Kukk.   Nüüd tuli see manifest rahvale teatavaks
teha.  Tuli seda trükkida ja üles kleepida.  See ei olnud sugugi lihtne sest trükikojad olid veel bolševiikide
käes.  Kujutame pilti.  Oli alles varajane udune hommik. Päästekomitee väljus salakorterist sõjaväe saatel
ja kihutas autuga mööda Väike-Tartu maanteed Eesti Panga majja Reaalkooli vastas mis jäi esialgu
Päästekomitee peakorteriks.  Sinna kogunes valitsuse liikmeid, sõjaväelasi, omakaitselasi, seltskonna ja
poliitika tegelasi.  Ajakirjanik Aleksander Veiler Päevalehe toimetusest ruttas Dunkeri tänava trükikotta.
Varsti tuli ta tagasi teatega et on küll saadud kokku mõned trükitöölised, kuid need tõrguvad trükkimast
manifesti, kartes punakaartlaste kallaletungimist.  Kaks püssidega omakaitselast käsutadi minna trükikotta
Aleksander Veileri käsutusse ja võtta trükikoja valve alla, mitte kedagi sisse ega välja lasta.  Varsti
ilmusid trükitud manifesti lehed mis tulid ilmavalgusele täielikult ilma parandusi ega täiendusi.  Siis tuli
veel raskem osa, kuidas leida kohta kus iseseisvust saaks välja kuulutada.  Manifesti koopiaid saadeti
mitmele poole, Haapsallu, Pärnusse, Viljandisse, Tartusse ja Paidesse.  Kõige soodsamaks osutus olukord
Pärnus, kus manifest loeti ette Endla teatri rõdult suure rahvatungi ees 23. veebruaril.  Järgmisel päeval,
24. veebruaril avalikustati manifest Tallinnas ja seda kuupäeva loetakse Eesti Vabariigi sünnipäevaks.
Pidutseda ei saanud sest kohe läks sõjaks mitmete vallutaja vastu.  Algas Saksa okupatsioon ja kui Saksa
kaotas novembris maailmasõja siis algas Vabadussõda vene bolševiikidega, siis vahepeal jälle
sakslastega, nimelt baltisakslaste Landeswehriga ja saksa vabatahtlikest koosneva Rauddiviisi näol.  Neid
jõude juhtis kindral Rüdiger von der Goltz kes oli kogenud sõjamees, kes veidi varem tegetses Soome
kodusõjas.  Suur osa selle sõjas olid lahingud praeguse Läti territooriumi peal.  Von der Goltz alahindas
eestlasi, ei osanud selles näha ohumärki ja andis 21. juunil 1919 oma vägedele käsu eestlaste rinne läbi
murda.  Viimsel momendil jõudis soomusrongid kohale ja jõudis ka kohale abiväed, kõige esmalt
Kuperjanovi pataljon mis otse rongist lahingusse tormas.  Järgmisel päeval läksid Eesti väed
vastupealetungile.  23. juuni hommikul marssisid võidukad Eesti väed Võnnusse siise.  Seda päeva
tähistame siiamaani oma võidupühana.  Sakslastega oli siis sõda lõppenud kuid Vabadussõda kestis edasi
Nõukogude Venemaaga mis alles lõppes Tartu rahuleppinguga 2. veebruaril 1920. Tegelikult võttis kolm
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nädalat vähem kui kaks aastat sellest ajast kus kuulutadi iseseisvust välja kuni soovist sai reaalsus. Eesti
kaotas sellel ajal 3,600 sõdurit surmaga ja 14,000 Eesti sõjameest sai haavata, neist 2,600 jäi invaliidiks.
Aga Eesti oli esimest korda iseseisev  demokraatlik vabariik nagu manifest oli deklareerinud 709 päeva
varem.

Meil täna algab paast mis on aeg kui me kõik kannatame, aga meil on lootus et kui
ülestõusmispüha tuleb tuleb ka paremad ajad, kevad ja siis suvi.  Meie teame seda sest see juhtub iga
aasta kindla reeglite järgi.  Tegelikus elu ei käi nii kava kohaselt.   Kui olukord paistab tõsine ja lootuseta
siis olukord tihti paraneb hoiatusemalt, millest meie  saame kasuks võtta ainult siis kui meie pole
kaotanud lootust.  Vastupidaselt, kui kõik paistab et paremini minna ei saa,  siis tihti tulevad selgest
taevast ootamatud hoobid.  Pidame seda fakti meeles et Eesti iseseisvuse aeg kestis täielt kakskümmend
aastat.  Peale taasiseseisvust on nüüd juba möödunud kuusteist aastat.  Oma Vabariigi 21. aastpäeva kõnes
1939. president Konstantin Päts rõhutas et Eestil pole midagi karta tuleval sõjas sest et Eesti oli
erapooletu ja ei olnud kellekiga tülis.  Molotov Ribbentropi paktile kirjutati alla 23. augustil 1939
Nõukogude Vene ja Saksa vahel.  See oli mittekallale tungileping mille juurde käis salajane  lisaprotokoll
mis jägas Ida Euroopa kahe vahel ära.  Sellega tehti Eesti Vabariigile lõpp peale.

Meil tuleb olla alati valmis ootamatu hoopide vastu võidelda aga seda meie ei saa teha kui oleme
omavahel tülis.  See põhimõte kehtib meie kohaliku ühiskonna kohta sama hästi kui laiemas ulatuses
meie isamaal.  Meil võib olla lahkarvamusi.  See on ju loomulik et meie kõik ei mõtle ühtemoodi, aga
meie lahkarvamused ei tohiks kunagi minna isiklikuks ja haavavalt teraseks sest siis kaob koostöö võime
kui mingisugune välisoht ilmub ootamatult, nagu tavaliselt nemad ilmuvad.  Kodu Eestis on näha et
viimaks erakonnad on alustanud tihedamat koostööd Eesti riigi huvideks.  Selleks on muidugi ka tähtis et
kõik Eesti kodanikud löövad kaasa riigi juhtimiseks ja hääletavad kui on vähegi võimalik.  Siin
Vancouveris on ka koostöö tähtis.  Rõhutame mis meil on ühist ja vähendame meie vahesid.  Kolm päeva
tagasi meie rahval oli võimalus nautida koori laule siin samas majas kus olid kooriliikmeid kolmest
kogududest.  Laul ühendab Eesti rahvast.  Seda näitasime maailmale oma laulva revolutsiooniga ja
tõendasime laulupidudel, Eestis, Estodel ja Lääneranniku Eesti Päevadel ja nüüd jälle Meie Kodus, siin
meie kodulinnas, Vancouveris.

Võtame sellest õppust ja töötame, laulame koos, vanad ja noored, haritlased ja töötajad, usklikud
ja ateistid. Tina Kirs kirjutas kakskümmend aastat tagasi Triinus järgmist:
„Püüan kujutleda eesti noori väliseestlaste sillavalvureina.  Sildu on mitmesuguseid. Kõikuv sild
tänapäeva Eesti ja väliseestlaskonna vahel, generatsioonide vaheline sild, väliseestlaskondade vahelised
sillad ja hulk meie omavahelisi sildu.  Et ehitada silda on vaja julgust ja oskusi.  Et astuda sillale, et sillal
seista, eriti kui puhub tuul, on vahel üsna kardetav.  Veelgi raskem on sildade parandamine kui need
murduvad või kõdunevad.  Noorte ülesandeks on olla osavad sillavalvurid, kuid sildade parandemine
peab sündima mõlema poolselt.  Suudame hoida kokku vaid siis kui oleme silla ehitajad, mitte silla
põletajad.”

Kakskümmend aastat hiljem on need sõnad ikka asjakohased.  Ehitame sildu ja hoolitseme et
need oleks igal ajal korras.   Meil on kõigil üks rahvus ja üks isamaa kelle 89. sünnipäeva meie nüüd
tähistame.

Ma lõpetan Manifesti lõppsõnadega:

Su üle Jumal valvagu
Ja võtku rohkest õnnista,
Mis iial ette võtad sa,
Mu kallis isamaa!

Elagu iseseisev demokraatlik Eesti vabariik!
Elagu rahvaste rahu!

Alar Suurkask
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Vabariigi aastapäev 2007

Armsad kaasmaalased:
Aitäh teile, et te lubate mind täna Vabariigi aastapäeva kõnet pidada. Au sõna – võtsin vastu kutse

ilma protestita.

Õieti, sain ise aru, aeg oli jõudnud, et ma räägin teile oma Kosovo elamustest. Teie teate, et
töötasin ligi kaks aastat Kosovos. Kui ma tulin Kosovolt ära 2001.aastal ja hakkasin uuesti
välisministeeriumis töötama, küsiti kas ma kirjutaks artikkli, mis räägiks teistele eestlastele miks nad
võivad rahuvalvemissioonides osa võtma. Nii siis, ma loen teile osa minu vastust. Mida ma kirjutasin
vastab küsimustele „Kes mina olen?“ ja „Mis minu motivatsioonid olid, mis viisid mind Kosovosse?“

Kes mina olen?
Kaitsta teiste vabadust, et ise vaba olla

Maamiinid, pommiplahvatused ja kasutatud uraan, relvastatud eks-geriljad ja ohjeldamatu maffia –
sellised on tüüpilised ohud, mille eest Kosovosse minejaid hoiatati. Lisada võib veel pika lahusoleku
perest ja sõpradest, vee ja elektri sagedase puudumise, lämmatava tolmu, kultuurilise ajaviite vähesuse,
ootamatud armusuhted, pikad tööpäevad ning lugematu hulga muid pisiasju, mis kokkuvõttes kurnavad
ära igaühe. Ning võikski küsida: miks peaks küll tahtma liituda rahuvalvemissiooniga?

Mõnele olid põhjused selged: seiklus, võimalus raha teenida ja altruism. Arvan, et
rahuvalvemissioonidele tulevaid vabatahtlikke kihutavadki tagant reeglina need kolm põhjust, iga inimese
puhul erinevates vahekordades. Esmakordsed tulijad mainivadki humanitaarseid põhimõtteid ja raha, sest
neil lihtsalt ei ole veel kogemust eesootavast tööst.

Aeg ja väsimus panevad aga kõik paika. Idealism võib motivatsioonina küll säilida, ent saabub
mõistmine, et rahuvalve on töö vaestes, kurnavates ja mõnikord ohtlikes tingimustes. Rahvusvaheliste
organisatsioonide bürokraatia, NATO julgeolekujõudude jäikuse ja paljukeelse rahvusvahelise politseiga
kokkupuutumine toob sageli kaasa jõuetus- ja pettumustunde. Tegelikult on rahukaitsmine olemuselt
püüd hoida raskused ning selle eest saadavad väärtused õiges tasakaalus.

Iseloomustan oma 22-kuulist Kosovos viibimist professionaalse karjääri kõige tasuvama ajana. Vaatamata
kõigele, mis missioonis osalemise ebamugavaks tegid ning hoolimata ohtlikust keskkonnast ja selles
töötamise hirmust, kaalusid töö positiivsed küljed kaugelt üles kõik negatiivse – ning mitte tänu rahale ja
seiklustele.

President Toomas Hendrik Ilves on rääkinud, et Eesti on valmis pakkuma rahvusvahelisele üldsusele abi
muuhulgas ka seetõttu, et eestlased on minevikus ise teistelt abi ja toetust saanud. Arvatavasti jagavad
seda tunnet teisedki rahvuskaaslased, kes mõistavad saadud abi olulisust. Oleme kogenud rahvuslikku
diskrimineerimist, massimõrvu, küüditamist ja pagulust. Oleme mõistnud hukka totalitaarse võimu, mille
all kannatasime 50 aastat, aga seetõttu ja seeläbi peaksime mõistma, et tugev rahvusvaheline
julgeolekustruktuur on maailma väikeste riikide ja rahvaste ainus võimalik kaitse.

Rahuvalve on nii piirkondliku kui ka ülemaailmse julgeoleku kasvav ja tähtsust koguv tahk. Juba ainuüksi
seetõttu peaksime olema esimeste hulgas, kes end vabatahtlikena rahuvalvemissioonidele pakuvad –
näitamaks ÜRO-le, NATO-le ja Euroopa Liidule, et Eesti tunneb vastutust rahuloomise eest ka väljaspool
oma maa piire. Teiste inimeste õigusi ja vabadusi kaitstes toonitab Eesti kaudselt õigust neidsamu õigusi
ja vabadusi ka ise omada. Selles valguses on rahukaitsmine eestlastele lausa kohustus.

Enamikule inimestest jääb mõte töötada rahukaitsemissioonis arvatavasti kaugeks ja eksootiliseks
võimaluseks, mida kasutavad vähesed. Ent võimalus aidata teistel ehitada ühiskonda, kus nad naudiksid
samu vabadusi, mida meie naudime oma ühiskonnas, on tugev emotsionaalne motiveerija.
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Inimesed, kellega koos töötasime, olid suurepärased. OSCE-ga töötatud aja jooksul puutusin kokku
inimestega üle maailma, tegin tihedat koostööd ÜRO administratsiooni ja NATO üksustega, Euroopa
Liidu ametnikega, paljude valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide esindajatega. See andis
kordumatu professionaalse kogemuse ja suure hulga karjääriks kasulikke tuttavaid.

Eestlasi peaks rahuvalvamiseks motiveerima ka tõik, et missioonil osalemine loob Eestile head mainet.
Rahuvalvajal on võimalus leida uusi sõpru ja õppida ning peale selle teistele Eestit tutvustada. Rääkisin
inimestele põhifakte Eesti ajaloost ja kultuurist ja mind isegi õnnetleti Eesti Eurovisioonivõidu puhul!
Eesti nähtavaks tegemine rahvusvahelistes organisatsioonides on võimalus, mida ei tohi alahinnata, kuigi
see on vaid töö tühine aspekt.

Hoolimata sellest, mis olud võivad antud regioonis valitseda, ei saada ÜRO, NATO ja Euroopa Liit oma
sõdureid ja tsiviilisikuid liigohtlikku keskkonda. Missioon läkitatakse vaid juhul, kui on võimalik tagada
vastuvõetaval tasemel turvalisus. [Siin ma eksisin - kolm minu Kosovo kolleegi sai surma selles ÜRO
hoone plahvatuses Bagdadis kolm aastat tagasi – üks neist ma tundsin isiklikult]

Alates 1995. aastast on Eesti saatnud rahukaitsemissioonidele Bosnia ja Hertsegoviinas, Kosovos,
Albaanias, Lõuna-Liibanonis, Gruusias, Iraagis ja Afganistanis üle 1000 sõduri, piirivalvuri, politseiniku,
diplomaadi ja riigiametniku. Eesti kavatseb sama poliitikat jätkata ka edaspidi. Seega on hädavajalik, et
meie seas oleks piisaval hulgal missioonidele minna soovijaid. Rahuvalves töötamine tasub ära väga
mitmel viisil ning minu arvates enamik neist, kes on missioonidel osalenud, soovivad seda mõnes teises
kohas uuesti ette võtta.

Kes mina olen?

Olen eestlane, kes sündis Kanadas. Olen eestlane, kes armastab vabadust tänu minu vanematele ja tänu
teile. Olen uhke, sellepärast eestlased armastavad vabadust, ja et nad on valmis ohverdada ennast
vabaduse nimel.

Mina olen teie laps.

Mina olen Eesti laps.

Lõpuks, kui teie lubate, ma lähen nüüd üle inglise keelde, sest ma tahan teile lugeda üht luuletust, mille
kirjutasin viis aastat tagasi.

In closing, I would like to read to you a poem I wrote five years ago, less than a year after I left Kosovo.

I want to dedicate it in three part, just as the poem was written.

The first part speaks of my admiration for all those who believe that freedom is worth winning. I dedicate
it to all those Estonians who fought for, and died for, the freedom of Estonia. I further dedicate it to the
Estonian soldiers who tried to defend Estonia’s last hope for freedom at the 1944 battle of the Blue
Mountains (Sinimägede lahing). Men who hoped that their efforts and deaths might bring hope from the
West that Estonia’s freedom would be restored to her. Their gestures failed, but their sacrifices allowed
over 70 thousand to gain their freedom to continue Estonia’s fight.

Part two I dedicate to the cynicism of diplomacy.

Part three I dedicate to the diplomats, politicians and tyrants of world who care little for those yet to
achieve freedom.

This poem has no title:
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What of the brave men that know nothing of death
Who face fear with sharp eyes and beating hearts
Ready to lay aside the fond touch of love
For the companion bringing the tears of history

Does no one comprehend the sacrifices asked of these men
Does no one question the acid of diplomacy
That seeks to digest what is better not swallowed

Kind words are honey over rotting corpses
Sickly sweet, telling us that the feast has been joined
Only those that have tasted this succor
Know that it is a mouthful of dust
Carrying the dried words of men who care nothing of death distant

Elagu Eesti!

Aitäh.

Arvo Marits

Mu kodu - sünnipaik

Mu kodupaigas kohtuvad kõik tuuled
sääl randu hõlmab avar merelaht
sääl vahel küll ka mureviise kuuled
kuid kustub ka see nagu rannal vaht.

Mu sünnipaik ja kodu armas kallas
sääl pedajad ja jändrik kadakpuu
need kevadel ja sügisööde hallas
on armsamad kui suudab laulda suu.

Me kodurannal kajakate kisa
vee kohal õitsev põõsas kummardub
sest nüüd tea ema ja ka meie isa
 - see on see maa, Su lapsest armas'tud.

Me sünnipaiga põlde, metsi, saari
veel kaitsku kaua Kalevite käed
et vabana Su sünnitaeva kaari
ja heldeid pilvi põllu kohal näed!

Al-Ma-le
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Vabariigi President
Eesti Vabariigi 89. aastapäeval 24. veebruaril 2007

Vanemuise teatrisaalis Tartus

Mu kallid kaasmaalased saalis, kodudes ja võõrsil,
ekstsellentsid,
austatavad daamid ja härrad.

Oleme kogunenud tähistama Eesti Vabariigi 89. sünnipäeva Tartusse, kus tänavu pühitseme ka Tartu
Ülikooli 375. aastapäeva. Eesti kui riik käib käsikäes vaimlise ärkamisega; ülikooli olemasolu ja vabariigi sündi
ei saa käsitella eraldi. Esimene oli eelduseks teise sünnile. Ilma eesti haritlaskonnata oleks idee iseseisvast,
demokraatlikust rahvusriigist jäänud nimetuks tungiks.

Eesti oligi kaua aega vaid idee. Idee, mis sündis selles linnas haritlaste, kirjanike ja üliõpilaste seas. Idee
hakkas idanema organisatsioonides ja ühingutes, koori-, raamatukogu-, orkestri-, põllumeeste- ja
karskusseltsides. Õpetatud Eesti Selts asutati siin Tartus 1838. aastal ning tema tegevusest sündis meie
rahvuseepos. Aleksandrikooli liikumine sai hoo sisse, kui Tartu Ülikooli üliõpilane Jakob Hurt hakkas selle
eestvedajaks, nagu ta oli eestvedajaks hiljem Eesti Kirjameeste Seltsile.

Siin Vanemuise Seltsis pidas Carl Robert Jakobson 1868. aastal oma esimese isamaakõne. Samuti
toimus siin Tartus aasta hiljem esimene üldlaulupidu. Võib ilma liialdamata väita, et siin laulis maarahvas end
eesti rahvuseks.

Siin Tartus sündis Eesti teater. Siin Tartus sündis ka meie sinimustvalge lipp. Alguses Eesti Üliõpilaste
Seltsi lipuna, mille esimese kanga õmblesid Miina Härma, Emilie Beerman ja Paula Hermann.

Tartus, eeskätt ülikooli ümber, tärkama hakanud idee andis hajutet ning vaid oma mõisahärra omavoli ja
suva all vaevlevale maarahvale arusaama, et ta ei pea võimule vaid alt üles vaatama, nagu mõned vist
tänapäevalgi tahaksid; et maakeel on keel nagu iga teinegi, ühtlasi ka vastus pea 190 aastat tagasi Tartu
üliõpilase esitet küsimusele:

Kas siis selle maa keel
Laulutuules ei või
Taevani tõustes üles
Igavikku omale otsida?

Tänapäeval nimetame sellist rahva seas vaimlise aluse ja struktuuri loonud, ja oma riigini viinud
sidusust kodanikuühiskonnaks. Sedasama fenomeni täheldas prantslane Alexis de Tocqueville 19. sajandi
Ameerikas, adudes, et kodanikuühiskond on eduka ja toimiva demokraatia aluseks. Eesti toonased valitsejad de
Tocqueville‘i ei lugenud, kuid tundsid nemadki muret, et talupoegade, üliõpilaste ja haritlaste seltsid, nende
vaidlusõhtud ja ajalehed lähevad liiale, kandes endas demokraatia vaimu.

Täna Eesti ajaloole tagasi vaadates näeme, et just sellessamas Tartu linnas rajati meie riikluse alusmüür.
Just siin kirjutati 1920. aastal alla meie riigi sünnitunnistusele, Tartu rahulepingule, mis viis Eesti võrdsena
teiste riikide sekka. Ja just see on kaalukas, kuigi mitte ainus põhjus, miks oleme praegu siin, Tartus.

Kord ideena alanu sai teoks, me riik sündis kodanikuühenduste – seltside, koguduste, laulukooride –
rajatud vundamendile. Täpselt niisamuti oleks iseseisvuse taastamine 1991. aasta augustis olnud mõeldamatu
ilma muinsuskaitse seltsi, akadeemiliste organisatsioonide, kodanike komiteede ja rahvarinde tegevuseta
1980ndate aastate teisel poolel. See kõik on kodanikualgatus, mitte kellegi kingitu. Mitte ülaltpoolt antu, vaid
me endi seast ja meie endi seest tõusnu.

Mu daamid ja härrad, hääd kaaskodanikud, me elame kultuuriruumis, milles eeldatakse, et otsustame
meie ise ja mitte mingid ülikud. Nii on ka sätestet me põhiseaduses: kõrgeim võim on rahvas. Ja kuigi me
usaldame igapäevaste otsuste tegemise oma volitet esindajaile Riigikogus ja valitsuses, on meil õigus anda iga
nelja aasta tagant rahvaesindajate tegevusele oma hinnang. Kas nad tegid hästi, kas nad olid meie, kodanike,
väärilised, või kuritarvitasid nad seda usaldust? Igaüks võib ise otsustada, igaüks võib anda oma hinnangu.

Ma panen teile südamele, et hinnata tuleb õigeid asju. Ma tahan, et valija teaks: ta saab selle, mida valib.
Valitsemise tarkus ja keerukus on suurem mis tahes hüüdlausest või lubadusest. Valides hüüdlause, saab valija
vastu poliitika, mis hakkab valitsemise asemel taas järgmisteks valimisteks raha koguma. Ma palun, valige
targalt, valige nõudlikult, lubaduste asemel tegusid hinnates.
Kasutame siis võimalust, et teha demokraatlike valikutega endale riik, mis meile meeldib. Näitame, et meil ei
ole ükskõik.
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Tule tunnistada kahjuks, et lähenemine valimistele, mida oleme mõnede poliitikute puhul näinud,
taastoodabki ükskõiksust. Jah, ka mind teeb murelikuks ja kurvaks, et valimisloosungid ja reklaamid pigem
alahindavad kui informeerivad oma lihtsameelsete väidetega Eesti valijat. Kampaaniasse tiritud teemadel ja
kujudel on üsna vähe pistmist nende tõsiste küsimustega, mille ees me rahva ja riigina seisame.

Meie esiisad läksid sõtta selle nimel, et saaks ise valida. Mittevalimine on seetõttu põlgus ja
lugupidamatus mitte ainuüksi iseenda, oma sõprade ja pere vastu, vaid ka oma vanemate ja esiisade vastu.
Valimata jätmine on ka isiklik kaotus: kes jätab hääle andmata, jääb neljaks aastaks hääletuks, õiguseta
arvustada oma riigi käekäiku.

Mu daamid ja härrad, on veel üks sügavam põhjus, miks meil kõigil on vaja minna valima. Lugesin
hiljuti ühe hooga läbi Eesti ühe parima essee selle kohta, mida 50 aastat okupatsiooni tähendab meie elus; essee,
mis kuulub oma täpsuses sellele Parnassile kus juba ootavad ees Czeslaw Milosz, Milan Kundera ja Václav
Havel. See on Enn Soosaare ''Isa ja Aeg'', milles ta kirjutab:

''Viimaste aastate valimiseelistused tunnistavad ilmekalt, et väga paljud idaeurooplased peavad
kaskikmoraali vohamist poliitikas ning majanduselus otsekui mingiks endastmõistetavuseks… (me)
petame ennast, kui keeldume vabanemisjärgsetes nuriarengutes nägemast eelnenud aja järelmõju ning
taaka. Need ideoloogilised manipulatsioonid, millega süvendati inimeste küünilisust ning vabastati nad
moraalsest vastutusest, on jätnud püsiva jälje suure osa inimeste teadvusesse''.
Mida me sellest järeldame? Mina järeldan, et valimispäev on see aeg ja koht, kus igaüks meist võib anda

oma hinnangu küünilisusele ja manipulatsioonidele.
Sestap küsigemgi pigem – millest me valimiskampaania ei räägi?
Mujal maailmas näevad Eesti majanduse hetkeseisu kohta ilmutatud analüüsid majanduse

ülekuumenemise ohtu, jooksevkonto puudujääki ja sedagi, et meie majandus ei tooda piisavalt palju lisaväärtust.
Osade erakondade valimisplatvormid ja loosungid jätavad paraku mulje, justkui Eesti kohta majandustsüklid ei
kehti.

Ma mõistan inimlikku soovi rohkem kulutada, hästi või vähemalt paremini elada. Eriti pärast 15 aastat
väldanud pingutamist ja kitsamaid olusid. Siiski ei tohi kulutamisel võtta riske, mis võiksid mustade või isegi
hallide stsenaariumide korral kahjustada igaühe heaolu.

Majanduse üks põhitõdesid kutsub jõukamatel aegadel langetama otsuseid, mis aitavad kitsamates
tingimustes hakkama saada. Kas meie rekordilisi kasumeid teenivad ettevõtjad ikka investeerivad piisaval
määral innovaatilisse tootmisse, mis muu hulgas aitaks toime tulla aina suuremaks arengutakistuseks muutuva
tööjõupuudusega?

Riigi tasandil võiksid head maksulaekumised viia poliitilise konsensuse ja kokkulepeteni suuremahuliste
investeeringute osas. Kas ehitame turvalise neljarealise maantee põhjast lõunasse, silla Muhumaale, tuuleparkide
võrgu looderannikule või panustame selle raha tervishoiusüsteemi kaasajastamisse – see kõik on valikute
küsimus. Aga tehkem need valikud, sest paremat või odavamat aega selleks ei pruugi enam niipea tulla.

Tühi toob tüli majja, ütleb eesti rahvatarkus. Ma imestan, miks siis riigi kosunud tulud meie poliitikuid
üksmeelsemaks ei tee?

Me näeme aasta-aastalt hoopis eelarve planeerimise protsessi, kus hooplemine ülelaekumistega käib
justkui loogiliselt asja juurde. Ei varjatagi enam, et riigieelarvesse tekitatakse miljarditesse kroonidesse küündiv
ülejääk ja koos sellega tõhus poliitiline relv Eesti igikestvas valimiskampaanias. Pole ju saladus, et meie
lisaeelarvetest vaatab vastu pigem poliitiline eelistus kui ratsionaalne vajadus.
Mu daamid ja härrad, lubage mul veidi põhjalikumalt peatuda nähtusel, mis jätkumise, aga veelgi halvem –
süvenemise – korral, viib meid ummikusse ja stagnatsioonini. Ida-Euroopa ja siirderiikide edu ja ebaedu
põhjuseid uurinud teadlased on veenvalt järeldanud, et riigihangete sõltuvus poliitikute suvast seiskab riigi
arengu.

Me teame mõistet ''ringkäendus'', kus poliitikud suunavad tellimusi firmadele, kes omakorda toetavad
neid abistanud poliitikuid. Sellele fenomenile on hiljuti antud kujundlikumgi nimetus: semukapitalism.

Kui turukonkurentsi ja parimaid pakkumisi hakkavad asendama parteisuhted, siis toob see varem või
hiljem kaasa krahhi. Õlitehas, maadevahetused, riigiasutuste rendilepingud, suvilatehingud, parkimise
korraldamine ja koolimajade remont – kõik need märksõnad viitavad korruptsioonihõngule ja läbipaistmatule
sahkerdamisele.

Võib ju küsida – aga mis siis?, kes sellest kaotab? Sellest kaotab maksumaksja raha kasutamise
otstarbekus, ettevõtjate konkurents, aga üldisemalt iga Eesti elanik, ettevõtja, meie laste ja lastelaste võimalused
tulevikus.
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Kordan oma ametisseasumisel öeldut: ühe või teise grupi mis tahes suvaline ja varjatud eelistamine
petab kodanikke, see rikub kodanike ja riigi vahelist kokkulepet. See riivab kodanike usku õiglasse riiki. See
saeb pikkamööda läbi õigusriigi kandvad talad.

Me näeme, kuidas noodsamad poliitikute ärisemud hakkavad end pidama väljavalituiks, ''elu
peremeesteks'', kellele seadused ja ühise elu reeglid ei näi kehtivat. Äärmisel juhul tuleb maksta pisike trahv,
mis üleolevaid kommentaare jagades tasutakse.

Raha on eesti rahval aastasadade vältel olnud ikka pigem vähe kui palju. Ehk just siin peitubki see kurja
juur, et suure rahaga ümberkäimine on harjumatu. Seda on ka alati naeruvääristatud, kui meenutame Eesti
kirjandusklassikat.

Mõelgem siis Jaan Tõnissonile, kes ütles väga õigesti: ''Meie rahva elus avalikuks tulnud puudusi ei
suudeta mitte õiguse ega riigvõimu varal, vaid ainult kõlbluse mõju abil parandada.''

Hea Eesti rahvas!
Eesti Vabariigi sünd 89 aastat tagasi, meie oma riigiks vormitud ammune idee, päästis eesti rahva

surmast. Kui me vaatame, kui armutult hukati 1930ndail tuhandeid Nõukogude Venemaal elanud eestlasi, siis
võime vaid aimata oma rahva võimalikku saatust stalinlike repressioonide kõrgajal, kui me poleks olnud oma
kodumaal. Me ju teame, mis juhtus noil aastatel seal meie soome-ugri hõimuvendadega. Näiteks ligi kahesaja
tuhande ingerlasega, kellest Nõukogude Liidu lagunemise hetkeks oli järel vaid kümnendik.

Eestlasi päästis meie oma riik.
Eesti iseseisvuse esimesel perioodil hävitati Nõukogude Liidus enamik vene õigeusu kirikuid. Seevastu

Petseri klooster, tänu sellele, et see asus tol ajal Eesti Vabariigi territooriumil, õitses ja on tänapäevalgi olemas.
See on omamoodi monument iseseisvale ja demokraatlikule Eestile. Nagu ka meie Peipsi-äärsed vene
vanausuliste külad.

Pärast meie annekteerimist ja okupeerimist Eestis toime pandud barbaarsused on jätnud eesti rahva
hinge haava, mis pole tänaseni terveks saanud. Tartu Ülikooli sotsioloogide uuringud näitavad, et ligi 65
protsenti eestlastest kaotas okupatsioonide ajal vähemalt ühe lähisugulase. Kuuskümmend viis protsenti, see on
kaks kolmandikku.

Seetõttu on eriti tülgastav kogeda seda moraalset tühjust, mis lubab ühel riigil pidada Nõukogude Liidu
võitu kuritegeliku natsi-Saksamaa üle oma võiduks, kuid samas vabastada end vastutusest tuhandete ja
tuhandete eestlaste hukkamiste ning kümnete ja kümnete tuhandete eestlaste küüditamiste ees. Vastupidi. See
riik isegi õigustab ja kaitseb neid, kes mõrvasid ja küüditasid. Ja mõnitab eestlasi, nimetades meid fašistideks.

Need süüdistused tulevad sellest, et meil on ju demokraatlik riik!
Nagu tartlane, Siberisse saadet suur luuletaja Artur Alliksaar tõdes:

Käidi ja külvati varjude seemet,
sest valgus hakkas võrsuma

Jah, nemad ei vajanud mingit seadust, et hävitada sõjas langenute kalmistuid ja meie Vabadussõja
monumente. Aga, kallid kaasmaalased, meenutagem veel kord Marcus Aureliuse ütlust: parim kättemaks on
mitte muutuda nendesarnaseks.

Vaba, demokraatlik Eesti, õigusriik, kus valitseb sõnavabadus ning kus põhiseadus pole sõnakõlks, ongi
parim kättemaks Eesti raskete kannatuste eest. Meie oleme kõige meiega toime pandu kiuste ikka demokraadid.
Me ei käitu ega räägi nagu sovjeedid.

Korrakem Oskar Looritsa poolt enam kui pool sajandit tagasi kirja pandut, tsiteerin: ''Me ei süvene
ajalukku ju mitte selleks, et minevikku ilutsevalt või haletsevalt takerduda, vaid hoopis selleks, et sealt
inspiratsiooni ammutada maksimaalseks eneseteostuseks olevikus ja kindlasti ka tuleviku sihtide õigeaegseks
haaranguks.'' Tsitaadi lõpp.

Euroopalikkus ja väärikus on meie vastus neile, kes peavad demokraatia mõistet kvalifitseerima
määrsõnaga ''juhitud'' või ''suveräänne''. Riik, kus demokraatia on poolik, kus õigus sõltub kas rahast või suhetest
võimuga, kardabki demokraatiat ja sõnavabadust oma piiridel. Hirm demokraatia ees muutubki nende
välispoliitika mootoriks.

Ühtlasi tähendab see, et Eesti ei saa liikuda edasi, heites kartlikke pilke üle õla ja kujundades oma
poliitilisi otsuseid mineviku ebaõiglusest lähtudes. Me peame end mõtteliselt lahti rebima sellest mõjusfäärist,
kuhu kaks kuritegelikku režiimi meid vastu meie tahtmist 1939. aastal määrasid.
Meil on alternatiiv – kohustus kindlustada ja kinnistada Eesti Euroopasse, Euroopa Liitu ja euroopaliku riigina
käituda. See tähendab, et me ei käsitle enam Eesti edu Euroopa Liidust eraldi. Me oleme kõige Euroopa-
meelsem Euroopa Liidu riik. Me teame hästi meile avanenud võimalusi.
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Seetõttu soovitan ka valijatel küsida Riigikogusse pürgivatelt erakondadelt seletusi. Näiteks, miks me ei
saa eurole üle minna? Kas tõesti tuleb euro alles siis, kui meie majandust tabab kriis?

Eesti valijad ootavad järgmiselt valitsuselt selget ja läbipaistvat lähenemist Euroopa Liidu küsimustele.
Lapsik küsimus – mida küll Euroopa meist mõtleb seoses ühe pronkskujuga? –, tuleb asendada palju tähtsama
küsimusega: mida Eesti Euroopas teeb? Leidkem pigem sellele vastus.

Hea Eesti rahvas, meil lasub kohustus Eesti riigi ideed, oma vanematelt saadud pärandust hoida ja edasi kanda.
Meie tugevus peitub väärtushinnangutes, aadetes, isikuomadustes ja kõlbelistes hoiakutes. Nendeta oleme
nõrgad. Nafta- ja kullamaardlaid või imerelvi meil ju pole.

Väike rahvas peab kokku hoidma. Rõõmustama väikeste igapäevaste kordaminekute ja kangelastegude
üle. Me peame üksteisele õlale patsutama, siiralt tunnustama, aga vajadusel ka rahulikult ütlema, kui midagi on
viltu.

Eesti Vabariik sündis tänu haritud eestlaste ühistele püüdlustele ja pingutustele. Täpselt samuti toetub ka
Eesti edasine areng ja hea käekäik ennekõike korralikule haridusele. Just see panebki mind siit kõnepuldist
pöörduma kogu rahva, kõigi lastevanemate ja õpilaste poole, et kutsuda teid kriitiliselt mõtlema Eesti
haridussüsteemi tulevikule.

Meie kõrgkoolid valmistavad massiliselt ette spetsialiste aladel, mille mõttekus on vahel raskesti
hoomatav. Täna ei mõjuta riigi edukust enam looduslike ressursside olemasolu või nende puudumine, odav või
kallis tööjõud. Eesti riigi edu määrab reaalteaduste haridusega inimeste ja inseneride osakaal ühiskonnas.

Inimestest ei saa avastajaid, leiutajaid, teadlasi ega uurijaid, kui nad ei puutu kokku matemaatika,
füüsika, keemia või bioloogiaga. Meie ühiskond ei ole nii suur ega rikas, et saaksime pakkuda oma noortele
mugavaid valikuid ja kergema vastupanu teed. Et kui matemaatika või loodusteadus käib üle jõu, siis müüme
talle kõrghariduse erialal, mis keerulisematel aegadel jätab noore inimese töö ja leivata.

Ühiskond, mis näeb kõrgkoolidiplomis väärtust iseeneses, mis keskendub müügikunstile ja
ärijuhtimisele, ei jõua minu meelest kaugele. Eestit viivad konkurentsitihedas maailmamajanduses edasi need,
kes suudavad luua uusi ravimeid, kirjutada arvutiprogramme, panustada uute energiakandjate väljatöötamisse.
Meie edu peitub selles, et meil oleks palju teadlasi. Et meil oleks inimesi, kellel on tehniline haridus; et meil
väärtustataks kutseoskusi, professionaalsust ja leidlikkust.

See on väljakutse, millega tegelemisest me ei pääse. Ja osa sellest tuleb vastu võtta Tartul, Eesti juhtival
ülikooli- ja teaduslinnal, mis juba mõni aasta on koduks ka meie haridus- ja teadusministeeriumile.

Armas Eesti rahvas, meil on põhjust olla uhke ja õnnelik. Meie väike rahvakild Lääne Euroopa
tsivilisatsiooni äärel on meile loomuomase kriitilise meele ja skepsise kiuste läbilöögivõimeline ja elujõuline.

Äsjane Grammy auhind kinnitas ka rahvusvaheliselt meile endile juba ammu teada tõsiasju: maestro
Arvo Pärt ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor on maailmakultuuri absoluutne tipp. Meie sportlaste mullused
saavutused teevad kadedaks meist palju suuremaid rahvaid. Eestlased on loonud ülemaailmse internetitelefoni
süsteemi Skype’i. Raamatukaupluste kohale ei tule enam uusi rõivapoode, vaid raamatupoed võtavad juurde
lisapinda. Eesti noored filmimehed ja muusikud üllatavad uue, nutika ja originaalse loominguga.

Eestis sünnib üha rohkem lapsi. Me kodud ja külad muutuvad kaunimaks ja koolid hubasemaks. Sõitke
Eestis ringi ja te näete. Mis veel, kui mitte see kõik tõestab, et oleme rahvana tublid. Usume tulevikku ja jääme
kestma. Kõigi raskuste ja tagasilöökide kiuste.

Täna on meie riigi sünnipäev. Ta on tõepoolest meie õnn ja rõõm, me armastame oma maad
tingimusteta, nagu vanem armastab oma last. Me nuriseme ja kurjustame, sest me tegelikult muretseme ta
käekäigu pärast. Me solvume südamepõhjani, kui keegi ütleb Eesti kohta halvasti või ülekohtuselt. Me võtame
südamesse, kui selles kriitikas on terakegi tõtt.

Meil ei ole ükskõik. Meid juhib usk, et Eesti esiisade ja -emade looming, meie oma riik, kestab, areneb
ja õitseb. Meis on vastutus ja õppimise tahe. Meis on vajadus oma arvamus kõlaval häälel välja öelda või kirja
panna. Tehkem seda, näiteks eile välja kuulutatud üldrahvaliku esseevõistluse raamides.

Oma kindla kohaga – läbi aastasadu kõige kindlama kohaga – Euroopas, Euroopa Liidus ja samamoodi
Lääne põhiväärtusi kaitsvas NATO-s saame öelda, et meil pole vaenlast väljaspool, vähemalt mitte sellist, mida
peaksime kartma. Kui Eestil on vaenlasi, siis me leiame neid meis endis: ükskõiksus, kalkus ligimise suhtes,
upsakus, tõusiklikkus, kaaskodanikega mittearvestamine. Meie vaenlane on valetamine, korruptsioon ja
ringkäendus. Eesti hea käekäigu vaenlane on vihkamine, teiste asjatu mahategemine, kadedus ja enesekeskus.
Need vaenlased aga on võidetavad, kui me hoiame ühte, oma isamaa ilu hoieldes.
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Nagu nentis kord tartlane Hando Runnel:
Ilus on ikka isamaa pale/
kui sellelt pühkida kõik mis on vale.

Kuid Runnel küsis ka oma tollal põlu alla pandud kogus:
Valet me tunneme, tõesti kõik teame/
Ent kas just meie-need pühkima peame.

Nüüd, Eesti Vabariigis aastal 2007, võime taas ise otsustada. Valgus on tugevam kui vari. Pühitagu
minema siis vale, mida tunneme. Võrsugu valgus, meie triumfipärg.

Kes siis veel seda teeb peale meie, kes me siin elame.
Hoiame neid tundeid ja seda usku. Hoiame Eesti ilu. Palju õnne sünnipäevaks, kallis Eesti!

Toomas Hendrik Ilves

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 kevadel 2007:

märts 4, 2007 MILLEKS OLLA EESTLANE?
Video: laudkonnavestlusest Vancouveris 1986
Vestlejad: Eugen Ruus, Enno Lepnurm, Edda Davis, Valmar Tamm, Peeter
Lohuaru, Linda Aug. Videot näitab Viktor Remmelg.

aprill 15, 2007 KAVA teatatakse hiljem

juuni 10, 2007 KÜÜDITAMISE MÄLESTAMINE

       

Parandus
Viimase Postipoisi jõulutertituste nimekirjast jäi ära:

Rannala, Ray ja pere
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KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

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

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

Vanim eestikeelne vaimulik raadiosaade eetris - 45 aastat

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

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

Vaiksel Laupäeval, 7.aprillil 21:45 õhtul - Ülestõusmise Püha. Öine jumalateenistus.
Kohvilaud.

Pühapäeval 27.mail, kell 10:30 - Nelipüha jumalateenistus. Armulaud.

Pühapäeval 24.juunil, kell 18:00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus. Forest Lawn kalmistul,
eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud.

Pühapäeval 19.augustil kell 13:00 - Koguduse suvine väljasõit. Kembi talus.

Pühapäeval 7.oktoobril kell 14:00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.

Pühapäeval 25.novembril kell 14:00 - Surnutepüha jumalateenistus.

Esmaspäeval 24.detsembril kell 14:00 - Jõuluõhtu jumalateenistus

Pühapäeval 20.jaanuaril 2008 kell 14:00 - Jumalateenistus ja koguduse peakoosolek.

Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.
.
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1.03.2007

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSETEATED
„Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.“

– Jaakobuse 4,15.

nr. 1, 2007
õp.Walter Johanson 6520 Oak Street hr. Arvo Marits, esimees
604-263-1802 Vancouver BC  V6P 3Z2 778-828-7799
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.

Peapiiskop... Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku (E.E.L.K.)
peapiiskopiks valiti dr Andres Taul.
Häältelugemiskomisjon, kuhu kuulusid Eesti
aupeakonsul Torontos Laas Leivat ning advokaadid
Indrek Uukivi ja Tõnis Laar, tegi selle tulemuse
teatavaks esmaspäeval, 26. veebruaril. Hääletamine
toimus kirja teel ja hääletasid E.E.L.K. kirikukogu
liikmed. Tegemist oli teise hääletusvooruga, kus oli

kaks kandidaati – Andres Taul ja praost Thomas Vaga. Häälteenamusega
võitis Toronto Peetri koguduse õpetaja dr Andres Taul.

Andres Taul on sündinud 11. augustil 1936. aastal Tartus vaimuliku
peres. Õppinud Iirimaal, Saksamaal, Inglismaal. Lõpetanud Oxfordi
ülikooli bakalaureuse ja magistrina. 1996. aastal kaitses USAs
doktorikraadi. Õpetajaks ordineeritud 1961. aastal peapiiskop Juhan Kõpu
poolt. Oli viimane, keda peapiiskop Kõpp ordineeris. Teeninud eesti
kogudusi Inglismaal, USAs ja Kanadas. Alates 1982. aastast Toronto
Peetri koguduse õpetaja. 1988. aastal külastas esimese E.E.L.K. õpetajana
Eestit. Oli Kiriku Laulu- ja Palveraamatu komitee esimees, külalislektor ja
esimene kaplan Tartu ülikoolis. Tartu ülikooli koguduse taastamise mõtte
algataja ja läbiviija. Abikaasa Eneri Taul on arhitekt, peres on poeg ja
kaks tütart, kes kõik elavad Kanadas. Isa Jaak ja õed Virge ning Tiina
elavad Inglismaal. Andres Taul on autasustatud Eesti Punase Risti
teenetemärgiga eestluse hoidmise eest Kanadas. 

Vancouveris toimuvad eestikeelsed jumalateenistused igal pühapäeval, kell 11:00 e.l.
Armulaud on kaetud iga kuu viimasel pühapäeval ja suurtel pühadel.

Victorias toimuvad eestikeelsed jumalateenistused Lutheran Church of the Cross
kirikus: 7.apr. armulauaga, 29.sept. armulauaga ja 22.dets. kõik kell 2 p.l. 
Victoria kuulutuspunkti vanem on Urmas Anniko, tel. ( 250 ) 474-0255.

Kolm Suurt Päeva Suur Neljapäev 5.04 kell 7 õhtul armulauaga.  Suur Reede 6.apr. kell
1100.  Ülestõusmisepüha 8.apr. kell 11 hommikul armulauaga.



Nelipüha toimub 27.mail kell 3 p.l. armulauaga.

Surnuaiapüha ökumeeniline jumalateenistus toimub pühap.24.juunil kell 6 õhtul Forest
Lawn kalmistul.

Liikmeskond Koguduse liikmeskonnast on surma läbi lahkunud Edgar Douglas (75),
Richard Sukmit (89), ja Marika Marlene Crayne (65).Avaldame
südamlikku kaastunnet lahkunute perekondadele ja kõigile omakseile. 
Koguduse liikmeteks on vastu võetud Olav ja Pia Klasen ja Ants Selder. 
Teretulemast!

Õpetaja kõnetunnid peetakse etteteatamise korras kolmapäeva hommikuti või pühapäeviti
pärast jumalateenistust. Haigete külastamine toimub haige soovil. Palume
helistada õpetajale igal ajal tel. 604-263-1802.

Kohvilaud peale jumalateenistust on meie kauniks traditsiooniks. Seal saame teine-
teisega suhelda. Võtke endale ainult üks kohvilaua korraldamine aastas.
Tooge kaasa mitte-kirikuskäija sõber või sõbranna, kes teid aitaksid.
Tooge kaasa ka lapsed ja lapse-lapsed. Tehke sellest perekonna ettevõte!

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.

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:

St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church
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.

Announcements of upcoming events at church can be read at the church’s website:  http://www.eelk.ee/vancouver.  The
eelk.ee domain is the home of the Lutheran Church in Estonia where you can find valuable information such as
directories and histories of the churches of your forefathers in Estonia.



Lääneranniku Eesti Päevad kutsuvad
Reede õhtul, samal ajal kui Ameerika idakallas end unele sätib ja kogu Eestimaa juba ammu teist
külge pöörab, on Los Angelese Eesti Majas kõik alles alguses. Kõik EST märgiga autod on
kiirteede ragastikus võtnud suuna Los Angelese kesklinna poole, kuhu iga reede õhtul kogunevad
eestlased ning nende sõbrad. Nii on see olnud juba üle viiekümne aasta. Sel aastal on
reedeõhtustel sõitudel aga eriline tähtsus ja tähendus. 9-12 Augustil 2007 toimuvad
Lääneranniku Eesti Päevad (LEP) Los Angeleses, kus tahame oma külalistele anda endast
parima ja pakkuda kõigile suurepärase kultuurielamuse. Ettevalmistused algasid juba eelmise
aastanumbri sees ning jatkuvad täie hooga kuni suursuguse finaalini augustis.

LEP juhatuse esimees Jüri Tint.
Miks on sedakordne eestlaste kogunemine USA läänerannikul eriline?
Iga LEP on eriline, kuna seda juhendab alati uus meeskond uute ideedega. Võtame õppust
eelmistest, parandame asju, mis ei ole õnnestunud, ja laename sealt, kus on olnud hea
kordaminek. Eelseisva LEP-i kava saab olema sisutihe ja põnev. Eesti silmapaistvate
ajaloolastega lahkame kahepäevasel sümpoosiumil Eesti lähiajalugu. Alberta eesti pioneeride
järeltulijad, kes eesti keelt enam ei räägi, kuid vaimus edasi eestlased on, esitavad ettekande oma
sugukondade käekäigust sajanditagusest Eestist väljarändamisest peale. Ka on loeng eurooplaste
geneetikast ja lingvistikast, kus eestlaste koht nendes valdkondades saab määratletud. Lõpetades
ei tohi mööda minna LEP-I ankruüritustest, milledeks on laulupidu ja rahvatantsupidu ning
rahvamuusikute esinemised. Mõlemile saabub tõhus abivägi Eestist. Rahvatantsu esinemine saab
olema eriline juba koha tõttu kus see toimub: vabas õhus kõrgpilvelõhkujate vahel ja varjus
asuvas nägusas amfiteatris, kuhu on juurdepääs ka ameerika publikule.  Eelpoolmainitud
programm ainuüksi peaks andma tõuke LEP-ist osavõtuks ka neile, kes on oma osavõtus veel
kõhkleval seisukohal.

Kella poole kaheksaks koguneb Eesti Maja saali Los Angelese segakoor. Kõik lauluhääled, kes
oma tee läbi suurlinna liikluse peale pikka töönädalat Eesti Majja on leidnud, võtavad saalis istet.
Nagu vanadel headel aegadel. Lauluhääli on mitu rida. Koori kuldkõridele on lisandunud mitu uut
ja värsket lauluhäält.

LEP laulupeo komisjoni juht Kaie Pallo.
Kui suur saab olema LEP-il esinev ühendkoor?
Laulupidu saab olema Laaneranniku Eesti Päevade uks suuremaid üritusi. Sellele on oodata
lauljad nii USA läänerannikult, Eestist kui ka üksiklauljaid üle kogu Ameerika. Teada on endast
andud Portland, Vancouver, Calgary, San Francisco ja muidugi kohalik LA segakoor, kes on
külalisi oodates eriti põnevil ja õpib sügisest juba laulupeo kava. Lisaks on Portlandist tulemas
kaks ameerika noortekoori, kes laulavad eesti keeles ja teevad seda suure entusiasmiga.
Laulupidu saab olema kaheosaline. Esimeses pooles lisaks rahvuslikele lauludele esinevad ka
külaliskoorid eraldi. Peo teises pooles esinevad ühendkoorid tuntud viisidega eesti klassika
varasalvest. Laulupeo audirigent on Taavo Virkhaus. Helisegu ikka laul meie südames!

Kellel täna sünnipäev on? Kellegil alati. “Sind tervitan, sa mu hällilaps….” Kook kõhtu ja kohvi
peale. Shampusega hambaaugud puhtaks. Ja õhtu jätkub rahvatantsuga. Kell on juba kümne tuuri,
kuid rahvatantsu rahvas sellest ei heitu. Parem, vasak, üks-kaks-kolm…
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LEP tantsupeo ja rahvamuusikute esinemise komisjoni juht Eeve Sork.
Rahvatantsijate esinemine on viidud Los Angese pilvelõhkujate vahele. Kui kaugele saab see
kostma?
Kindlasti kaugele, sest meile tuleb külalisesinejaid sõna otseses mõttes igast ilmakaarest:
Portlandist, Vancouverist, Seattlest, Chicagost ning muidugi ka kodu Eestist. Teeme mõtetes ringi
ümber Eestimaa ning otsime vastust küsimustele: kes me oleme? kust me tuleme? ning kuhu me
läheme? Ootame kontserti uudistama ka kohalikku Los Angelese publikut. Amfiteatri omapärane
asetus annab meile võimaluse etenduseks, mis saab kostma tõesti kaugele.

Keskööks saavad proovid läbi. Nii mõnigi ei tihka veel linna liiklusesse tagasi minna. Kungla
saalist leian tassi kohvi tagant Eesti Seltsi esinaise ja LEP juhatuse esimehe asetaitja Mall
Arusalu. Kuhu on Los Angelese eestlaskond teel? Mis saab Los Angelese Eesti Majast?
Minu nägemus siinse eestlaskonna edasistest eksistensist on eelkõige hoida meie rahvuslikke
traditsioone siin teisel pool maakera, kaugel kodumaast. Püüda hoida seltsitegevuse raames töös
laulukoor ja rahvatansurühm. Laul ja tants on ju ikka meie rahvuse esimene uhkus olnud.
Võimaluste piires hoida elu sees siinsel Eesti Majal, et meil endil ja meie külalistel oleks Eesti
Maja näol üks kena ja kodune koht, mille uksed on alati kõigile avatud. Selle sama mõttega saigi
ellu kutsutud projekt “Kodu Kauniks”, mille raames meie oma rahva toetusel saaksime
värskendada oma nõnda nimetatud ‘teist kodu’.

Eesti Maja ei ole asustatud mitte ainult reedeti. Pühapäeva pärastlõunatel saab Eesti Majas teatrit
ja seda sõna otseses mõttes. Lääneranniku Eesti Päevade kuulalisteni tuuakse Arvo Mägi etendus
“Kihlus”. Hiljuti loendati teatritrupi neljakümnes proov. LA Eesti Teater on autasustatud mitmete
märkimisväärsete autasudega.

Astra Shore, Los Angelese Eesti Teatri lavastaja.
Kuidas olete suutnud viia teatri sellisele professionaalsele tasemele?
Me ei ole professionaalid, küll aga püüdleme professionaalse taseme poole. Et viia hobi korras
koos käivaid näitlejaid sellise tasemeni olen loonud näiteproovides perekondliku atmosfääri.
Meile on selle suure töö juures olulised distsipliin, austus enese ja teiste vastu, puhkus ja lõbu.
Proovin meie vähese harjutusaja jooksul, mis on vaid üks kord nädalas, esile tuua võimalikult
palju õppejooni, mida näitlejad saavad oma igapäevaste harjutuste ning õppetundidega ise edasi
arendada. Õpetan neid nägema, läbi mõtlema ja juhtima oma emotsioone ja käitumismalle,
leiutama meis enestes peidus olevaid talente, mis annavad meile loomingu- ja enese-
väljendamisvabadust.
“Kihlus” saab lavaküpseks augustis toimuvateks Lääneranniku Eesti Päevadeks. Olete oodatud!

Talve selgroog on juba ammu murtud. Varsti saavad ka kõik Munadepuhade jänesed poelettidelt
pühitud, et anda ruumi suurele suvele. Los Angeles ootab kõiki eestlasi ja sõpru 9-12 Augustil
2007 toimuvatele Lääneranniku Eesti Päevadele, mille motoks on: “Eesti mu südame sünnimaa!”

Oleme väikesed, kuid teeme suuri asju!

Infot Lääneranniku Eesti Päevade kohta leiate www.lep2007.com

Reet Rand
LEP Pressiesindaja
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XXVIII WEST COAST ESTONIAN FESTIVAL - PROGRAM and PRICES
AUGUST 9-12, 2007 LOS ANGELES, CALIFORNIA  (Millennium Biltmore Hotel)

    THESE PRICES ARE EFFECTIVE UNTIL JUNE 31ST 2007.
    STARTING FROM JULY 1ST 2007 $3 WILL ADDED FOR EVENTS! HURRY!
    WE DON’T SHIP TICKETS. YOU HAVE TO GET THEM FROM THE LEP INFO DESK!

 Registreerimismaks - Registration  $15     children (16 and younger)    free 
 *Kuldkart - Gold Card (events are marked with *)  $235 

THURSDAY, AUGUST 9TH 2007 
13.30  Avaaktus - Opening ceremony  free 
14.00  *Kunstinäituse avamine - Opening of art gallery  $10 
15.30  *Külaliskontsert - Concert of visiting artists $25 
18.00  *Tutvumisõhtu - Evening get-together dinner dance  $50      children (9-16)  $25 
22.00  Salakõrts - Late-night pub  free 
FRIDAY, AUGUST 10TH 2007
7.00  Golfiturniir - Golf tournament    $50 
8.00  Hommikupalvus - Morning prayers   free 
8.30  Laulukooride peaproov - Rehearsal of choirs for song festival 
9.00  Organisatsioonide kokkutulekud - Meeting of organizations  $10 each 
9.30  Laste mängutuba - Children’s playroom   $3 
10.00  Eesti pood ja kunstigalerii - Art gallery and Estonian gift shop  free 
11.00  *Eesti lähiajalugu: ülevaade - Seminar I, Estonian near-history overview   $10 
13.00  *Eurooplaste geneetika ja keelkonnad - Lecture: European genetics and linguistics   $10 
14.00  *Alberta Estonian heritage group multi-media presentation    $10 
16.00  *Laulupidu - Song festival   $30 
19.00  *Teater - Estonian theatre: Arvo Mägi "Kihlus"   $25 
22.30  Salakõrts - Late-night pub    free 
SATURDAY, AUGUST 11TH  2007
7.30  5K tervisejooks - 5K morning jog   $10 
8.00  Hommikupalvus - Morning prayers 
8.30  Rahvatantsijate peaproov - Rehearsal of folkdance groups 
9.00  Organisatsioonide kokkutulekud - Meeting of organizations    $10 
9.30  Laste mängutuba - Children’s playroom 
10.00  Kunstigalerii ja Eesti pood - Art gallery and Estonian gift shop 
11.00  * Eesti lähiajalugu - Seminar II, Estonian near-history - A panel discussion   $10 
15.00  *Rahvatants ja -muusika - Folk dance and folk music performance    $25 
18.00  Ball - Festival ball   $95 
23.00  Salakõrts - Late-night pub   free 
SUNDAY,  AUGUST 12TH 2007
8.00  EOLLi peakoosolek - EOLL bi-annual meeting 
9.00  *Kontsert-jumalateenistus - Church service with concert    $10 
12.00  *Rahvapidu - Picnic    $50      children  (9-16)   $25 
18.00  Late-night pub   free  Estonian House

www.LEP2007.com  - Vello: 604 542-0223
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Proosa- ja näitekirjanik Muhu saarelt -
Raissa Kõvamees 100

Raissa Kõvamees (1933. aastani Kesküla, pseudonüüm L. Piir) sündis 4. märtsil 1907
Muhu saarel Linnuse külas ehitustöölise tütrena.

Ta õppis Muhu ministeeriumikoolis Piiril ja lõpetas 1922. aastal Liiva algkooli.
Hiljem on ta end täiendanud Kunda rahvaülikoolis. Töötas äriteenijana Muhu
Tarvitajate Ühingu Piiri kaupluses, hiljem lühemat aega samal töökohal
Kadrinas.
Pärast abiellumist 1933. aastal asus ta Muhu Mõisakülla, kus perekond rajas
Lumiste kaupluse.
1944. aasta sügisel lahkus ta Rootsi, sealt 1951. aastal Kanadasse ja leidis püsiva
kodu Vancouveris, kus ta 18. aprillil 1989 suri.
1930-ndate aastate algul debüteeris ta lühiproosaga Kuressaare ajalehes Meie
Maa, kus 1935. aastal ilmus jutustus “Kolmnurk”. Viimases esineb hilisemate
Teela-romaanide peategelane ja leidub “Pärisosa” süžee elemente.

Tunnustuse võitis ta perekonnakroonikaga
            See koosneb romaanidest “Kahe väina vahel” (Toronto 1956, II auhind Orto 3. romaanivõistlusel,
2. tr Tallinn 1994) ja “On lindudel pered...” (Toronto 1960). Esimeses neist jutustab kirjanik oma
vanemailt kuuldule toetudes üksikasjaliku ning etnograafiliselt tõetruu pildi oma koduküla elust 19.
sajandi lõpul. Kesksel kohal on romaanis naistegelased.
            Romaani “On lindudel pered...” sündmustik langeb kahe maailmasõja aega ja nendevahelisse
ajajärku, kus uus põlvkond rajab endale teed muutunud elutingimuste ning saatusliku ajalookäigu
raamides. Viimati mainitud raamatu keskseks tegevuskohaks on Põhja-Muhu mere- ja kalurikeskkond,
kus kahe maailmasõja vahelisel ajal areneb ka romaani “Randlased” (Toronto 1962) sündmustik.
            Järgnevalt laiendas R. Kõvamees oma vaatlusala Mandri-Eesti maaelu suunas, pakkudes romaanis
“Teela” (Toronto 1965) minategelase huvitava elulise kuju. Teela eluvõitluse ning eneseteostuse
kujutamisega on autor andnud kunstiliselt kõige mõjuvama teose. Selle teose järg “Pärisosa” (“Teela” II,
Toronto 1969) valgustab Eesti Vabariigi külaelu, sealhulgas asunikutalu ülesehitamist. II maailmasõja
raskete ajaloosündmuste käigus Rootsi ja hiljem Kanadasse asunud eestlaste käekäigust jutustab romaan
“Sõja lapsed” (Toronto 1967). Postuumselt ilmunud romaan “Tütarlaps kaugelt neemelt” (1998) jälgib
Muhu vaesteküla ja sealt pärineva peategelase elu.

Mõnus rahvalik lugemisvara
            Kuigi autor kirjutab kohati lihtsalt registreerivas-teadustavas laadis, osutuvad tema eluvärsked,
heast stiilitundest kantud teosed mõnusaks rahvalikuks lugemisvaraks.
            Ka pärast sõda on ta avaldanud lühiproosat – portreevisand “Vana saun” (1961). Sellest ilmus
kogu “Oli kord” (Vancouver 1988).
            1930-ndate aastate lõpul katsetas ta ka näitekirjandusega. Välismaal valmisid pagulasainelised
lavateosed “Piiga rannateel” (lavastatud 1973) ja komöödia “Ärtu kuningas” (lavastatud 1976). Inglise
keelde on tõlgitud “Vana saun” (1978), “Piiga rannateel” (1983) ja “Ärtu kuningas”.
            Raissa Kõvamehest on ajakirjanduse veergudel ja trükistes kirjutanud A. Mägi, M. Jürna, A.
Vinkel, H. Rebane, E. Naaber.

            Oma kuue trükis ilmunud romaani ja lühiproosakoguga annab R. Kõvamees haarava pildi
maaelust, põhiliselt Muhu saarest, kus inimeste juured peituvad igapäevases töös, põlistes rahvakommetes
ja uskumustes.
            Ja veel Raissa Kõvamehest. Räägitakse, et romaani “Kahe väina vahel” on innukalt lugenud ja
kõrgelt hinnanud ka teine Muhu saarelt pärit kirjanik – Juhan Smuul, kes oma lühikese elu jooksul ei
jõudnud proosa suurvormis teose avaldamiseni. Aga Raissa Kõvamees jõudis ja tal on neid romaane üsna
mitu...

Avo Suurvärav - Meie Maa
Laupäev, 17. veebruar 2007
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Venna otsing
Sinaida Kiisk (neiupõlvenimega Ivanov) otsib oma sõjas kadunud venda Georg Ivanovi sünd. 20.

novembril 1925 Eestis, Rakveres.
1943. aasta sügismobilisatsiooniga astus ta Eesti Leegioni. Georgi muusikaliseks harrastuseks oli

klaverimäng. Viimased teated kodustele saabusid veebruaris-märtsis Saksamaalt Braunschweigi
lähedasest haiglast kuhu ta sattus, kuna sai käest haavata. Seejärel side katkes. Viimaste aastate
järelepärimistele ametiasutustest on vastatud, et andmed puuduvad.

Kas leidub veel tema lahingukaaslasi või sõpru, kellelt võiks saada teateid tema kohta?
Iga väiksemagi teate eest väga tänulik Sinaida Kiisk, kontaktandmed: Tina 21A-14, tel.

(+372)6485907, (+)3725233720, e-mail eugenie825@hot.ee

Sinaida Kiisk(nee Ivanov) is looking for her brother GEORG IVANOV born 20th November
1925 in Estonia, Rakvere. Lost in II World War. Played piano when young. Anyone who knows anything
about Georg Ivanov´s life or death-place please contact her sister Sinaida Kiisk(nee Ivanov): e-mail
eugenie825@hot.ee, call (+)3726485907, (+)3725233720 or write to the address TINA 21A-14, 10126,
Tallinn Estonia.
Thank you!

Tänuavaldus
Südamlik tänu kõigile kes tulite minu armsa elukaaslase Richard Sukmiti ära saatma tema

viimasele teekonnale.
Eriline tänu õpetaja Walter Johansonile ja kirstukandjaile. Tänan ka annetuste eest Peetri

kogudusele ja kaastunde kaartide eest.
Leida

Ülo perega
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Randvere tee 13-14 Mob +372 50 59 388 Arvelduskonto 221026358968
Haabneeme alevik Tel +372 609 0908 Pank Hansapank
Viimsi vald
74001 Harjumaa
ESTONIA
Reg kood 80212673

Viimsi vallas elab 42 erivajadusega last. Pöördume Teie poole palvega neid toetada.
MTÜ Viimsi Invaühing on käivitanud projekti, mis võimaldaks puuetega lastel sõita 2007.a. suvel
Krimmis asuvasse Rahvusvahelisse Delfiiniteraapia Instituuti, kuhu võetakse ravile ainult arstilt
suunamiskirja saanud lapsi. Nendel lastel on lootust saada delfiiniteraapiast suurt abi.
Projekt „Delfiiniteraapia erivajadusega lapsele” käivitus aastal 2006, mil 23.septembril korraldatud
heategevuskontserdiga kogunes selle toetuseks 270 000 krooni. Kontserdil esinesid Maarja Liis
Ilus, ansambel Noorkuu, Nexus, Rebecca Kontus, Dave Benton.

Soovime nimetatud projekti jätkata. Abi soovivate laste arv on poole aasta jooksul
kahekordistunud.
Lapsed ja nende pered on väga tänulikud kui Te leiate võimaluse seda projekti toetada.

Kulutused 22 lapse ravil käimiseks ulatuvad 500 000 Eesti kroonini.
Et ravi ei jääks ühekordseks, siis soovime nimetatud projekti jätkata esialgu  järgneval kolmel
aastal ja seetõttu soovime väga leida ka pikemaajalisi sponsoreid.

Loodame Teie abile.

Lugupidamisega

Jana Skripnikov                                                                        Sirje Kauts
MTÜ Viimsi Invaühing juhatuse esimees                                  projekti juht
56 77 1569                                                                                56 605 672
janaviimsi@hot.ee                                                                    sirjekauts@hot.ee

Kui leiate võimaluse abistamiseks, siis palume toetus üle kanda MTÜ Viimsi Invaühing arveldusarvele
221026358968 annetus "Delfiiniteraapia" /kui vähegi võimalik hiljemalt  01.05.2007.a./

MTÜ Viimsi Invaühing on kantud Maksu-ja Tolliameti poolt tulumaksusoodustusega ühingute registrisse.

Projekti toetab ka Viimsi Vallavalitsus.

Oleme meelsasti valmis jagama täiendavat informatsiooni.

Delfiiniteraapiat ja teraapia-baasi tutvustavat informatsiooni on võimalik leida internetileheküljelt:
www.dolphintherapy.ru

Pöördumine
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Meenutades oma kooli 100. aastapäeva
Oktoobris 2006.a. pühitses Tartus oma 100. aasta  juubelit Miina Härma Gümnaasium.

See kool alustas tööd ühes Tartu üürimajas Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi tütarlaste 1.järgu
eraõppeasutusena, olles esimene eestikeelse õppekeelega keskhariduse kool Eestis.

100 aastat tagasi said eestlased emakeelset haridust vaid algkoolides. Keskharidust
omandati kas saksa või kroonu- ehk venekeelsetes keskkoolides. Eesti Nooresoo (hiljem
„Noorsoo") Kasvatuse Seltsi kooli lõpetajad, kes soovisid edasi õppida või taotlesid gümnaasiumi
lõputunnistust, pidid sooritama vastavad eksamid mõne kroonugümnaasiumi juures kas Eestis või
Venemaal.

Enne oma majja kolimist
1921.aastal kasutas kool mitmeid
üüritud pindasi ja mitu aastat toimus
õppetöö õhtupoolikutel.

100 aasta jooksul on ka
kooli nime mitu korda muudetud.
1906 - 1918 oli ta Eesti Nooresoo
Kasvatuse Seltsi Tütarlaste
Keskkool, mitte gümnaasium, kuigi

õppekava vastas gümnaasiumi omale.
Eesti Vabariigi ajal kuni 1940.aastani oli kooli nimeks Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi

Tütarlaste Eragümnaasium (ENKSTG), hüüdnimega „Eestika".
Järgneva Nõukogude võimu ajal oli ta kuni 1964.aastani Tartu Linna II keskkool. Kui

1964 tähistati endise õpetaja ja helilooja Miina Härma 100.sünniaastapäeva, siis pandi tema auks
koolile nimeks „Miina Härma Nimeline Tartu II Keskkool".

1994.aastal sai koolist Miina Härma Gümnaasium (MHG).
Nimetada võiks veel, et 1954/55 õppeaastal muudeti tütarlaste kool segakooliks.
Ükskõik mis nime kool kandis või kes seal käis, oli ta ikka "minu kool". Käisin seal

algkooli esimesest klassist kuni gümnaasiumi lõpetamiseni 1941.aasta kevadel. Kui kooli 100.
aastapäev hakkas lähenema, kutsusid mind paar klassiõde Tartusse, et ma koos nendega kooli
sünnipäeva peaksin.

Sõitsin siis oktoobri alguses Eestisse. Mu eelmisest külaskäigust 8 aasta eest, oli näha
muudatusi: Tallinn ja Tartu olid hästi korras, kraamitud, koristatud, värskendatud, värvitud,
parandatud, kaunistatud ja uute ehitustega täiendatud.

Oktoober oli huvitav aeg Eestis: 9.oktoobril võttis Toomas Hendrik Ilves presidendi
ameti üle ja 19.-20.oktoobril külastasid Inglise kuninganna Elizabeth II ja prints Philip Tallinna.
Mõlemit sündmust sai hästi Eesti Televisioonis jälgida. Nende kahe sündmuse vahel langes minu
kooli juubeli pühistsemine Tartus.

13.oktoobril oli MHG-s „Lahtiste uste päev". Olin oma koolimaja eelmistel Eestis
käikudel väljaspoolt vaadanud ja ka pildistanud. Fassaad oli sama nagu ma teda mäletasin ja
mulle öeldi, et ehitus, kui kultuurimälestis, on muinsuskaitse all. Sees nägi muudatusi: pottahjud
klassiruumidest olid kadunud, aknaraamid olid uued, põrandad siledad ja nii koridoride kui
klassiruumide seinad olid meeldivates toonides värvitud. Ruumipuuduse vähendamiseks oli
kuuekümnendates rajatud tiibhoone Kooli tänava poole paraleelselt õpetajatoa/saali tiivale.
Üheksakümnendates ehitati spordihoone, mis ühendas mõlemad tiivad, moodustades keskele
siseõue. Oli hea meel näha, et 90.aastane hoone on igati asjakohane ja heas korras. Mulle öeldi, et
ikka olevat vähe ruumi, sest tung sellesse hea tasemega kooli olevat suur.

Kergest vihmast hoolimata marssisid 14.oktoobri hommikupoole MHG õpilased, kandes
õhupalle, milledel oli MHG sümbol, puhkpillide orkestri saatel, koolimaja juurest ringiga läbi
linna Vanemuise kontsertmaja juurde. Teel peatuti Ülikooli peahoone ees, Treffneri gümnaasiumi
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juures, siis liikus rongkäik edasi haridusministeeriumi majani Munga
tänaval ja edasi raekoja platsile. Igas peatuses võeti vastu õnnesoove
ja tervitusi. Järgnes õpilaste ja lastevanemate aktus Vanemuise
kontsertsaalis. Vilistlased ja teised marssijad jagunesid gruppideks
mis läksid surnuaedadesse lahkunud õpetajate haudadele lilli ja
küünlaid viima.

Kell 5 oli pidulik kontsert-aktus Vanemuise kontsertsaalis,
mis oli viimase kohani täis. Kava algas liputseremooniaga, kus kanti
sisse Eesti Vabariigi ja MHG lipud, saadetud Lehte Heinsalu „Lipu
saatmise sõnad" I osaga … meil on kaks lippu, oma kooli lipp, oma
riigi lipp… Siis lauldi Eesti Hümn.

Mulle, kui tütarlaste kooli kasvandikule, oli huvitav Linda
Susi „Koolivalss", mida esitasid kaks poissi: esimene, suurem, vast
abiturient, teine kindlasti veel algkoolis. Järgnesid tervitused, mida
pidasid kooli direktor Ene Tannberg, Eesti Vabariigi president
Toomas Hendrik Ilves, vilistlane Jaak Aaviksoo ja Soome
sõpruskooli, Jyväskylä Lütseumi, rektor Jorma Lempinen.

Kontsertosa moodustas Beethoveni „Missa C-duur", mida
suurepäraselt kandsid ette Tõnu Kaljuste taktikepi all MHG
vilistlaste ja õpilaste ühendatud segakoorid, Vanemuise sümfoonia
orkester ja neli head solisti.

Lipud kanti välja „Lipu saatmise sõnad" II osa saatel.
Aktusele järgnes Vanemuise vilistlaste ja õpetajate peoõhtu,

kuhu mu klassiõed ei soovinud minna, pidades endid liiga vanaks.
Tartus kohtasin seitset klassiõde, kelledest kuus tulid paar

päeva hiljem omavahelisele koosviibimisele ühes kodus. Kolme neist
olin näinud ka vahepealsetel aastatel, nelja mäletasin vaid nime järgi
ega poleks kunagi ära tundnud kui juhuslikult oleksime kuskil kokku
saanud. Huvitav oli peale 65 aasta teineteist jälle näha ja saada
üldjoonelist pilti erinevatest elukäikudest. Kolm meist olid terve aja
Eestis elanud ja ka edasi õppida saanud. Kolm olid aastaid Siberis
veetnud, üks oli tulnud Rootsist ja lõpuks mina, kaheksas, Vaikse
ookeani kaldalt, Vancouverist. Meenutasime lahkunud sõpru ja neid
kes veel kuskil lähemal või kaugemal elavad ja arutasime kes kellega
veel ühendust peab ja mida endistest koolikaaslastest kuuleme.

21.oktoobril pidasid Torontos vast 20 ENKSTG kasvandikku
piduliku kooli aastapäeva kokkutuleku Tartu College'is.

ENKSTG/MHG ajaloo ja arengu tundma õppimiseks on
paremad allikad Torontos 1976.aastal ilmunud kooli 70.aastapäeva
tähistav mälestusteos „Kool ja meie" ja 2006 Tartus välja antud
„Sajandi kool - Sada aastat Miina Härma gümnaasiumi - mälestused,
lood, fotod". Esimesed 150 lehekülge teosest on vilistlase ja
ajaloolase, Lauri Vahtre, kirjutatud tervikkäsitlus kooli ajaloost:
„Sada aastat valgust ja varju". Nagu kirjutab sissejuhatuses raamatu
koostaja, praegune kooli direktor Ene Tannberg: „Kool ja meie"
koondas mälestusi Teise maailmasõja eelsest perioodist, „Sajandi
kool" jätkab sealt, kus eelmine lõppes.

Mai Veemes

Lipu saatmise sõnad

I
Meie lipp
meie oma lipp
kolmevärviline
sinimustvalge
õmmeldud ja õnnistatud
taga kiusatud ja hävitada tahetud
siiski alles hoitud
peidupaigas

     põue põhjas
sügaval südames
elu hinnaga
Jälle aus ja ilus
meie oma nüüd ja igavesti

Meie kooli lipp
Härma-kooli lipp
eesti kooli lipp
ühegi plekita
Miina Härma neiukäed
õmblesid esimese sinimustvalge lipu
kahe sõbranna seltsis
Aga meie oleme

Härma-lapsed
meie oleme pärijad
Meil on kaks lippu
oma kooli lipp
ja oma riigi lipp
nüüd ja igavesti

II
Meie läheme oma rahva lipu järel
kolmevärviline
kolm põlvkonda
Meie oleme oma isade koolivennad
meie oleme oma poegade koolivennad
ajast aega
Meie oleme oma emade kooliõed
meie oleme oma tütarde kooliõed
ajast aega
Sellel ajal selle maal
oleme peremehed
ausad

õiglased
haritud

halastajad
Must nagu isamaa muld
sinine nagu põhjala taevas
lumivalge nagu südametunnistus
on meie riigi lipp
on meie oma lipp
nüüd ja igavesti

Lehte Hainsalu
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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

Pilgrimage Selma Kissa, College Station TX, 2005
Novel based on actual events. A story of a young girl growing up during World War II.

It begins in occupied Estonia and follows her flight from her homeland through war-torn Europe
into Chechoslovakia and beyond.

Virtualbookworm.com Publishing

Rootsi ja suur põgenemine Eestist 1943-1944 Carl Göran Andræ  - Tallinn, 2005
Originaali tiitel: Sverige och den Stora Flykten från Estland 1943-1944 (Uppsala 2004).

Teise maailmasõja lõpus tuli Eestist Rootsi üle 30 000 inimese. Enamik eestirootslasi
toodi Rootsi ametivõimude poolt, kuid eestlastel tuli põgeneda üle Läänemere väikeste
kaluripaatide või ülekoormatud purjekadega. Tõlge eesti keelde: V. Beekman.

Kirjastus Olion

Vikerkaare värvid Kuule Raig - Tallinn, 2003
Lennart Meri elu tema sõprade, töökaaslaste ja  lähemate abiliste pilgu läbi.

Soome keelest tõlkinud Ene Kaaber.
Kirjastus Varrak

Kuulsaid Balti aadlikke Alo Särg - Tallinn, 2005
See raamat tutvustab kahekümne Eestiga vähem või rohkem seotud Balti aadlimehe elu ja

tegevust. Kõigil neil oli tänapäeva Eesti alal üks või mitu mõisa, mille nad olid saanud Vene
keisririigilt hea teenistuse eest, omandanud abiellumise teel, saanud päranduseks või lihtsalt
ostnud. Nende seas oli kuulsaid loodusteadlasi ja -uurijaid ning tuntud maadeavastajaid.

Autori kirjastus

Viru praostkonna kirikud Villu Jürjo ja Sirje Simson, Tallinn 2003
Ülevaade Viru praostkonna kirikutest. Illustreeritud. Included English translation of the

tekst.
EELK Viru praostkond ja LOGOS

Eesti fotoalbum - Estonian Photo Album 1918-1940 Koostaja: Ivi Tomingas - Tallinn, 2006
152 ajaloolist ja huvitavat fotot Eesti Filmiarhiivist koos seletavate tektstidega. Hästi

kvaliteetne trükk. Beautiful collection of archival photographs from Estonia. Text in English as
well as Estonian.

Tammerraamat

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Tartus - august 1944
(Voldemar Vaga elas 1944 a. Tartu  Ülikooli Botaanika aias).

   24. augustil näis linn täiesti väljasurnuna.  Ei ühtegi inimest tänaval, õudne selles vaikuses olla. Ööl
vastu 15. augustit liikusid piki  Laia tänavat betoonsilla poole taanduvate sakslast autokolonnid, auto-autos
kinni. (Vabariigi ajal oli Vabadussild üle Emajõe, aga see lasti katki.1942 parandati vana ja see oli
betoonsild. Betoonsild, idapool purustatud kivisilda oli tugev, nii et tangid said üle sõita.). Pime tänav oli
täis autode tuututamist, karjumist ja vandumist. Siis saabus mõneks ajaks vaikus. Koidul hakkas juba kostma
lahingumüra ning ägedat suurtükkidest tulistamist.
   25. augusti hommikul kella kümne paiku seisin Botaanikaaia väravate juures, Kroonuaia tänava
ääres ja nägin, kuidas Toomemäe poolt tulid hanereas Saksa sõdurid, kõhnad, magamatusest hõõguvad
silmad peas. Olen enda pannud ohtliku olukorda, sest mind nähes hõikasid nad >kommen sie mit< (tulge
kaasa). Nagu hiljem kuulsin olevat sakslased elanikke vägivaldselt kaasa viinud.
   Meil oli ehitatud Botaanikaaeda varjend aia keskel olevasse künkasse, sissekäiguga Kroonuaia
tänava poolt. Varjendi juurde oli kogunud kümmekond inimest, peamiselt vanemad naised Supilinnast
(linnaosa õige nimi). Oli kindel, et sakslased lasevad pea Laia Tänava otsa kohal oleva betoonsilla õhku.
Varsti käiski vägev kärgatus, mille plahvatuslaine jõudis varjendi viimsasse soppigi. Pärast seda tulime
varjendist välja ja umbes kella 11 paiku nägime esimesi nõukogude sõjamehi. Läksin kohe vaatama, mis
linnast on saanud. Tartu tänaval ei kohtand ühtegi inimest peale üksikute punaväelaste. Kõikjal Ülikooli
asutustes ühesugune pilt - purunenud aknad, prahti kõik kohad  täis.
   Kohal oli vaid üks ülikooli õpetaja -Toomel oleva raamatukogu hoidja Karl Veltmann. Ta oli asunud
elama pearaamatukogu ruumidesse ja välisukse tugevalt barrikadeerinud. Kuna ta valdas vabalt saksa ja
vene keelt, läks tal korda oma kõva hääle ja tigeda olevusega kõik kutsumata külalised tagasi tõrjuda ja tänu
sellele raamatukogu rüustamisest päästa.

Minu elu kõige dramaatilisem elamus oli ööl vastu 26. augustit. Taganenud Tartust ja asunud
positsioonidele linnast põhja ja ida poole, avasid sakslased süütemürskudega pildi. Kogu linn näis olevat
leekides. Mürskudest süüdatuna põles suurtüki tuli. Seisin kottpimedal augustiööl botaanikaaia künkal ja
vaatasin õudset pilti - Jaani kirik põles. Aga selle taga on ju ülikool. Ja mis sünnib Toomemäel, kus on meie
raamatukogu? Kas hävivad kõik aarded?

Suur oli minu üllatus kui läksin järgmisel hommikul linna vaatama. Tulekahju polnud siiski kogu
linna  hävitanud. Ükski ülikooli hoone ei olnud tõsisemalt kannatada saanud. Ja ka raamatukogu oli terve.
Väga üllatas mind ajalooline Jaani kirik. Tulekahjus oli varisenud kiriku seest krohv ja ilmsiks tulid arvukad
keskaegsed pisiskulptuurid, millest seni polnud aimugi.

                                            Voldemar Vaga, Tartus 2003
                                            Ärakiri, Rein Losin   2007
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Tartu kivisild
Teine maailmasõda tekitas vanale ülikoolilinnale Tartule raskeid haavu. Eriti ränk, tänini lahtine

haav on purustatud Kivisild üle Emajõe. Sild lõpetas Raekoja vastas oleva Suure Turu
arhitektuuriansambli, mis kuulub Eestimaa kauneimate hulka. Tartu Kivisild ehitati Katariina II
korraldusel esimese kivisillana kogu Baltikumis kohkem kui 200 aastat tagasi. Tänapäeval peaks ta
kerkima raudbetoonist jalakäijate silla asemele, mis on aidanud ületada mitte ainult Emajõge, vaid ka
taastamiseni kulunud 50 aastat.

1775.a. tabas Tartut ränk tulekahi, mille käigus põles maha suur osa Tartu kesklinnast. Linna
taastamiseks määras Katariina II 12-15 tuhat rubla esindusliku silla rajamiseks. Hiljem lisas ta veel 10
tuhat rubla. Kivisild oli mõeldud keisrinna kingitusena Tartu linnale.
Vastandlikke arvamusi kutsus esile rajatava kivisilla asukoht. Selle üle vaieldi ligemale aasta. Sild
otsustati ehitada Suurturu (Raekoja plats) teljele. Koht oli kahtlemata õnnestunult valitud, sest seal andis
sild tooni Tartu klassitsistlikuks kujunevas arhitektuuris, olles raekoja ja silla vahele jääva väljaku stiilne,
väljakut lõpetav element.

Ka ehitustehniliselt oli valitud koht sobiv. Emajõgi voolas seal kahes harus ümber Holmiks
nimetatud saare, mis võimaldas ehitamise ajaks sulgeda peajõe tammiga, nii et põhilised tööd said
toimuda kuivaks lastud jõesängis. Kuigi Tartu oli äsja kustutatud Vene impeeriumi kindlustatud linnade
nimekirjast, tegutses siin edasi insenerikomando alampolkovnik Otto Christian von Schröderi juhtimisel.
Riiast kureeris silla ehitamist Liivimaa elatunud kindralkuberner šotlane George von Browne.

Esimeste projektide koostamisele tõmmati kaasa kohalikud jõud: Tartu arhitekt J. H. Walther ja
insenerikomando arhitekt J. C. Siegfriden, samuti Tartu müürseppmeister J. Zaklowsky. Juba 1775. a.
juulikuu lõpuks koostas J. H. B. Walther kolme kaarega kivisilla püstitamise eelarve maksumusega 71
000 rubla. Kindralkuberner Browne pidas nimetatud summat mõistlikuks ja esitas selle keisrinnale,
toonitades kaaskirjas, et ehitatav sild peab kujunema igavesti kestvaks.

Samast aastast on olemas kaks Kivisilla projekti - üks Zaklowskyilt ja teine Siegfridenilt.
Mõlemad nägid ette kahe kaarega silda, mille keskosa oleks laevade läbilaskmiseks ülestõstetav.
Zaklowsky projektis oli kavandatud habraste sepiskäsipuude ja rokokooelementidega kaunistatud sild.
Siegfriden projekteeris silla lihtsamas klassitsistlikus stiilis ja massiivsema rinnatisega. Eeltööde käigus
muutis Zaklowsky oma projekti lihtsamaks, lähedasemaks Siegfrideni omale. Nii valmis lõplik projekt
Zaklowskylt, mille kohaselt hakkasid ilmet andma kaks kiviseina tõstesilla ahelate kinnitamiseks.
Seintesse oli projekteeritud läbisõidu- ja läbikäiguavad, mistõttu need meenutasid antiikseid triumfikaari,
mis andsid sillale suursugusust juurde.

Neil aastail ei projekteeritud ega ehitatud Tartus mitte ainult Kivisilda. Kesklinna hoonestuse
mahapõlemisel oli ka oma positiivne külg. Oli võimalik korrastada ja õgvendada keskajal kujunenud
korrapäratut tänavavõrku ja hakata ehitama nüüdisajani püsinud esinduslikke kivihooneid. Selleks anti
tartlastele soodustingimustega riiklikku laenu. Gooti stiili eksponeeriva Vana-Tallinna ja barokki
esindava Vana-Narva kõrvale kujunes nüüd klassitsistlik Tartu kesklinn, seda eriti pärast ülikooli
taasavamist 1802. a.

Tartu keskse väljaku - Suurturu - arhitektuuri tähtsamateks ehitisteks saidki uus raekoda väljaku
laiemas ja perspektiivi lõpetav Kivisild väljaku kitsamas osas.

Eeltööd uue silla rajamiseks algasid 1776. a. kevadtalvel. Ehitustööde tarvis taheti Emajõe
põhiharu tõkestada kahe tammiga ja suunata jõe vool Holmi ümbritsevasse jõeharusse. Tammisid hakati
rajama 1779. a. kevadel. Kivisesse ja ebaühtlasesse Emajõe põhja rammiti tuhandeid vaiu. Vaiade vahele
laoti kive ja seejärel kaeti kogu rajatis saviga, et takistada vee läbiimbumist. Tammid tehti küllaltki
kerged - läbimõõtu oli neil vaid 1 jalg (31 cm) ja kõrgust üle veepinna napilt kaks meetrit. Korduvate
varisemiste tõttu tuli tammisid ühtepuhku parandada.

Pealtvoolutamm valmis 1779. a. sügisel, altvoolutamm 1780. a. kevadel.
1781. a. kevadel valmisid kaldasammaste vundamendid ja võidi alustada kaldasammaste

ladumisega. 11. juuliks olid kaldasambad valmis ja saadi asuda jõkke jääva kahe samba püstitamisele.
Jõesammastega saadi ühele poole 1781. a. novembrikuus. Selleks ajaks olid puusepad valmistanud
sillavõlvitiste ladumiseks vajalikud rakised (stellaa˛id). 1782. a. talve kasutati jõekallaste
kindlustamiseks. Ka hakkasid kohale jõudma Tartu lähikonna mõisates ette antud mõõtude kohaselt
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maakividest väljatahutud ehitusplokid. Neid läks vaja ligemale 3000. Peenemat töötlemist nõudnud
paneeli- ja karniisikivid toodi Peterburist.

1782. a. suvel paigaldati juba mõlema sillakaare võlvitisi. Võlvikivid ühendati omavahel
raudklambritega ja klambrite kinnitusaukudesse valati tina, et tagada kaare suurem tugevus. Hilissügiseks
olid võlvitised valmis ja 1783. a. kevadel pandi paika paneeli- ja karniisikivid, püstitati kaks kiviseina
tõstesilla ahelate kinnitamiseks ja paigaldati laevade läbisõitu võimaldav tõstesild. 20. augustil teatati
Riiga, et Kivisild on peaaegu valmis: üle silla on tehtud munakividest sõidutee ja jalakäijate trotuaarid
kaetud kiviplaatidega; ehitustellingud silla ümbert on maha võetud. Käimas oli veel kiviseinte
püstitamine, selle tööga jõuti valmis 1783. a. lõpuks.

Ühtaegu kindlustati ja korrastati Kivisilla lähedusse jäävaid Emajõe kaldaid ja rajati korralikud
peale- ja mahasõiduteed sillale. 3. septembril 1784. a. kirjutas G. von Browne Tartu raele, et põhilised
tööd Kivisilla juures on tehtud ning silla võib avada liikluseks.

Tartu linna üks kaunimaid ehitusi -
Kivisild - avati liikluseks 16. Sept. 1784. aastal.
Sama aasta 10. novembril kirjutas Liivimaa
kindralkuberner G. von Browne Katariina II-le,
et tema antud ülesanne on täidetud - Tartu
Kivisild on valmis ja liiklemiseks avatud.

Kivisilla 5,6 m laiune sõidutee kitsenes
väravakaarte juures vaid 4 meetrile ja muidu 1,4
meetri laiune kõnnitee 1,25 meetrile.
Aruannetest selgub, et Kivisilla ehitamiseks oli
kasutatud enam kui 3000 kiviplokki, mille
väljatahumiseks kulus 1240 kantsülda graniiti ja
600 kantsülda põllukive. Kivide müürimiseks
läks vaja ligi 9000 puuda lupja, 10 vaati
Amsterdamist toodud tsementi, 3900 puuda
rauda ja 350 puuda tina, tellingute tarvis
tuhandeid palke.

Tartus on mitmeid ehitusi, mis
sümboliseerivad selle vana linna eripära. Tartu kui ülikoolilinna sümbol on XIX sajandi alguses
püstitatud ülikooli peahoone, eelkõige aga selle kuuesambaline portikus. Toomkiriku võimsad varemed
meenutavad, et Tartu oli omal ajal piiskopkonna pealinn. Mõni aasta pärast Kivisilda valminud
uusklassitsistlikus stiilis raekoda sümboliseerib Tartut kui halduskeskust. Kivisild oli aga kogu Tartu
sümbol - Tartu kui liiklussõlme ja kaubalinna sümbol. Kandis ju raekoja ette jäänud plats pikka aega
Suurturu nimetust ja seda igati põhjendatult. Siin oli sajandeid peetud turgu. Valminud Kivisild lõpetas
arhitektuuriliselt Suurturu ansambli ja ka kauplemine kandus ikka enam Emajõe kaldale.

Kivisilla otsast alanud pika ja sirge Raekoja tänava alguses kõrgus Tartu üks esinduslikumaid
võõrastemaju - Bellevue. Hotelli kõrvale, väikese Hobuse tänava äärde jäi eesti kultuuriloos tuntud Hugo
Treffneri poeglastekool. Teisele poole hotelli püstitati 20. sajandi alguses Eesti esimene paikkino -
Illusioon. Jalakäijad armastasid peatuda silla kaarekujulistel vaateplatvormidel, et uudistada varakevadist
jääminekut või lehvitada suvistele paadisõitjatele. Sild ise on olnud paljude ajaloo- ja kultuuriloo
sündmuste tunnistaja. Üle Kivisilla sammusid 1869. a. juunis esimese Eesti üldlaulupeo lauljad ja
pealtvaatajad, et minna peoplatsile Emajõe ürgoru kõrgel kaldal. Üle silla on marssinud ülejõe
kasarmutest raekoja ette ametlikele paraadidele sõdurite kolonnid, rõkkav militaarmuusika rivi eesotsas.
Rahututel aegadel on üle silla tungelnud mitteametlikele meeleavaldustele ja miitingutele suunduvad
rahvahulgad, lipud ja loosungid peade kohal. Kui Tartus vaheldus võim, oli Kivisild üks esimesi kohti,
mis uute võimude poolt valve alla võeti.

Tartu Kivisilla Fond
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Admiral Johan Pitka ja pitkapoisid

Admiral Pitka ausammas ja püsinäitus Tallinnas

19.veebruaril möödus 135 aastat admiral Johan Pitka sünnist ja selle aasta 19.veebruaril (taas)avati admiral Pitka
ausammas Kaitseliidu maja kõrval – Wismari ja Toompea tänaval,  Hirvepargi nurgal. Samas hoones on
Kaitseliidu Muuseumis avatud püsinäitus, mis on pühendatud admiralile. On pildi- ja tekstimaterjali ja esemeid.
Eksponeeritud on ka Pitka hõbeserviis, mille admirali tütred Linda ja Saima 2001 aastal Vancouverist Tallinna
saatsid, esialgu Eesti Mereväele ja mis hiljem sai antud Kaitseliidule  Väljapantud on ordenid, mis admiralile
tema elu ajal anti. Siis veel Artur Sirk’i sõrmus, mille prõua Sirk kinkis Paul Laamannile 1943 aastal. Näitusel
on palju seda, mis oli tüüpiline sellel ajal kui Pitka elas, tema lähemad võitluskaaslased, kellega ta kokku
puutus, koos tegutsesid ja see  mis iseloomustab Pitkat.
Teate on saatnud Tanel Laan, Kaitseliidu Muuseumi juhataja

Lühidalt juttu “pitkapoistest”

Nii nagu admiral Pitka oma ideesi püüdis rakendada kui ta Soomest tagasi pöördus Eestisse 1944 aasta kevadel,
nii võib ka pitkapoiste tegusi kirjeldada. Mida püüti teha ei olnud mitte ratsionaalsele mõtlemisviisile rajatud
ideed ja ka mitte kangelaslikkudele teguviisidele, vaid need olid peamiselt rajatud: õigluse, vabaduse ja iseseisva
Eesti kaitsemiseks. Seda tehti instiktiivselt, ilma et sellele mõeldi mis juhtuda võib ja mis selle tagajärjed võivad
olla.

Nuud siis teame mis juhtus ja mis selle tagajärjed olid kui 22.septembril 1944 Punaväed koos lääne maailma
toetusega Tallinna vallutasid. See oli ka üks näide kuidas eestlased admiral Pitka algatusel tegid seda mida suur
hulk eesti mehi, neist suur osa noored koolipoisid, nagu Vabadussõja ajal, püüdsid Eestimaad kaista. Kuna aga
organiseeritud vastupanu Punaväele juba suuremas osas lõppes hommikul kui Eesti Korpuse väed Maardu
juures Tallinna poole Punaväe tankide toetusel sõites  laulsid: “Saa vabaks Eesti meri, saa vabaks Eesti pind”---
---siis sellel hommikul lõppes ka organiseeritud vastupanu Tallinna kaitseks ja ainukeseks kaitsjateks jäid nn.
pitkapoisid, kes siiani olid võidelnud kas Eesti Leegioni ja teistes Eesti üksustes, Saksa Wehrmachtis, ja
“soomepoiste” ridades, kes Soome rindelt Eestisse tagasi pöördusid 18.augustil. Need üksused olid nüüd
koondunud kokku kui ise-organiseeritud väikesed salgad, kes püüdsid kiirelt liikuvaid Punaarmee tanke kinni
pidada. Peamiselt tehti seda selleks, et Tallinnast tuhandetele lahkuvatele põgenikele aega anda, et nad saaksid
põgeneda kas Rootsi või Saksamaale. Ja paljudel  see ka õnnestus.

See kõik juhtus ajal kui admiral Pitka lootis, et läänemaailm meile jälle appi tuleb, nii kui see toimus
Vabadussõja ajal. Kahjuks aga läänemaailmale sellel ajal väike-riikide vabadus ja iseseisvus just esimeseks
prioriteediks ei olnud.

Sellest on nüüd rohkem kui 60 aastat möödas. Suur osa pitkapoistest kes 1944 aasta sügisel neist ajalooliselt
katsetest osa võtsid on nüüd juba siit maailmast lahkunud, kuid mitte kõik. Ma olen kindel, et üks väike arv neist
on veel teguvõimelised. Kui mitte just füüsiliselt, siis siiski peaksid nad olema vaimselt võimelised toetama
projekti mis võiks veel meie riigis taastada peale vabaduse, ka iseseisva ja täieliku demokraatia, mis tugineks nii
poliitilisele kui ka majanduslikule demokraatiale. Sellise projektiga me oleksime võimelised näitama suur-
riikede juhtidele, et meie ei ole nõus oma iseseisvust loovutama globaalse turumajanduse hüvanguks, vaid
peame oma riigi iseseisvust samaväärselt tähtsaks kui vabadust.

Nii oleksime ka võimelised näitama, et kuidas lahendada ka 21.sajandi kõige keerulisema sotsiaal-poliitilise
paradoksi, kus vaesus põhjustab nii palju probleeme ühiskondades kus rikkus ja üleküllus on määratu.  See
probleem puudutab ka inimõiguste poliitika käsitlemist.. Pitkapoisid 1944 aastal püüdsid seda teha. Nende
eesmark oli kaitsta Eesti rahva tahet, et elada vabas, iseseisvas ja demokraatlikus riigis.

Olaf Klasen
                                                                                                                                          <oklasen@uniserve.com>
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Estonia split over WWII memorial
Estonia's president has refused to sign a controversial law that would pave the way for removing

a Soviet war memorial.
Toomas Hendrik Ilves said some sections of the law were unconstitutional.
Earlier on Thursday the Estonian parliament passed a bill obliging the government to remove the

monument within a month.
The "Bronze Soldier" has become a symbol of divisions in Estonian society. Ethnic Russians are

firmly against the plan to remove it.
Most of the country's large Russian-speaking minority regard the statue as an anti-fascist symbol,

but for many ethnic Estonians it honours a regime which occupied the country for more than 50 years.
Russians form about one-third of the Baltic republic's population.

Mr Ilves accused some Estonian politicians of using the issue "merely to draw attention to
themselves" ahead of the 4 March parliamentary election.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, quoted by the Interfax news agency, called the Estonian
MPs' vote a "very big mistake and an act of blasphemy which is unacceptable in today's Europe".

The law would prohibit the display of monuments glorifying Soviet rule, which ended in 1991.
Mr Lavrov's deputy Vladimir Titov warned that approving the law would have irreversible

consequences for relations with Estonia.
After clashes between ethnic Russian and Estonian activists at the statue, the Estonian

government said it wanted to move the monument - and the soldiers' remains thought to be buried beneath
it - to a more suitable location.

Prime Minister Andrus Ansip said the government would be able to order the monument's
removal anyway, using a law on the protection of war graves which was passed in January, the BBC's
Laura Sheeter reports from Tallinn.

BBC NEWS: 2007/02/15
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/6364399.stm

lves to Estonians: We’re our own enemy

“Let us show we are not indifferent.”

In a speech which ought to be copied and sent to apathetic non-voters around the world, Estonian
President Toomas Hendrik Ilves delivered a matronly admonition in his Independence Day address for
Estonians to either put up or shut up: “...those who do not vote will be voiceless for four years, without
the right to criticize the wellbeing of the state. Thus, let us use the opportunity to create, with democratic
choices, a state for ourselves that we like. Let’s show that we are not indifferent.”

Estonia’s Independence Day was impressive for many reasons, perhaps most so because of the
demonstrative open-mindedness of Estonians. In a room lousy with politicians, poet Peeter Volkonski
took the stage with a rock band, citing politicians by name and challenging them to be reasonable people.
Volkonski shouted “aru” (“sense” or “reason”) and was rejoined by a children’s choir singing “pähe”
(“into your head”) from behind a curtain. Following his performance he received a whistling ovation.

In his speech, Ilves was not short on criticism of his own people. “If Estonia has enemies, we find these in
ourselves: indifference, cold-heartedness towards others, arrogance, and not caring about others. Lying,
corruption and buddy-protection are our enemies. Hatred, pointless criticism of others, envy and self-
centeredness are the enemies of Estonia doing well.” Bravo, Mr. Ilves, for saying what needs to be said.

City Paper
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! ! ! Kallid laulusõbrad ! ! !

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU- JA KOHVIÕHTULE!

Reedel, 23. märtsil 2007.a. kella 19:00 kuni 21:00

Tulge kõik, et tervitada üheskoos
rõõmsa lauluga saabunud kevadet!

Palun tooge midagi kaasa kohvi kõrvale.
Hoitkem alal ilusat lauluõhtute traditsiooni,

mida Malle aastaid tagasi alustas!

„Keerutajate”

Kevade tervitus
„Meie Kodus”

21.apr. s.a., kell 4 p.l.

Kavas - seda ja teist
+  kohvi ja suupisted

Osavõtt - $10.-
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Maipidu
Mäeotsal

Laup. 19.mai 2007
värav avatud kell 2 p.l.

***
Traditional

Spring picnic/dance
At Mäeotsa in Mission

2 pm
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

16.06.2007 10:00 Talgud  - Work Party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

23.06.2007 13:00 Jaanipäev/võidupüha -
St John's Day pucnic/dance

Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

24.06.2007 18:00 Ühine Kalmistupüha jumalateenistus
Ecumenical Outdoor Service

Forest Lawn

7.07.2007 10:00 Talgud  Work Party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

9-12.08.2007 Lääneranniku Eesti Päevad -
West Coast Estonian Days

Los Angeles

18.08.2007 13:00 Suvepidu - Summer picnic and family day Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

28.08.2007 Postipoisi sügis numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

12.09.2007 12:00 Pensionäride Klubi sügisene tegevus algab
Senior's Club fall activities begin

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver


