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„Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm"
Eesti Vabariigi riigihümn on Fredrik Paciuse ja Johann Voldemar Jannseni „Mu Isamaa,

mu õnn ja rõõm".
Helilooja Fredrik Pacius (19. III 1809 - 8. I 1891) oli päritolult sakslane. Enne Soome

tulekut oli ta kapellmeister Hamburgis. Helsingi Ülikooli muusikaõppejõud oli ta aastail 1835-
1867. Johan Runebergi luuletusele „Vårt land" (Meie maa) pani ta viisi 1848. aastal. See,
soomestatuna „Maame", sai hiigel populaarseks rahvuslauluks ja hiljem kujunes laul Soome
hümniks.

Eesti I üldlaulupeol, mis toimus Tartus 1869.aastal, oli lisaks saksa lauludele kavas kaks
soome laulu, üks neist Paciuse "Maame". Sellele Soomes nii populaarsele laulule kirjutas esimene
eesti kutseline ajakirjanik, ühiskonnategelane ja luuletaja Johann Voldemar Jannsen laulupeoks
eestikeelsed sõnad. On arvatud, et Jannsen, olles esimese laulupeo tegelik korraldaja, võis neid
sõnu luues otsida sõna ja mõtet, mis kõiki laulupidulisi ühte köidab. Selle loometöö käigus lõi ta
laulu, mis tollest päevast tänaseni, aga ka tulevikus eesti rahva iseseisvuse mõtet ja võitlust
sümboliseerib ja rahvast liita aitab.

Laulupeo esimesel päeval kõlasid vaimulikud laulud. Teisel päeval oli ilmalik kontsert,
kus kantigi esimest korda ette Paciuse viisil ja Jannseni sõnadel „Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm".
Jannsen ise juhatas laulu, mis vaimustas osavõtjaid ja sellest hetkest peale hakkas laulu
populaarsus üha kasvama, muutudes eesti rahvuslauluks ja hiljem hümniks.

Uurijad väidavad, et meie hümni sõnad on saanud mõjutusi soome ja saksa poeesiast -
esmajoones Runebergi luuletusest „Vårt land" ja G.F. Rinne „Hioma". Saksa päritoluga
kirikuõpetaja Rinne oli 1863 Hiiumaal Reigis pastor kui ta kirjutas:

Oh Hioma, sa merre saar
Kui armas olled sa!
Et mingo südda otsima,
Kas põhja pole ehk lõuna ka,
Se keige armsam olled sa!
Mo kallis isamaa!

Kui 1884.a. Otepääl meie rahvuslippu õnnistati, jäi ainukese isamaalise lauluna kõlama
„Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm". Lõuna-Eesti vabakssaamise 75.aastapäeval (1894) lauldi „Mu
Isamaa, mu õnn ja rõõm". 1896.a. III üldlaulupeol Tallinnas lauldi seda juba püsti seistes ja
paljapäi. 27.juunil 1896 nimetati Postimehe juhtkirjas „Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm" eesti rahva
hümniks.

Kui eestlased 26.märtsil 1917 Peterburis suure rongkäigus marssides autonoomiat
nõudsid, siis laulsid rahva esindajad Eesti hümni. Kui 1918. aasta 23. veebruaril Eesti Vabariik
Pärnus Endla teatri rõdult välja kuulutati, järgnes sellele spontaalne „Mu Isamaa, mu õnn ja
rõõm" ühislaulmine. Samuti tehti kõigis Eesti linnades, kui vabariik välja kuulutati.

Hiljem omariikluse ülesehitamise ajal kerkis esile hümni uuendamise mõte. Kas ei leiaks
viisi ja sõnu, mis oleks 100% eesti looming. Anti välja ankeetküsitluse lehti ja korraldati
konkursse uue hümni leidmiseks. Kõige enam pakuti laule „Isamaa ilu hoieldes" (sõnad
Kalevipojast, viis K.A. Hermann), „Sind surmani" (Koidula/Kunileid), „Kodumaa laul"
(Visnapuu/Läte) ja „Su põhjamaa päikese kullas" (Univer/Vettik). 1935.a. võistlusel laekus 1400
luuletust ja 426 viisi 273 autorilt aga I ja II auhind jäid välja andmata.

„Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm" jäi 1940.aastani riigihümniks.
8.mail 1990.a. lõpetati Eesti NSV hümni kasutamine riikliku sümbolina.
Praegu on meie hümniks Paciuse/Jannseni „Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm". Tänapäeval

lauldakse hümni ametlikel pidulikel sündmustel ja hümni viis kõlab hommikul, kui heisatakse
sinimustvalge lipp Pika Hermanni torni.

Hümn on laul, millega rahvas tahab toonitada oma usku, armastust ja lootust - kõike seda,
mida eesti rahvas isamaale mõeldes tunneb. Hümni laulmise tava on Eestis pika aja jooksul välja
kujunenud.

Mare Kask
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  Meie kodumaa

Palju elus koged, tunnetad,
soosikud neist on meeldivad
mis mälestusse tikitud
aateina hinge põimitud.

Hää mälestus on armas vara,
hingele süst, innustaja
raskustes loob lootust, usku
hädas toeks et panna vastu.

Mis on meile esimene
on mida loob kodukene
- Ema, isa armsast meelest
õpetab meid emakeeles!

Nii tekib suge hällimaaga
meid seob mälestus kodumaaga
- hinge juurdub sest kodumeel
püsib aare - me emakeel.

Meil ema, isa eestlased
nii pärit baas ka eestimeel
ja ikka auga uhkeks jääd
et aardena sul eestikeel.

Mis me armas kodumaa kogenud
ei iial saa olla unustatud
- siiral meelel armsalt palume
et me keel ja meel jääb Eestile!

Jumal õnnista me rahvast, maad
jaga tarkust me rahvale
vabadust, vendlust, kodu hinnata
hoia meie ürgvarad Eestile
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Õnne, vaimu, edu, vendlust 90-daiks
mis Eesti vabaduse pandiks aastasadadeis!
Õnne Eestile 90.-ks Vabariigi sünnipäevaks!

Al-Ma-le
Veebruar 2008
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      Laukikud

Tõi kevade kerge tuule,
tõi päikese särava,
tõi murule lillepärja,
jaanikanni kaunima.

Laas, lepik siis lauluvõlus,
pill hüüdis siis poisi suus.
Siis helises org ja mägi,
kägu kukkus kuusikus.

Suur kevade hõiskehelin,
laul kõlas siis lõpmata.
Siis säras kevade kullas
igivana isamaa.

Reinhold Kamsen

     Kevad

Möödunud on talvekuud,
varsti pungas lehepuud,
põõsa all on sinilill,
eemalt paistab tulilill.
Lumi, jää on sulamas,
varsti pääsud tulemas,
ööbik ka ei anna oota,
siis on külvi aega loota,
Jälle põllul kibe töö,
ööbik laulab kogu öö,
kevad see toob palju päikest,
noortel rõõmu - vähe äikest.
Aasad kauneid lilli täis,
rõõmus meel kui metsas käid,
juba õitseb maasikmari,
eemal sõõmas lambakari.
Aasta kiirelt mööda läin'd,
just kui oleks und me näin'd.

L.
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EESTI  VABARIIGI   90. AASTAPÄEV
Kõne aktusel 24.veebruaril 200 8

Juba iidsest ajast saadik on rahvad tunnetanud seda, et inimõigused ja inimvabadused on
inimkonna kõige kallimaks varanduseks. USA kunagine president, John Fitzgerald Kennedy iseloomustas
seda järgmiselt:-
     “Kõige võimsamaks jõuks maailmas ei ole mitte aatompomm, ega ka aatomrakettid, vaid kõige
võimsamaks jõuks maailmas on  i n i m e s e   t  a  h  e   o l l a  v a b a   ja  i s e s e i s e v.”

Need endise USA presidendi sõnad on väga paikapidavad ja iseloomstavad ka Eesti rahva suhtes.
Tahe olla vaba ja iseseisev on saatnud Eesti rahvast juba muistsest ajast saadik. See võimas jõud tekitas
meie Ä r k a m i s a j a s t u. Tahe olla vaba ja iseseisev - selle eest võideldi Vabadussõjas ja seda võitu
kroonis 90 aastat tagasi meie riikliku iseseisvuse saavutamine. Ilma Vabadussõja võiduta, ei oleks olnud
ka Eesti Vabariiki.

Teises maailmasõjas eesti sõdur jatkas võitlust oma isamaa eest. Ta võitles Narva kaevikutes,
Soomes, Volhovi kaldail, Sinimägedes, Tartu all ja väga paljudes teistes kohtades. Sinimägede lahing oli
suurem ja verisem, mis kunagi on peetud Eesti pinnal. Eesti sõdur võitles Teises Maailmasõjas, nii nagu
ta võitles Vabadussõjaski, oma kodumaa, Eesti vabaduse, eest. See et meie sõdur pidi võitlema võõras
mundris, oli möödapääsematu, teist võimalust ju ei olnud.  Rängad olid lahingud, millega aeglustati
Punaarmee edasitung, See andis võimaluse kaasmaalastele väljapääsuks Eestist.

Järgnev, peaaegu pool sajandit kestnud Nõukogude Liidu despootlik valitsus, sooritas genotsiidi
Eesti rahva kallal. Sarnane kuritegu on aegmatu. Kuna   rahva  tahe  on  kõige  võimsamaks   jõuks
maailmas, siis Eesti taasiseseisvus uuesti.

Nagu ikka on olnud kombeks jubilaaride puhul, nii peaksime ka EV juubeli puhul  lühidalt
vaatama tähtsamaid etappe,  kuidas tekkis meie riik. On ju selge, et Eesti Vabariik ei tekkinud  üleöö.
Vene tsaariimpeerium oli võimas jõud, millele tuli ligineda diplomaatlikult. Aegamööda tuli kättesaada
lähtekohad, et rahvas saaks  o m a   t a h e t  täide viia.

Selleks avaneski võimalus, kui Venemaal puhkes revolutsioon a. 1917, mis kukutas tsaarivõimu.
Meie esiisad tegutsesid energiliselt. ja korraldasid   Venemaa pealinnas, Petrogradis,  võimsa
demonstratsiooni, kus nõuti Eestile autonoomiat ja seni kahes eraldi paiknevas kubermangus elavate
eestlaste alade liitmist üheks alaks. Poliitilised sündmused arenesid nüüd kiiresti..

Meeleavalduse tulemusena jõustus Vene Ajutise Valitsuse  määrus , mis liitis senini Liivimaa
kubermangu  kuulunud  Tartu-, Võru-, Viljandi-, Pärnu- ja  Saaremaa maakonnad  Eestimaa
kubermanguga - s.t. Põhja  Eesti alaga. Sellega oli loodud  ühine Eestimaa rahvus-kubermang. See oli
väga tähtis poliitiline võit. Selle komissariks sai Jaan Poska, kes oli tol ajal  Tallinna linnapea. Kohe
moodustati linnade ja maakondade esindajaist  Maanõukogu, kes hakkas juhtima omavalitsuste tegevust.

Maanõukogu tegevus aga ei meeldinud enamlastele, kes tahtsid näha, et Eesti kuuluks edasi Vene
kommunistlikku riiki.  Samal aastal, niisiis 1917,  novembri algul võtsidki enamlased
kubermangukomissarilt Jaan Poskalt võimu üle.

Sarnane aktsioon oli kurjakuulutav. Maanõukogu nägi selles ohtu autonoomiale ja võimalikule
omariiklusele ja kuulutas end sellepärast 28. nov.1917 kõrgemaks võimuks Eestimaal.  See oli ajalooline
hetk, kus eestlased  peale paljude sajandite olid jälle omal maal  peremehena teostamas riigivõimu.  Selles
väljenas end   r a h v a    t a h e,  o l l a   v a b a     j a  i s e s e i s e v !

Kuigi enamlased saatsid Maanõukogu  laiali, tegutsesid selle juhatus ja vanematekogu põranda all
edasi. Ainult paar kuud hiljem, järgmise aasta jaanuaris, 1918,  otsustati võtta suund iseseisva eesti riigi
loomisele. Ja juba järgmisel kuul, veebruaris , otsustas Maanõukogu kuulutada Eesti iseseisvaks.
Moodustati erivolitustega  kolmeliikmeline Päästekomitee. Päästekomitee avaldas 23. veebruaril Pärnus
ja 24. veebruaril Tallinnas 1918 a. iseseisvusmanifesti, mis ongi meie riigi s ü n n i t u n n i s t u s e k s.
Nii loodi väga energiliste sammudega  EV ja täna on meil siin ja Kodu - Eestis heameel pühitseda selle
90-dat aastapäeva.

Eestis kuulutati käesolev aasta juubeliaastaks, et tõsta rahva isamaalikku tunnet ja austust oma
riigi vastu ning taaselustada mõtteid,  kuidas EV loodi. Selleks on aasta jagatud teemakuudeks, mis
süvendaksid teadmisi Eesti Vabariigist. Igas kuus on äratoodud ajaloolised sündmused, mis on ühenduses
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EV - ga. Näiteks. Jaanuarikuus on peetd mitmed olulised lahingud Eesti iseseisvumise saavutamiseks,
nagu Paju lahing. Jaanuaris vaikisid ka relvad Vabadussõjas. Nii on jaanuar pühendatud just
Vabadussõjale. Sellel kuul toimusid mälestusaktused ja kogunemised vabadussammaste juures.

Veebruarikuu on pühendatud Vabariigi Presidendile. Kuu algas Tartu rahulepingu allakirjutamise
aastapäeva tähistamisega Tartus ja Tallinnas. Kuu tähtsündmuseks on EV      i s e s e i s v u m i s- p ä e v .
Toimusid mitmed juubeli- jumalateenistused Tallinnas, Tartus ja mujal  Eestis. Samuti aktused,
teatrietendused ja kontserdid.

Mõni päev tagasi teatas Eesti riigikantselei, et  on valminud uus Eesti kõrgeim autasu -----
riigivapi teenetemärgi kett. See on Eesti presidendi ametitunnuseks ja on ainueksemplar, mida antakse
edasi koos presidendi ametiga. Esimese keti röövisid nõukogude okupatsioonivõimud ja see asub Kremli
relvapalatis. Praegused vene võimud keelduvad ketti tagastamast. Uue riigivapi keti valmimisega on
Kremlis asuv kett nüüd oma tähtsuse kaotanud ja ta on muuseumis kui kultuurväärtusega asi. Uut kullast
riigivapi ketti kandis President Toomas Ilves esimest korda tänavusel juubeli iseseisvumispäeval.

Sageli oleme kuulnud ütelust, et Eesti on väike. Lugesin kusagiltki selle kohta üht väga tabavat
võrdlust. Ja nimelt - koos EV-ga  võeti Euroopa Liitu ka Malta saar Vahemeres. Ühe mõjuka ajalehe
reporter vestles selleüle Malta peaministriga ja muuhulgas tõi esile selle saare väikese pindala. Sellele
vastas peaminister rahulikult, et ei ole oluline kui suur või väike on kellegi saapa number. Aga tähtis on
see, kui hästi keegi oma saabastes käia oskab !

Taasiseseisvunud EV on  näidanud kogu maailmale, et käia oskab Eesti päris hästi. Majandslikult
ollakse rahuldaval järjel ja  majandusaastad näitavad  juurdekasvu . Samal ajal on tööpuudus langenud ja
nüüd teatatakse, et oskustöölistest olevat isegi puudus. Ka muudel aladel valitseb Eestis olukord nagu igas
teiseski normaalses riigis  s.t.  kõik kallineb - toit, küte, valgustus, kinnisvarad jne. See kõik on
normaalne, sest seda dikteerib maailmamajandus ja ka Euroopa Liit. Ka muudel aladel näidatakse suurt
initsiatiivi, olgu see siis kas mõni tööstusharu, muusika või kunst. Nii kuulsimegi möödnud reedel CBC
saadet eesti klassilisest muusikast. See oli juubeli eelne menukas raadiokontsert, mis tutvustas  meie maad
ja rahvast. Kommentaarid olid kiitvad.  Ei saa salata, Eesti oskab oma saabastes käia hästi.

Ka riigikaitse alal on Eesti valmidust proovile pandud. Selleks on olnud nn.pronkssõduri
probleem, mis on nüüd lahendatud, ja rünnak arvutitele,  mis võib uuesti korduda.

Eestis on arvutid laialdaselt levinenud. See võis olla ka  üheks põhuseks, miks möödunud aastal
sattus Eesti esimese Euroopa riigina arvutite ehk küberrünnaku alla. Näis, et meie idanaaber tahtis
katsetada, kui tõhus sarnane rünnak võiks olla. Samalaadne rünnak oleks äärmiselt kardetav NATO
vägedele Euroopas. See paralüseeriks nende juhtimise ja tegevuse täielikult. Eesti valitsus ongi
rõhutanud vajadust küberrünakutele ühiste jõududega vastu astuda. Läbirääkimised on käigus NATO
küberkaitse keskuse loomiseks, mille üheks tõenäolisemaks asukohaks on märgitud just Eesti.  Eesti
sõjamehed on NATO jõududega  tegevuses Afganistanis ja Iraagis. Olgugi väikse arvulisena on nad on
seal Eestile ja endale teinud hea nime.

Head nime on teinud meie Vancouveri noorema põlvkonna liikmed, kes siirdusid Eestisse peale
taasisesesvumist ja tegutsevad seal juhtivatel ametkohtadel. Praegune EV presidentki on endine
vancouverlane.

Täna oleme rõõmsad! Oleme eriti rõõmsad, et Eesti pühitseb oma 90-dat juubeliaastat, ja  et Eesti
on  läänemaailma kuuluv täisõiguslik riik!  90.a. tagasi kaitsesid vabadusvõitlejad Eesti riiki. Teises
maailmsõjas oli eesti üksuste idealistlikuks sooviks  samuti iseseisev Eesti Vabariik. Mälestuses austame
kõiki eesti mehi ja naisi, kes langesid lahinguväljal, Siberi vangilaagrites, okupantide vägivallas,
küüditatuna, või merevoogudes. Meie ei saa  neid unustada !

Önnitleme Eesti Vabariiki tema 90-ne aasta juubeli puhul ja saadame Läänemere ja Soomelahe
kallastele siit meie tervitused ja meie paremad soovid. Läheme koos edasi 100 a. juubeli suunas   tänus,
lootuses ja usus, et „Kõige võimsamaks jõuks maailmas jääb  i n i m e s e    t a h e : o l l a   v a b a    j a
i s e s e i s ev. Elagu ja õitsegu Eesti Vabariik !

                                   Lembit Pütsep
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Vabariigi President Eesti Vabariigi väljakuulutamise
90. aastapäeva pidulikul kontsertaktusel 24. veebruaril 2008 Estonia teatris

Armas peokaaslane, hää kuulaja, sõber,
kümne aasta pärast, Eesti sajandal sünnipäeval, seisab siin üks teine inimene ja vaatab tagasi.

Kümne aasta pärast on meie tänane ja homnegi päev vahetu minevik. See, millele Eesti president 2018.
aasta veebruaris tagasi vaatab, on hoopis teine kui täna. Ja see hoopis teine on meie teha.

Kümne aasta pärast me tahame, et oleks palju rohkem seda, mis praegugi on hää. Ja palju vähem
seda, mis ei ole. Et see nii oleks, on meie teha. Sinu, minu, meie naabrite, emade-isade, sõprade ja

kaasmaalaste teha. Ja ainult meie enda, mitte teiste teha.
Seepärast on ka see jutt, see kõne just Sulle, armas Eesti kodanik,

sõber, naaber, mõtte- ja teekaaslane. Sulle, ja ei kellelegi teisele. Ei ministrile
ega ekstsellentsile ega muule ametikandjale. See jutt on Sulle. Sest täna on
meie pidu ja need jutud on meie jutud. Meie kahekõne. Meie isamaakõne.

Oleme sajandite vältel juttu ajanud väga erinevates kohtades,
vastavalt võimalustele. Madisepäeva lahinguväljalt Eesti Kirjameeste Seltsi
saalini. Räägiti nii, nagu oli võimalik ja vajalik. Rasketel aegadel räägiti
isamaa-armastusest oma keeles ja oma sõnadega nii, et omad said aru. Omad
mõistsid.

Kui meid suruti mutta, oli meil ometi teadmine, et meie koht ei ole
seal. Meie koht on hoopis mujal. Hiiglaste hulgas, nagu kirjutas Betti Alver,
kivirünkal kivisel laual kivises raamatus, kus ka peatükk “Eesti”.

See on meie loo pealkiri. Kas “veerivad seda vaid vaevad”, nagu
nägi poetess? Ei, sugugi mitte. Me kõik, meie ise loeme oma töid ja päevi, üksi ja üheskoos. Täna on see
päev, kui seda on paslik teha koos. Praegu on imeline aeg, kus me võime oma isamaa-armastusest rääkida
rahulikult ja kindlusega, soojusega ja paatoseta. Vaadata olnule, leida ennast tänases ja näha homset.

Meie isamaal läheb täna päris hästi. Me oleme täna paremal järjel kui varem. Me elame kauem
kui varem. Eesti kodudes on rohkem ruutmeetreid kui varem, ning viimasel ajal on nendel ruutmeetritel
ka natuke rohkem lapsi kui varem. Meil on tööd, meil on leib laual.

Eesti riik on tugevam kui varem, oma iseolemises ja selle igapäevases tagamises. Eesti on
maailmas suurem kui varem, sest me oleme võtnud vastutuse väärilise riigina riikide peres, nagu ütles ette
juba meie iseseisvusmanifest.

Eesti majandus on täna vastupidavam kui varem maailma majanduse raputustele.
Vaksades ja puudades, sentides ja sentimeetrites oleme me edukad.
Aga mitte sellest, hea sõber ja kaasamõtleja, ei taha ma täna rääkida, kuigi ka see on ilmatu tähtis.

Ma tahan täna rääkida sellest, mida nende mõõtudega ei mõõda. Ma tahan Sulle rääkida sellest, mis tunne
on olla eestlane. Mis mõtetega ma vaatan oma maa ja tema homse päeva peale. Ma tahan rääkida
vabadusest. Ma tahan rääkida teiste kuulamisest ja teistega arvestamisest. Ma tahan rääkida isamaa-
armastusest.

Tulevikule mõeldakse siis, kui on armastus, kui on kindlustunne. Vaid siis saame keskenduda
tegudele, mis kümne aasta pärast lubavad vaadata kahetsuseta tagasi ja öelda: oleme teinud hästi,
toiminud õigesti, oleme olnud ettenägelikud. Vaid siis saame tegeleda hoopis uute asjadega. Mitte
nendega, mida tuvastasime juba kümme aastat tagasi, kuid millega me ei suutnud toime tulla.

Kui riik on 90-aastane, siis on ta noor riik. Aga siiski juba küps täiskasvanu, mitte enam
teismeline. Ja seetõttu on loomulik, et kodaniku suhe oma riiki teiseneb. Koidula õhkamisest saab Noor-
Eesti nõudlikkus. Ja üleskutsetest otsustada Ei või Jah, saavad tegudeni viivad otsused.
Meie suhe oma riigiga on olnud romantiline. Tuline, nagu tõeline armastus ikka. Nii, nagu õnneliku
armastuse jätkuks on abielu – kus tunnete kõrval on ruumi mõistusele ja vastutusele –, nii peab ka Eesti
kodaniku suhe oma riiki teisenema. Nii, nagu seda teeb oma eluga kolmekümnendates aastates perekond.

Tänased kolmekümne-aastased on valdava osa oma teadlikust elust elanud vabas Eestis. Nad on
saanud hea või väga hea hariduse. Just neis on praegu suurim loomise jõud, mis määrab järgmise kümne
aasta vältel Eesti suuna ja sihid. Tänasel kolmekümnesel on küll kanda suurem vastutuse koorem, kuid
teda aitab suurem ja põhjendatud eneseusk. Täna võib Abja-Paluojas üles kasvanud Lauri või Maria
kaitsta oma dokotritöö inglise keeles ja Cambridge'is. Või teha oma doktoritöö saksa keeles Humboldti
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ülikoolis Berliinis. Ja olla vahepeal aasta ära professorina Tokios. Või müüa enda kirjutatud tarkvara
globaalsel turul, mil polegi kohanime.

Mõisa köis ei lohise enam, sest mõis on oma ja köis on oma. Alus tulevikule, mille oleme 20
aastaga tänaseks loonud, on kindlam kui kunagi varem. Ehk peaksime siis seda ka pisut teistsuguse
pilguga vaatama hakkama?

See pilk näeb eneseteostust mitte enam autos, majas ja välismaal veedetud puhkustes, vaid
milleski püsivamas. Täiskasvanu, olgu inimene või riik, hakkab mõtlema sellele, mis jääb. Mitte enam
sellele, mis näib. Jäävatele väärtustele keskendumine laseb meil näha ja eristada olulist vähemtähtsast.

See oluline on elu, ja selle elu jätk: pere ja lapsed. Me suurim mure ongi selles, et oleks peresid,
et jätkuks lapsi. Jah, Eesti peredesse on viimastel aastatel sündinud rohkem lapsi kui kümmekond aastat
tagasi. Meil sünnib rohkem lapsi kui Euroopas keskmiselt. Oleme teiste Euroopa Liidu uute
liikmesriikidega võrreldes parimas seisus. See annab meile lootust. Aga mitte enamat.

Äsjane Tartu Ülikooli naistekliiniku uuring ütleb, et ligi pooltel üle 35-aastastest lasteta naistest
on jäänud pere loomata. Ja seda mitte põhjusel, et nad tegid karjääri või sundis majanduslik olukord töö
lastest ettepoole. Ei. Need naised pole kohanud partnerit, abikaasat, meest, kellega oleksid soovinud või
võinud saada last.

Miks? Sest mehi pole. Otseses mõttes. Aastas sureb üle viiesaja mehe vanuses 20–39 eluaastat.
Noorte hulgas ületab meeste suremus naiste oma neli kuni viis korda. Suurem osa neist surmadest oleksid
võinud olemata olla, sest surma põhjustas õnnetus, vigastus või mürgitus.

Sajandialguse seitsme aasta jooksul oleme endi hulgast kaotanud ligi neli ja pool tuhat noort
meest. See on peaaegu terve Eesti Kaitseväe isikkoosseisu jagu. Üle nelja tuhande loomata pere. Ligi
kümme tuhat last, kes jäid sündimata, sest isa ei olnud.

Kui suudaksime järgmise kümne aastaga drastiliselt kahandada neid üldjuhul ärahoitavaid
surmajuhtumeid, saab Eesti president 2018. aastal uhkusega rääkida eestlaste arvu kasvust. Ka see on
eelkõige meie endi, mitte aga ainult riikliku poliitika või mõne asutuse teha.

Väga valusalt lõikab surmavikat elusid meie keskel liikluses. Sageli on tegemist otseses mõttes
mõrvaga. Nii mõrvatakse vöötrada ületavaid lapsi ja viisakalt liiklevaid peresid. Mõrvariteks on hooletud,
isekad autojuhid.

Lõpetagem tänasest see rumal passiivsuse illusioon. See absurdne surma kuulutav sõnaühend
“kaldus vastassuunavööndisse”. Sõiduk ei kaldu kuhugi. Alati on rooli taga keegi, kes oma
alaväärsuskompleksi kütkes vaeveldes kihutab pimedasse kurvi eessõitjast mööda. Ja mängib enda, aga ka
teiste ja korralike inimeste eludega Vene ruletti.

Teeme siis lõpu seesugusele eneseteostusele ja meenutame põhimõtet: vabadusega kaasneb alati
vastutus.

Me oleme vabad. Me elame vabaduses ise valida oma elukutse, oma usk või uskumatus. Oleme
vabad, et sõita kõikjale Euroopas. Vabad tähistada oma riigi sünnipäeva ja niisama vabad seda mitte teha.

Aga siinjuures teame, et see vabadus ei tule niisama ülalt, vaid sõltub meie endi, iga kodaniku,
sinu ja minu kohusest selle eest seista ja seda kaitsta. Ka nõuda, kui me arvame, et meie riik on vabaduse
kaitsmisel loid. Ja mõista, et kui keegi keedab kokku mingi supi, mida keegi süüa ei taha, siis me kõik
nälgime. Ainult Lotte Leiutajatekülas saab president üksi olukorda muuta.

Ärme aja segamini iseseisvust ja vabadust. Iseseisvaid riike on maailm täis. Riike, kus inimesed
on vabad, kus nad saavad öelda, mõtelda, arvata nii nagu tahavad – nagu meie oleme nüüd saanud juba
seitseteist aastat – on paraku palju vähem.

Me oleme vabad. Ja seega oleme suured. Meiega koos, meiega solidaarsed, on ka teised
vabadusele rajatud riigid. Nad on meiega, kuni me ise austame neid põhivabadusi, mis teevad meist
eurooplased. Siit tuleb Eesti suurus.

Ma loodan, armas kuulaja, et siis, kui Sa kuulad, või ise kõneled siin kümne aasta pärast, siis ei
räägi me enam Eesti väiksusest. Mitte ainult seetõttu, et meid on arvult rohkem, vaid ka põhjusel, et
oleme vaimult suuremad. Ja et viide meie napile hulgale ei kõlaks enam õigustusena, et me pole rohkemat
ega paremini teinud.

Kui Vana-Kreeka kõrgperioodil, neli-viissada aastat enne Kristuse sündi, loodi Ateenas lääne
filosoofia alused; loodi teatrikunst, ajalookirjandus ja demokraatia; kui seal loodi Euroopa alustalad, siis
koosnes see linnriik vaid neljakümnest tuhandest kodanikust. Sellisesse inimhulka võis toona ja võib ka
praegu mahtuda võrratult vaimukust ja tohult häid ideid. Vaja on tahta ja osata. Ja kuulata.
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Selleks, et me oleksime suuremad, et meiegi saaksime end nende varasemate ja väiksematega
võrrelda, peame olema vastuvõtlikud ja sallivad uute ja teistsuguste ideede ja mõtete suhtes.

Me peame olema ise piisavalt suured, et pöörastel, uutel ideedel oleks õhku ja ruumi siin idaneda
ja kasvada. Vaid sada aastat tagasi oli ju pööraselt julge unistada, et ükskord on Eesti riik. Just nüüd, kui
me ei pea enam igapäevaselt muretsema oma kultuuri elusoleku pärast või lahendama teravaid
toimetulekumuresid, peaksime leidma tahtmist midagi teisiti teha.

Me peaksime oma tööga kogutud kapitali panema uusi ja tarku asju tegema, mitte püüdma samu
asju uuesti teha. Odav töö suurt jõukust ei loo. Nii lihtne see ongi. Kui vaatame edukaid riike, siis näeme
kõikjal erasektori väga suurt panust innovatsiooni, teadusesse, uutesse ideedesse ja lahendustesse. Sama
kehtib ka teistes valdkondades. Kui tahame väiksemat riigi ettehoolet ja madalaid maksumäärasid, siis
tuleb endal sellevõrra rohkem teha.

Kui tahame olla suured, siis tuleb suhtuda põlgusega kõigesse väiklasse, vulgaarsesse ja
laamendavasse. Kõigesse, mis mõnitab ja haavab ja teeb haiget. Kauplust rüüstavat huligaani ja
anonüümset netisõimlejat ajendab üks ja seesama tung. Nad saavad rahulduse ja kasu teiste töö, vaimu ja
maine hävitamisest.

Ma olen veendunud, et iga ühiskond, mis takistab vaba mõtte levikut, lõpetab prügikastis. Nii on
see olnud siiamaani. Ja nii juhtub ka nendega, kes seda praegu harrastavad. Kui teisitimõtlejad vaikivad –
sest kergem on olla vait kui mõtelda ja selle eest peksa saada – siis ei sünni midagi paremat. Sünnib vaid
keskpärasus, ja sealt edasi juba mitte midagi.

See on meie igaühe otsustada. Kas me tahame Lennarti Meri, Jaan Krossi, Marju Lauristini,
David Vseviovi, Jaan Einasto Eestit? Või pigem kurja, pimedat ja madalat, bulvari-ajakirjanduse Eestit?

Hää sõber!
Nõudlik maailm me ümber esitab meile järgmise kümnendi jooksul mitmeid tõsiseid küsimusi.

Neid kõiki loetleda on võimatu, mistõttu piirdun tähtsamaga.
Esimene ja olulisim neist on energia. Ehk küsimus, kas meil jätkub energiat, et muutuda tarkade

inimeste majanduseks, ja otsustada ise selle üle, mida ja kuidas me teeme. Me teame juba täna, milline on
meie energiavajadus kümne aasta pärast. Me teame, millised on Eesti valikud. Aga me ei tea veel, milline
neist valikuist on parim Eestile. Tänased vastused ja arutelu tase ei veena. Ei mind, ei Sind ega paljusid
teisigi. Meil on vaja lahendusi, mis ühtaegu töötavad tehnoloogiliselt, aga kõlbavad ka ökoloogiliselt.

Aga valida tuleb. Juhul, kui me tahame, et see oleks meie ja mitte teiste valik.
Neid küsimusi on veel ja veel. Suurenev hea ettevalmistusega tööjõu nappus; liiga vähe reaal- ja

loodusteadusi õppivaid noori; meie ühise elukeskkonna parandamine selleks, et meie välismaale läinud
lapsed ja vennad-õed tahaksid tulla tagasi.

Need küsimused vajavad lahendamist. Nad on keerulisemad. Nad nõuavad palju rohkem loovat
mõtlemist, kui nood, mille ees me seisime oma riigi eelmisel juubelisünnipäeval kümme aastat tagasi.
Lihtsakoeliste ja enesestmõistetavate, meie esmavajadustega tegelevate küsimuste aeg on läbi. Aga nagu
ma juba ütlesin: täna on meie ees küpsema riigi, küpsema rahva, küpsema inimese küsimused.

Ma kutsun Sind arutama ja arutlema. Ma julgustan Sind olema julge oma ideedes ja tegudes.
Julgus andis meile Eesti Vabariigi, andis meile kaks korda vabaduse. Seesama julgus, pealehakkamine ja
ühine tegevus annab meile ka väärika ja parema elu edaspidi.

Me ei ela kujutelmades. Tänane päev on reaalsus. 90-aastane Eesti Vabariik on reaalsus. See on
meie maailm, meile parim võimalikest. Mitte täiuslik, aga täis vabadust ja võimalusi. Meie reaalsus on
vabadus valida õigeid asju valede asemel. Ja suurim vabadus on meie võimalus vastutada.

Me võime endalt veeretada vastutuse ja minna mere äärde kuldkalakest püüdma, kes meie soovid
täidaks. Aga sel juhul seisame seal kümne aasta pärast tühja käe ja kõhuga. Ei, kuldkalakest ei tasu püüda.
Isegi kui arvatakse, et ta nimi on soome keeles Nokia. Kuldkalad on muinasjutus, samas kui tegelik
elumeri on kalu täis. Suuremaid ja väiksemaid, kuid reaalseid ja püütavaid. Püüdkem siis neid.

Ma tean, et Sinu töid ja päevi täidab argine hool. Hool oma töiste kohustuste ees. Hool laste
kasvamisest ja kasvatamisest. Hool oma pere käekäigu eest, oma kodu eest. Ja oma riigi eest. Su riik on
niisama oma kui Su kodu, sest ta ongi Sinu oma.

Sa istud õhtuti, üürikesel hetkel enne und, sageli väsinuna ja tülpinuna, arvutiekraani või ajakirja,
ajalehe või raamatu taga, ja mõtled: kas see ongi kõik? Kas see ongi unistuste elu ja unistuste Eesti? Ei,
sest keegi ei võta meilt unistusi, kui me ise neid endalt ei võta. Miski pole võimatu, kuni pole tõestatud
vastupidist. Jah, sest seda, mis meil on, on tohutult!
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Milline rahuldus on teada, et su laps saab hakkama. Mitte ainult klassis, vaid ka maailmas.
Milline õnn on teada, et seesama keel, milles Sa laulukaare all koos kümnete tuhandetega kunagi nutsid,
ikka vaid lootes, laulsid Mu isamaa on minu arm, et see on seesama keel, millega sa Euroopas ka oma
tööasju võid ajada, uhkelt ja enesestmõistetavalt.

Vaata, ja Sa näed, kuidas Sinu pere Sind vajab ja hindab. Vaata, ja Sa näed, et Sinu töö on tähtis
ja seda tunnustatakse. Vaata, ja Sa näed, et pikenev päev annab Sulle juba täna märku suvise
mustikametsa lõhnast. Vaata ja Sa näed, et kõik, mida Sa täna teed, annab Sulle kümne aasta pärast
parema Eesti.

Ja ometi on ka see vaid algus! Algus, mille puhul sobib alati mõtiskella ja sosistada ja hõisata;
algus, mille puhul sobib alati ulatada oma kaaslase ja kõrvalistuja poole käsi ja öelda: Elagu, Eesti!

Toomas Hendrik Ilves
24.02.2008

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 2008

13. jaanuar  – Peakoosolek -  Video Tartu Ülikoolist

9. märts – ‘Võimas ja sünge Patarei’ - mälestused Patarei vanglast, kokkuvõtte raamatust esitab
Mai Veemes. Isiklik kogemus Patareis: Ants Hansson’ilt

6. aprill – Kava teatatakse hiljem

15. juuni – Küüditamise mälestamine

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

2008 a. EKÜK juhatuse koosseis:

Juta Kitching, Edda Davis, Lyyli Ellip, Erli Lepik, Viktor Remmelg, Helle Sepp, Teas Tanner,
Anne Tork, Tarmo Viitre

Revisjonikomisjon: Vello Püss, Alar Suurkask

Arhiivikomitee: Edda Davis, Victor Remmelg, Teas Tanner
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1.03.2008

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSE

TEATED
„Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.“

– Jaakobuse 4,15.
nr. 1, 2008

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.

Orvude Toetuslõuna Suur tänu annetajatele, kes annetasid üle $4,000 orvude toetuseks.  Tänukirja
saime hr.Karl Mäesepalt, kes Vancouveri Eestlasi esindab vaeste toetuseks.  Ta
kirjutas:
...Tänan Teid jällegi meie laste tarbeks saadetud jõuluabi eest. Olin jõuluvana
paljudele lastele siin Lääne-Virumaal.  Olin Rakvere ja Inju lastekodus,
mitmetes vaestes peredes, kus sai just kingitud vajalikke riideid, suusakomplekti
ja ühele suurepere lasteperele uue pesumasina. Pereema tuli uue aasta alguses
minu juurde koju ja palus mind, ehk on mul töökojas mingi vana pesumasin,
sest ta ei jaksa oma 6 lapse pesu enam käsitsi pesta. Küsisin ta aadressi j aveidi
naabritelt uurides sain tubli pere kinnituse ja veel samal õhtuloli justkui pühaku
Nikolause palvel peres uus ja moodne pesumasin. Lapsed tõid mõne aja pärast
mulle koju kaks omalt poolt joonistatud värvipilti, mille saadan Teile. 

Mulle laekus detsembris 40830 EEK ja arved on 27598 EEK.  Kevadel, kui
hakkanjälle vaesematest peredest koolilõpetajaile tasuta koolilõpuriideid
muretsema jääb ülejäänud summa 13232 EEK selle tarbeks. Tahan teie
koguduse heade annetajate nimel mitmele lapsele rõõmu valmistada. Minu
panus on see, et heade inimeste abiga aidata ikka teisi ja "reisikulud" võtan
enese kanda.

Tänan Teid veelkord südamest ja soovin ikka Teile rohket Jumalaõnnistust!
Hoidke üksteist, hoidke oma kogudust ja oma koguduse auväärset õpetajat
Walter Johansoni! 
Teie Karl Mäesepp Rakverest.

Vancouveris toimuvad eestikeelsed jumalateenistused igal pühapäeval, kell 11:00 e.l.
Armulaud on kaetud iga kuu viimasel pühapäeval ja suurtel pühadel. 
Külalisõpetajaks Palmipudepühal ja Suurel Neljapäeval on õp.Arho Tuhkru.

Emakeelepäev Emakeelepäevaks peab õp.Tuhkru peab loengut pühapäeval 12.märtsil kell
12:45 p.l. Peetri kirikus.  Sissepääs on vabatahtliku annetustega mida antakse
õp.Tuhkrule meie tänuks.

Kolm Suurt Päeva Suur Neljapäev 20.03 kell 7 õhtul armulauaga.  Suur Reede 21.märtsil kell 3
p.l.  Ülestõusmisepüha 23.märtsil kell 11 hommikul armulauaga.

Nelipüha toimub Emadepäeval11.mail kell 3 p.l. armulauaga.  Parim kink emale on
emaga kirikusse tulla ja armulauast osa võtta!



Surnuaiapüha ökumeeniline jumalateenistus toimub pühap.22.juunil kell 6 õhtul Forest Lawn
kalmistul.

Liikmeskond Koguduse liikmeskonnast on surma läbi lahkunud Hilja Maisma Hansson (89),
Aare Koolberg (86), Hilja Laansoo (90), Helga Paakspu (89), ja Irene Kurvits
(91). Avaldame südamlikku kaastunnet lahkunute perekondadele ja kõigile
omakseile

Õpetaja kõnetunnid peetakse etteteatamise korras kolmapäeva hommikuti või pühapäeviti pärast
jumalateenistust. Haigete külastamine toimub haige soovil. Palume helistada
õpetajale igal ajal tel. 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 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 selle kohta, palun võtge ühendust õpetajaga, tel. 604-263-1802. 
Meile on palju pärandatud esiisadelt, mis on olnud meile õnnistuseks. Mida me
jätame oma järeltulijaile, see on omakorda nendele õnnistuseks. Koguduse
meelespidamisega testamendis ütleme kirikule tänu, kiitust ja austust Jumalale,
mis on samaaegselt õnnistuseks ka neile, kes kiriklikke teenistusi edasi savad.
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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, 22.märtsil 20:00 õhtul - Ülestõusmise Püha. Öine jumalateenistus.
Kohvilaud.

Pühapäeval 11.mail, kell 11:00 - Nelipüha jumalateenistus. Armulaud.

Pühapäeval 22.juunil, kell 18:00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus. Forest Lawn kalmistul,
eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud.

Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.
.
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Kalev Lillaku mälestused
Viimased mälestused Eestist

1939.aasta suvel ma olin tööl ühes Suure Kõpu talus. Ümbruskonnas oli umbes 100 töölist
Poolast, kelledel oli kontrakt Eesti valitsusega suviseks tööks ja peale kuus kood töötamist meie valitsus
maksis nende kojusõidu. Augustis 1939 Saksa väed ründasid Poolat. Meie ümbruskonna poolakad sõitsid
nüüd omal kulul otseselt koju tagasi.

Esimesel septembril algas Teine Maailma Sõda. Kaks kuud hiljem Nõukogude Liit ründas
Soomet kolme miljoni sõduriga. Soomel oli vastupanna ainult 500 000 meest. Lahingud olid rasked ja
Ladoga Jarve ja Viipuri linna ümbruskonna lahingud eriti verised. Soomel oli se11al Viipuris üks
maailma parimaid sõjaväe koole. Soomele oli kasuks haruldaselt külm talv ja lahingud kestsid kaua.
Soome palus abi Inglismaalt, kust lubati saata arstimis ja muud abi. Inglaste abi aga ei tu1nud ja lõpuks
olid ainult noored Eesti poisid kes läksid üle lahe meie naabrit aitama.

Soome sõda kestis 110 päeva. Peale seda oli umbes kuus kuud Eestis vaikus ja siis ü1e öö
Nõukogude Liit esitas Eestile u1timaatiumi ja juuni keskeI 1940 okupeeris Eesti. Mõne aja pärast
arreteeriti President Päts, Kindral Laidoner, paljud parlamendi liikmed, Eesti mereväelased ja palju teisi
isikuid kõikidest Eesti asutustest ja sõjaväe üksustest

Elu vahepeal oli vaikne aga närviline, sest keegi ei teadnud keda võib järgmisena saata Siberisse.
1941 aasta jaanuaris olid jälle valimised, millised peeti Puiatu Rahvamajas. See oli väga suur ja

ilus hoone ja ehitatud Vabariigi ajal kohalike talumeeste poolt, nagu ka Viljandis asuv Koidu1a Teater.
Mina olin tollal 18 aastane, olin vabatahtlik tuletõrjuja ja valimiste ajal pidin olema oma paraadi mundris
Rahvamaja peaukse juures. Eesruumis oli suur baar igasuguste alkohoolsete jookidega kus igaüks võis
võtta mida tahtis. Teises toas oli hääletamine ja kolmandas toas oli prii tantsupidu. Selle päeva
varahommikul, ke11 6, toodi üks väga vana naine raadiojaama, kes ütles et tal on heameel o11a esimene
kes annab hääle Josef Sta1inile. Väljas oli 38 kraadi külma. Nii peeti hääletamist Eestis Nõukogude ajal.

Suure-Kõpu lähedal olid lahingud eestlaste ja kommunistide vahel ja mu parim sõber ja
klassikaaslane Hans Viru, 16 aastat vana, läks meie poisse metsas aitama ja sai surma. See oli suureks
kaotuseks meie Puiaste Lastekodule kus me elasime.

Nõukogude okupatsiooni ajal tuli sügisel korraldus kõigil poistel kes on sündinud 1918-1922
tulla ühel päeval Viljandisse ja olla seal partei peahoone juures mitte hiljem kui ke11 8 hommikul. Kõik
poisid olid seal õigel ajal, välja arvatud üks, Ernst Pari, kes jäi natuke hiljaks ja talle määrati 75 rubla
trahvi. Meid viidi partei peahoonesse, uksed lukustati, lahkuda kellegil ei lubatud ja siis me pidime
kuulama Stalini kõnet. See oli tõlgitud Eesti keelde ja kubises ainu1t propagandast. Peale seda oli arsti
kontrol. Arstiks oli noor eestlanna, kes ise oli poliitiline vang. Ta oli umbes 35-39 aastat vana. Kogu see
jant lukustatud uste taga kestis kuni kella viieni ja siis võisime koju minna. Kästi täpselt samasse kohta
tagasi tulla kui saame käsu minna sõjaväkke.

Kui algas suur küüditamine Siberisse, siis Suure-Kõpu ümbruskonnast läksid paljud ja talu
pererahvas kus ma töötasin saadeti kõik Siberisse, kolm põlvkonda. Ma nägin kogu küüditamist. Oli vaga
valus näha kui väikesed lapsed nutsid ja karjusid, naised palusid et keegi tuleks neid aitama, aga aidata ei
lubatud kellegil.

Aprillis 1941 tuli käsk ilmuda sõjaväkke. Läksin siis Viljandisse endisele Juhan Laidoneri
Platsile, kus meid sai kokku umbes 250 noort. Seisime väljas rivis ja meid kutsuti sisse nimede järgi.
Enne Viljandisse minemist rääkisin vabadus sõjas võidelnud Jaan Sareviga, kes mulle ütles et sa pead
nüüd tegema oma tahtmist mööda, mida sa ise pead õigeks. Need sõnad olid mul kogu aeg peas ja enne
kui järjekord minuni jõudis, otsustasin vaikselt ja salaja rivist lahkuda. See läkski korda ja kadusin
otsekohe metsa. Metsas olin kümme nädalat, liikusin ühelt kohalt teise. Mul oli kontakt ühe talutütre ja
kahe teise neiuga. Need tõid mulle süüa ja teateid mis on maailmas juhtumas. Oma rännakul juhtusin
olema peidus ühes kraavis, kui kell 9 õhtul, taganevad vene sõdurid hüppasid must üle ja neid tagaajavad
sakslased samuti. Kellegil ei olnud aega vaadata, et mina olin kraavis.

Peale rinde üleminekut tulin metsast välja. Kõik mu tuttavad, eriti tüdrukud olid üllatanud, et
tulin tagasi ja küsisid minult palju üksikasju.
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1943 aasta sügisel sakslased hakkasid mobiliseerima eestlasi suuremal hulgal. Arstlikul kontrollil
läks mull korda Saksa arstile selgeks teha, et mu nägemine on väga vilets. Sõjaväkke võtmise asemel
saadeti mind seepärast tööle Mõisaküla Raudtee Tehasesse. Seal oli elu hea. Elasin oma ema juures, kes
oli juba 50 aastat olnud Mõisakülas, leidsin uued sõbrad, tööl olin 10 tundi päevas, viis ja pool päeva
nädalas. Ainuke viga oli söögi nappus. Kusagilt ei saanud midagi osta. Siis mu ema jäi haigeks ja viidi
Viljandi haiglasse.. Olin nüüd üksi .ja käisin kolm korda nädalas õhtuti kirikus leeritunnis. Õpetajaks oli
Osvald Somer, kes praegu töötab Detroidi Eesti koguduse õpetajana. Ema pidi mu leerpäevaks koju
saama, aga ei lastud ja nii olid mu leeripeol mu õde Vaike, vanatädi Leena Hirt ja vanatäditütar Anna.
Nad kõik elasid Voltvetil mis on umbes 5 kilomeetrit eemal asuva Killingi-Nõmme lähedal.

Peale leeripäeva ma küsisin luba minna mu ema külastama ja luba anti. Sõitsin samal õhtul
Viljandisse. Seal olemise ajal otsustasin mitte enam Mõisakülla tagasi minna ja siirdusin mu sõbra Jaan
Sarevi tallu. Seal võeti mind vastu kui oma poega.

Sarevi Lääne talus lugesin Sakala ajalehest, et Kolonel Kaermaa ja Kapten Kolu organiseerivad
Eesti oma sõjaväge. Läksime jälle Juhan Laidoneri Platsile, kuhu tuli kokku nii palju noori, et
organiseeriti terve rügement, mille nimeks sai Eesti Piirikaitse Kolmas Rügement. Elasime Koidula
teaatris ja meile peeti õppusi. Marsi käsk tuli peale kahe nädalalise õppuse ja enne minekut meid õnnistati
Professor Juhan Kõpu ja Suure Jaani kiriku õpetaja poolt. Sooviti palju õnne ja siis läksime.

Alul peatasime Tartus kus oli palju noori tüdrukuid meile soovimas õnne.Lootsid et Eesti saab
ikka ükskord veel vabaks. Me kõik tõotasime, et toome ennesõja aegse vabaduse tagasi.

Esimene rindelolek oli Mustvees Peipsi järvel ja esimese päeva õhtul organiseeriti pidu koos
kohalike tüdrukutega. Aga juba peo ajal tuli avalikuks, et tüdrukute seas oli ka vene spioone. Peipsi järvel
olime kolm kuud ja pidasime lahinguid vene partisanidega. Kord vene1ased saatsid 300 partisani meie
selja taha ja meid oli ainult 150 meest selles lõigus. Talv oli külm, süüa vähe. Tihti sai ainult pool nõutäit
suppi päevas ja üks klaas viina et külm ei hakka. Kuu lõpul saime väikese pudeli viina. Meie suurem
lahing oli kui saime teada, et venelased kavatsevad meid rünnata maa poolt suure hulga partsanidega ja
tahavad meid hävitada. Peale teade saamist organiseerisime kiiresti vastupanu. Lahing algas kell kümme
õhtul ja kestis kuni kella viieni hommikul meie võiduga. Mõned venelased olid tulnud ka üle järve, aga
said surma või haavata. Meiepoolel oli ainult kaks haavatut.

Kaks nädalat hiljem saime käsu minna Narva Jõe rindele. Me marssisime. Tee oli märg ja lurni
sulas. Iga viie kilomeetri pärast oli kümme minutit puhkust. Nii marssisime umbes viis tundi. Uues kohas
oli kõik võõras ja kompani ülem, Leitnant Karsin, määras mind kulleriks. Pidin viima teateid mitmetesse
kohtadesse. Tundmatu ümbruse tõttu võttis see mul tükk aega enne kui sain kõik mu ülesanded korda.
Maastik oli vesine, hein ja poosad olid vee all ja mõnes sügavamas kohas vesi üle mu säärikute.

Kevade tuli aprillis ja oli ilus, linnud laulsid ja puud olid noori lehti täis. Kõik oli väga vaikne ja
rõõmus. Poisid laulsid 'Kaugel, kaugel kus minu kodu. ..' Üle jõe olid Eesti sõdurid Punaarmees ja saatsid
meile häälekõvendajaga ilusat Eesti muusikat. Oli mõnus kuulata. Samal ajal aga kutsusid meid tulema
üle jõe ja ühinema nendega. Neli või viis korda kui meie supikatel just tuli, venelased pommitasid ja katel
lendas õhku. Nendel päevadel keegi ei saanud süüa

25. mai õhtu oli ilus ja vaikne, oli kuulda konnade krooksumist ja kriketite sirinat, kui korraga
kell 11 algas kahurite müra. Alguses venelaste poolt ja siis meie omade vastused vene poolele. Nüüd oli
sõda täies hoos.  Tulevahetus kestis kuni kella seitsmeni hornmikui.

26- mail 1944 sajn raskelt haavata. Sain hjljem teada, et üks teine sõdur oli saanud ka haavata ja
kolm olid surnud samal hetkel kui mind tabas mürsk. Mu esimene operatsioon oli üks kilomeeter
rindetaga asuvas välihaiglas. Lahingu kära käis ümber ringi ja ma lamasin telgis 24 tundi. Teisel päeval
viidi mind Rakvere haiglasse, kus tehti teine opratsioon. Samal päeval kel1 2 peale lõunat pandi mind
rongile ja enne minekut üks õdedest andis mulle oma nime, aadressi ja lühikese kirja ja palus mind talle
kirjutada. Sõitsime lõuna poole. Esimene peatus oli Riias kus olin haiglas kolm päeva ja siis jälle rongile.
Berliinis rong sattus pommirünnaku al1a ja pidime seal ootama 12 tundi. Sealt sõitsime läbi Hannoveri
Bergenisse, milline väike linnake on umbes viis kilomeetrit Cellest. Jäin sinna haiglasse.

Kalev Lillak
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga
teisel kolmapäeval 11:30 - 13:30  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

Väikesed pildid elust ja ajast Salme Veber - Tartu, 2007
"Lihtsa inimese" mälestused keerulisest eluloost heitlikus Eesti ajaloos. Ka kõige

masendavamates oludes ei kaotanud autor elujõudu ning optimismi.
Ilmamaa Kirjastus

Luuraja aruanne KGB-le Toomas Hellat - Tallinn, 2006
Meenutusi aastatest 1920-1956. Autor oli üks neist rahvusliku vastupanuliikumise

tegelastest, kes jäi 1944.aasta septembris Eestisse maha ja pärast mõnekuist lind-prii elu langes
detsembris nõukogude julgeoleku kätte. Kuigi selle raamatu tekt on kirja pandud Hellati elu ja
tegevuse „puhtsüdamliku ülestunnistusena" KGB-le, on see teisest küljest kui tema pöördumine
tulevaste põlvede poole sooviga jäädvustada ja põhjendada oma tegusid.

Kirjastus Grenader

Helgi Sallo. Helgib ja heliseb Hille Karm - Tallinn, 2007
Raamatust saab lugeja teada nii mõndagi uut armastatud laulja ja näitleja elust ning

mõtetest. Helgi Sallo räägib asjadest, mis on meile kõigile olulised. Need on armastus, lapsed,
kodu, kaaslased, elu ja teater. Lugejal on võimalus elada kaasa loole, kuidas sai lummava
lauluhäälega noorukesest naisest see Helgi Sallo. Palju fotosid.

AS Ajakirjade Kirjastus

Elu on lugu Helli Kelk - Tartu, 2008
Teos algab ülevaatega autori pärinemisloost ja esivanematest alates 17. sajandist Peipsi-

äärses Laaksaares ja Meerapalus. Lapsepõlvemälestused annavad lugejale pildi II maailmasõja
aegsest Tartust ja selle ümbrusest. Noorus ja arstikutse omandamine Tartu Ülikoolis kulgeb
nõukogude ajas. Helli Kelk kõneleb palju oma õpingukaaslastest, õppejõududest ja kolleegidest,
taustaks toonane Maarjamõisa haigla ja Meditsiinikool. Raamat sisaldab arvukaid fotosid autori
lähedastest, sõpradest ja kaasaegsetest. Kirjastus „Ilmamaa"

Konstantin Pätsi tegevusest koostaja: Küllo Arjakas - Tallinn 2002
Artiklite kogumik: Krista Aru - Päts ja „Teatajad", Ago Pajur - Päts ja Eesti riigikaitse,

Toomas Karjahärm - Pätsi poliitilised ideed, Rein marandi - Päts ja Eesti Vabariigi lõpp
1940.aastal, Valdek Raiend - Oru lossis aastatel 1935-1940.

Konstantin Pätsi Muuseum

Eesti rahvusköök Toimetaja Signe Siim - Tallinn, 2006
Iga rahvas leiab oma kodumaalt eluks vajalikud toiduained. Nii on ka eesti rahvas

endistel aegadel end toitnud oma maa saadustega.
Maalehe Raamat

Estonia, Latvia and Lithuania - Footscray, VI, 2006
The usual Lonely Planet Guide for English-speaking tourists to the Baltics.

Lonely Planet

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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ÜLESKUTSE!

PALVE KÕIKIDELE,
KEL VAIMU JA TAHTMIST TOETADA ESTO TRADITSIOONIDE JÄTKAMIST!
KELLELE ON OLULINE EESTI KULTUUR MAAILMAS!

KÄESOLEVA ÜLESKUTSE EESMÄRK ON OTSIDA JA LEIDA
EESTI TANTSU RÜHMI NING VÕIMLEJAID KOGU MAAILMAST!
NEID, KES JÄTKUVALT TEGUTSEVAD, SAMUTI NEID, KES ALLES ALUSTAMAS JA NIMELT
ESTO ÜHISES RINGIS TANTSIDA SOOVIVAD!

OOTAN VÄGA INFORMATSIOONI RÜHMADE, ÜKSIKESINEJATE, SÕPRUSKONDADE,
ANSAMBLITE, PEREKONDADE, ERINEVATE GRUPPIDE JM. KOHTA.

 TANTSIJATE JA VÕIMLEJATE NING OSALEMISSOOVI KOHTA OOTAKSIN TEAVET MÄRTSI
KUU (2008) JOOKSUL!

MEIE VÕIMALUS ON JÄTKATA ESTO TANTSUTRADITSIOONE!

MARI TOMP
ESTO 2009 / TANTS
mari.tomp@esto2009.de
 +32473869179
Alati koos päikesega!

LEP 2007 DVD plaadid
Saadaval on järgmised Los Angelese Lääneranniku Päevade DVD komplektid (kokku 6 DVDd):

1. Laulupidu ja  Rahvatantsukontsert
2. Külaliskontsert ja Kontsert-Jumalateenistus.
3. LEP 2007 Ülevaade ja Ball

Need videoülesvõtted pakuvad võimaluse veelkord nautida lääneranniku eestlaste
suursündmust, mis toimus möödunud suvel Los Angeleses. Kui teil polnud võimalust neist
üritustest osa võtta, siis DVD video toob teile kultuurisündmuse koju kätte. Iga kahest plaadist
koosneva komplekti hind on  $20 CAD. Tellimiseks võtke kontakti Anne Tork’iga aadressil
atork@telus.net või telefonil 604-535-2611.

DVDs of West Coast Estonian Days

DVD videos of Los Angeles West Coast Estonian Days are now available. The following sets
can be ordered (total 6 DVDs):

1. Song Festival and Folkdance Concert
2. Concert of Visiting Artists and Choral Church Service
3. LEP 2007 Review and Ball

These DVDs offer another chance to enjoy the most significant Estonian cultural event on the
West Coast. Even if you didn’t have a chance to participate in the event, you have a chance to
be among friends and our Estonian family again by watching these videos. The price for each 2
DVD set is $20 CAD. To order DVDs contact Anne
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SETU LEELO-TAJATE LAULUPIDU.

Kas teate. Setudel kehtib vanajumalaga  juba ammusest ajast kokkulepe: Kui algab
LEELOPÄEV, laotab ilmataat oma põlle setumaa  pealinna kohale.

Kas teate? Esimene suurem setu leelotajate pidu oli Petseris 15. oktoobril 1922. aastal, millest
võtsid osa üle saja laulja ja pillimehe. Petserimaa 1928. aasta laulupeo kavas polnud enam midagi
Setumaale eripärast. Leelopidude  traditsioon oli katkenud. See aeg on setudele küllaltki vastuoluline:
nõukogudeaegsele venestusele eelnes eestindamine, mis pärssis kohalikku kultuuri.

1977. aastal oli leelupäev Värskas, mis võttis Venemaa alla tagasi läinud Petserilt Setumaa mitte
ametliku  pealinna staatuse. Nagu 55 aastat tagasi osales üle 100 leelotaja.

2. augustil 1986. aastal toimus IV leelopäeva erandkorras Obinitsas, kus täitus 130 aastat
Mokroluga (sellist nime kannab rahvasuus sealne piirkond-toimetus) suurima rahvalauliku Hilana Taarka
sünnist. Sel puhul avati "Lauluema" kuju Obinitsa oru veerel ning mälestuskivi lauliku  kalmul.

8. juulil 1989 aastal lehvis V leelopäeva rongkäigus  esimest korda sinimustvalge
lipp.  Setu leelopäevadest oli saanud rahvusvahelise folkloori Baltica maapäev. (Allikas: ajaleht  Setumaa)

Kuidas setu'd  nõukogude ajal oma pidu pidasid, uuris  Igor Taro (Tartu Postimees).
   Sellel külmal sügispäeval kihutasid mööda hambaid lõgistavat teed Värska küla nõukogu esimees
Paul Mäeste ning kultuurimaja direktor Laine Lõvi Värska sovhoosist laenatud villisega Sokolova küla
poole, et kuulata sealset külakoori. Laine hoidis ühe käega logisevast autost, mis kuidagi kinni ei püsinud
ning teisega 38-kraadises palavikus vaevelnud last.
     See oli aastal 1976 kui kolm Pauli - luuletaja Haavaoks, koolidirektor Lehestik ning külanõukogu
esimees Mäeste - otsustasid aastakümneid  tagasi katkestanud setulaulupidude traditsiooni tagastada.
Toona tuli sõna <tagastamine> hoida enda  kuna kodanlikud Eestikombed polnud sugugi  au sees.
     „Meie ei saanud ültse rääkida, et see on jätkuks Petseri laulupidudele. See oli ikka esimene
leelopäev, mis pidi olema ikka pühendatud mingisugusele Eesti Nõukogude  Sotsialistlikkude Vene
aastapäevale"  jutustab setu Talu muuseumi direktor Laine Lõvi kes 30 aastat tagasi  äsja lapsepuhkuselt
tulnud noorukese kulturimaja  direktorina peo sisulise poole korraldamise enda õlgadele sai.
     Nii  ehtiski Värska laululava kord hiiglaslik punane plagu <au suurele oktoobrile> kord
rukkililledega embleem ENSV43. ( Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vene, aasta 1943). Iga setu
praasnikuga pidi kaasas käima suur ja  üllas idee, mis ülistas Nõukogude korda.
     Kuna täitevkommitee seda vedas, siis pidi see olema millelegi pühendatud. Ühel leelopäeval oli
näiteks nõudmine, et sõja veteraanid peavad esinema. Ja kindlasati vormis, seletas Lõvi.
    Hoolimata hoolsati väljatöötatud loosungitest tuli toonasel külanõukogu esimehel Paul Mäestel
siiski rajooni parteibosside juures selgitustega vaibal käia. Ta sai kõvasti tõrelda: „kuidas võite teha
mingisugust setu laulupidu, kui on olemas ainult üks Nõukogude Eesti" meenutab Lõvi nüüd.
    Kauaaegne setu laulupidude kunstiline juht Tiiu Kunst meenutab, et ka pärast esimest leelopäeva
sõideti ja kuulati kõik koorid läbi. See kujunes tõeliseks katsumuseks, kuna kõigepealt tuli leida transport.
Värska külanõukogu tarvituseks oli vaid üks mootorratas. Peale selle tuli kuulajatele meelde jätta kõik
viisid ja sõnad, kuna toona polnud helisalvestuseks kuskilt võtta praegusel ajal laialt levinud diktofoni.
    Nii vurratagi külast külla kas logisevate ustega villise või mõne muu riistapuuga, kaasas vaid
omaenese hea mäluga salvestatud laul.
      Nõugogude perioodist meenutavad kauaaegsed leelopäevade korraldajad Laine Lõvi ja Tiiu
Kunst nii mõndagi positiivset. Nii ei pidanud nad siis ööde kaupa laulupeo jaoks projekte kirjutama ega
eelarve pärast suurt muretsema.
    „Piisas sellest , kui rääkisime kabinetis kahekesi  aja üle ning kritseldasime kulud mingi
paberilipakale. Sellega oli eelarve tehtub",meenutab Lõvi. „Sovhoos rahastas toona kogu asja nii, et
pidime vaid sisuga tegelema".
    Setu laulupeod on läbi aegade olnud küllaltki rahvarohked ning meelitanud kohale tuhandeid
külastajaid, välja arvatud rahareformi järel 1992. „See oli  ikka hästi vaene ja vilets üritus.Kõige
publikuvaesem üldse," märgib Tiiu Kunst. Tema meenutamist mööda oli järgmine kriitiline aasta 1998,
kui puhkes Maapanga kriis. „Samas oli see leelopäev ka kõige kihvtim. Ümberringi sadas, vaid Värskas
paistis päike. Leelopäevi on alati päike saatnud. Siis me nautisime vanajumala  kingitust ja head ilma."

Setu lauluema olgu vapper, paks ja sõnakas. Arvukates külakoorids on küll palju eestütlejaid, kes
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regivärsst ettelaulmisel tervet koori endaga veavad, kuid enamikku nendest ei saa lauluemaks nimetada.
Tavaliselt teavad  giidid rääkida vaid seda, et lauluemad suutsid 10 000, 20 000 või 30 000  tuhat värssi
peast ette laulda. Tuntumaid  setu lauluemad on Hilana Taarka ning  Anne Vabarna.
    Pikaaegne koorijuht ning 1986.aasta  Obinitsa leelopäeva korraldaja Liidia Sillaots nimetab
eksprompt värsiloomist kõige olulisemaks tunnuseks. „Kõige paremini avaldus see tema sõnutsi
pulmades, kui mõlema hõimu poolt olid vastamisi koorid, mille eestütlejad pidid harilikult olema üle
nurga (piirkonna- toim) kuulsad.
    Rahvaluuleteadlane  Udo Kolk kirjeldas kord lauluema  järgmiste sõnadaega: „Väga vapper paks
ning sõnakas naisterahvas." räägib Liidia Sillaots.
    Lauluemade võimeid ja võimu tolleaegses ühiskonnas selgitab ütlus:Kitä mu tütär mehele!.
„Kosjamooridel oli väga suur töö, sest enamasti ei otsustanud abiellumist noored, vaid vanemad. nii
mõnigi kord panid nad tähele, et sellest pulmast küll asja ei saa" selgitab Sillaots.
    Ka üldiste omaduste poolest olid lauluemad ülejäänud naistest mõnevõrra teistsugused. Tuntud
lauluemasid iseloomustas võitlejahing, liidrioskused ning vaidlustamatu autoriteet.
    Suvelavastusega kuulsaks saanud lauluema Taarka on selles rivis pigem erand, kui tema
võitlejaomanduse välja arvata.
    „Kuna Mäeotsa Ain pani asja  nii suure kella külge, siis pean praegusel ajal turistidele pidevalt
vastupidist juttu rääkima" sõnab Liidi Sillaots,„et seto ei kerjanud ega tunnistanud tegelikult ka vallas
lapsi. Selle eest ju Taarka heideti sisuliselt ühiskonnast välja. Ja karistuseks unustati. Nii et pidime isegi
tema kalmukoha 1986. aastaks uuesti üles otsima.
     Pilt mis on võetud leelo laulupaevast on 1976 aasta laulupeost, sest tagumises reas on raske näha
vene sõdureid. Nagu on eespool kirjutatud  laulupidu pidi olema suureks oktoobri auks.Mis ma tahan
ütela veel et ln kena vaadata kui ilusti on need
vanemad naised kes on leelotajad ja kui ilusti on nad meie rahva riietes.

 Postimehe andmetel Richmondis,  Rein Losin.

Mitä tuu setodõlõ ni Setomaalõ and

Seto leelonaisiga om kokko saadu’ ni arotõt mia tege setost seto, mia om seto leelo, kiä’ omma’ leelo
hoitja’ ni kuismuudu piat seto leelot hoitma. Noid kokkosaamisi om suurõb jago jo är olnu’, vähäb jago
om viil tulõmah.

Sääl om umavaihõl arotadõh tulnu’ väiga’ pallo hüvvi märgosit nigu Leelotarko Kogo kokkohõikamisõ
plaan ni riikliku imä-esä palga kõrvalõ leelomõistja ni oppaja vanimä preemia masminõ.

Ülesvõet om filmilindi pääle seto tähtsämpit tegemisi ni laulmisi, üle kaet arhiivi’. Timahava märtsikuuh
piasi’ valmist saama poolõtunninõ film seto leelost. Timahava tulõ säädä’ kokko taotlus, koh om seletet
vallalõ seto leelo, nuu’ asa’ mia’ seto leelolõ liiga tegevä’ ni kokko leppi setodõ hindä seeh ni setodõ ja
riigi vaihõl tuu tegevuskava mitä leelo hoitmisõst om vaia täütä’.

Terve aasta om vaija seto leelo asju märgota’ Setomaa leheh . Tuujaost hõikagi’ kõigilõ: kirotagõ’
Setomaa lehte seto leelost, mitä seto leelo teele ni seto rahvalõ tähendäs, kuismuudu mi saa ja pia seto
leelot hoitma. UNESCO vaimsõhõ kultuuriperändihe säädmisõst piat mi es hindäseeh kõrdapite läbi
arotama seto leelo tähtsüse mi hindä jaost ni kokkolepmä, mis mi es leelo püsümisõ hääst tii. Eesti riik
piat tähtsast pidämä seto leelo püsümist ni ütlemä midä timä tuu hääst tege. Sis ütles terve ilm kas tä pidä
seto leelot hindä jaost tähtsäst ni mis tä seto leelo püsümisõ jaost või tettä’.

Setu nali:
Käib operatsioon Obinitsa külahaiglas.
Arst: "Õde!"
"Jah!"
"Tehke narkoos!"
"Milline?"
"Meie kohalik!"
"Äiu-äiu-ää-ähh....!"
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www.esto2009.de
Esialgne kava
(HM=Halle Münsterland)

Reede, 26.06.09

    * Avatseremoonia, kirikus, peale lõunat
    * Jazzkontsert, jazzklubis sadamas, kell 20.30-23.00
    * Disco, sadama territooriumil hallis, kell 21.00-01.00

Laupäev, 27.06.09

    * Näituste avamine, alates 10.00
    * Üliõpilaskorporatsioonide konverentsid, HM – Weißer + Blauer Saal + Baar,
      kell 11.00-15.00
    * Rahvapeo peaproov, HM – Große Halle, kell 15.00-18.00
    * Klassikalise muusika kontsert („Generationen“), HM – Congress Saal,
      kell 19.30-22.00
    * Disco, sadama territooriumil hallis, kell 21.00-01.00

Pühapäev, 28.06.09

    * Jumalateenistus, kirikus, kell 10.00-12.00
    * Rongkäik, läbi vanalinna lõppedes HM-s, ca. 14.00-16.00
    * Rahvapidu (koorid, rahvatants, orkester), HM – Große Halle, kell 19.00-21.30

Esmaspäev, 29.06.09

    * ÜEKNi Rahvuskongress, HM – Weißer Saal, kell 10.00-16.00
    * Teadlaste konverents, HM – Roter Saal, kell 10.00-13.00
    * Synode, HM – Blauer Saal, kell 10.00-13.00
    * Teatriõhtu, HM – Roter Saal, kell 19.30-22.00
    * Disco, sadama territooriumil hallis, kell 21.00-01.00

Teisipäev 30.06.09

    * Valguspeo peaproov, HM – Große Halle, kell 10.00-13.00
    * Valguspidu (võimlejad, orkester jt.), HM – Große Halle, kell 18.00-01.00

Kõikidel õhtutel töötab salakõrts.
ESTO spordiürituste (võrkpall, naiste jalgpall, golfiturniir) toimumise ajad vajavad veel täpsutamist.

Lisaks sellele on võimalik pakkuda:

    * Südaöine vanalinna ekskursioon jalgsi/ bussiga koos giidiga
    * Maakondade kokkutulek moto all – otsin? leian!
    * Picknick
    * Jalgratta sõit
    * Laeva/ paadisõit Aasee`l
    * Õhupalliga sõitmine

ESTO2009 uudised
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Initial Program
(HM=Halle Münsterland)

Friday, 26th of June 2009

    * In the afternoon, opening ceremony in the church
    * 20.30 to 23.00 o’clock, jazz concert on the dockside
    * 21.00 to 01.00 o’clock, clubbing on the dockside

Saturday, 27th of June 2009

    * In the mornings, opening of the exhibitions
    * 11.00 to 15.00 o’clock, meeting of the fraternities in the HM, White + Blue Saloon + Bar
    * 15.00 to 18.00 o’clock, dress rehearsal for the folk festival in the HM
    * 19.30 to 22.00 o’clock, concert – classical music (“Generations”) in the HM – Congress Saloon
    * 21.00 to 01.00 o’clock, clubbing on the dockside

Sunday, 28th of June 2009

    * 10.00 to 12.00 o’clock, protestant holiday service in the church
    * Approx. 14.00 to 16.00 o’clock, festive procession of all participants through the Old Town
    * 19.00 to 22.00 o’clock, folk festival (choirs, folk dancers, orchestra) in the HM – Great Saloon

Monday, 29th of June 09

    * 10.00 to 16.00 o’clock, national congress of the ÜEKN in the HM – White Saloon
    * 10.00 to 13.00 o’clock, scientific lectures with subsequent discussion in the HM – Red Saloon
    * 10.00 to 13.00 o’clock, synod in the HM – Blue Saloon
    * 19.30 to 22.00 o clock, theatre evening in the HM – Red Saloon
    * 21.00 to 01.00 o’clock, clubbing on the dockside

Tuesday, 30th of June 2009

    * 10.00 to 13-00 o’clock, dress rehearsal for the final ceremony in the HM – Great Saloon
    * 18.00 to 01.00 o’clock, final ceremony in the HM – Great Saloon

 Further events:

    * Night-watchman – a city tour on foot or by bus, around midnight
    * Meeting of various Estonian regions
    * Picnic
    * Short bicycle-tours to places of interest (bike rental possible)
    * Boat trips on the Aasee
    * ESTO sports – female soccer match, volleyball, golf tournament
    * Hot-air balloon trips

* Informal get-together with food and drinks

Further info: www.esto2009.de

News from ESTO2009
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Estonia's most famous writer
whose historical novels defied the Soviet occupation

Born February 19 1920; died December 27 2007

Jaan Kross, Estonia's most famous writer, who has died aged 87, was born two weeks after the
Treaty of Tartu, in which the Soviet Union guaranteed Estonia's independence in perpetuity. Twenty
years later, in June 1940, Soviet forces returned to Estonia and occupied it until 1991, apart from the three
years, from 1941 to 1944, when the area was under the Germans. Kross would therefore suffer under this
occupation for the most creative period in his life.

Kross grew up in Tallinn and, just before the first Soviet occupation, embarked on a legal degree
at Tartu University. A few poems and short stories date from this time, but they are little read now.
Although travel abroad was perfectly normal among the middle class in prewar Estonia, his family took
little advantage of this. He, too, would stay loyal to his home town throughout his life, hardly ever leaving
it, even when freedom returned in 1991.

His creativity was shown first in his dealings with the Nazi and the Soviet military. Both
attempted to recruit him and both were fooled by his skilful use of drugs and alcohol to feign such
stupidity that he had to be rejected. The Germans, however, soon saw his potential as an interpreter and
took advantage of this; he took equal advantage of them, sending information to the Estonian exile
community in Finland. In the end, he was caught, and spent the final months of the German occupation in
Patarei prison, overlooking Tallinn harbour. The Germans opened the prison doors just as they retreated
south, so there was no chance for Kross to join the many intellectuals who had earlier fled to Sweden. In
fact it is unlikely that he would have left. Later he would write: "Only those who seek revenge go abroad.
Whoever seeks something more important stays at home."

After the war, he resumed his law studies and combined this with international relations. He was
never accused of any specific crime by the Soviet authorities, and never took part in formal resistance to
them, but the potential threat that he posed as a fluent German speaker and as a freethinker provided the
flimsy pretext needed for his arrest. Within two years, he was returned to Patarei prison, a prelude to exile
in Siberia which would last until 1954.

It was only from 1998 that he could write about this period openly, which he did in the
autobiographical novel published in English as Treading Air. He wrote poetry in prison and in exile, some
of which survived; he also learned by heart the poetry of others who died in captivity, and thereby
ensured their works would survive.

During the 1960s he developed a technique that would serve him (and, more important, Estonia)
well for the remaining 30 years of the occupation. This was the historical novel, in which contemporary
problems could be veiled as thinly or as thickly as necessary to fool Russian censors whose command of
the Estonian language remained poor, and their command of Baltic-German history almost equally so. He
never succumbed to socialist realism, so heroic peasants or workers are completely absent from his
novels.

His first novel, Four Monologues Concerning St George, was based on the artist Michel Sittow,
active in Tallinn in the early 15th century and whose work can still be seen in many European galleries.
This was followed by Between Three Plagues, centred on the late 16th- century chronicler Balthasar
Russow. Like Kross, Russow wrote on the whole Baltic region, but hardly ever left Reval, as Tallinn was
then known. Kross will probably best be remembered for his next novel, The Tsar's Madman (1978). Its
hero, a Baltic-German aristocrat from the early 19th century who rashly petitions Tsar Alexander I, is not
a real figure, but many of the events described could well have taken place. It has been translated into 20
languages.

Kross not only fought Soviet conformity through his fiction. It is largely thanks to him that the
French department at Tartu University was not allowed to fade and also that Kafka's The Trial was
published in Estonian. (It was banned everywhere else in the USSR.) He made no secret of his need to
keep in contact with writers abroad, including those in the Estonian exile community. "I have never
written in order to show how to make compromises, but how to survive despite them," was his
philosophy. The international recognition that was his due finally came after the re-establishment of
Estonian independence in 1991, when his work could be published abroad.

Yet fame did not change his lifestyle. He kept his bland Soviet furniture in the same equally bland
fourth-floor flat that he had been given in 1962 in the Writers' Union building. Nothing material was of
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interest to him. In March 2006, he wrote a valedictory speech to be read out at the funeral of the much
loved former president of Estonia, Lennart Meri. He wrote: "You were one of the happiest people of your
time. You were by nature a sunshine boy." The roles could so easily have been reversed.

Visitors to Kross in the last two years often remarked on his serenity and lack of bitterness. He
saw the earlier attempts to curtail knowledge of his work as a challenge to overcome, not as a cause for
complaint. He deserved a Nobel prize and would probably have got it had he written in any other
language but Estonian.

He is survived by his third wife, Ellen, also a writer, by one daughter from his second marriage,
and by one daughter and two sons from his third marriage.

Neil Taylor
Guardian, January 7, 2008

LAINE VIITRE - KULDNE KLUBI ABI-KIRJATOIMETAJAKS

Laine’s parents lived in Finland for a year before moving to Pärnu where she was born on
Thursday, May 30, 1918 (nee Kvell) a few months after the Estonian Independence Manifesto was
declared on February 24. The family moved to Tartu where she attended E.N.K. Seltsi Tütarlaste
Gümnasium .. She studied finance and economics at the University of Tartu and during the time of the
Soviet occupation worked at the Eesti Bank in Tartu.

During the summer of 1944, by now married with a young baby,
there was much unrest in Estonian inducing Laine’s mother to keep
packed suitcases of clothes at the front door so they would be ready to
leave on a moment’s notice. It was an uncertain time and no one knew
what was going to happen next, yet said Laine the uncertainty heightened
the senses magnifying all aspects of her life and looking back it was both a
very difficult time but nevertheless an interesting one.
Discovering that the Russian army was nearing, the family excluding
Laine’s husband who was in Narva, began making their way by foot
toward Tallinn. On September 14, at the port of Tallinn, Laine with her
family were standing in front of a small ship when before she knew it,
Tarmo’s baby carriage was gone. His carriage with him in it had been
loaded onto the ship. Laine quickly rushed on board and this hand of fate

intervention led to their sailing to Germany. They were taken to bomb infested Berlin and after being
jostled about they wound up in Völkershausen for a time and then in Eisenach. In total they spent 5 years
in Germany living in refugee camps where Laine, conversant in German, worked as a barracks’ inspector.
They arrived in Quebec City on July 25, 1949 aboard the S.S. Synthia, once a Cunard ocean liner carrying
passengers that had been converted to carry military forces, and five days later they boarded a train for
Vancouver arriving August 5, 1949. Laine worked for a dry-cleaning plant specializing in stain removal
taking night courses in chemistry at UBC as her job entailed a precise knowledge of chemical removal
agents and its effect on a variety of fabrics.

Laine has had a life long interest in writing, music, playing the piano and singing. She was a
founding member of the Vancouveri Peetri kogudus and served as its secretary for many years, as well as,
together with Aki Umelas they were the köögi perenaised preparing coffee and cakes/sandwiches for the
church socials. Laine was also an actress for many years with the Estonian theatre group and she’s been
an active long-term member of Keerutajad, a singing and folk-dancing group. She has been a life long
avid reader of biographies and historical books.

Laine will be celebrating her 90th birthday on May 30th!
E.V.
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EDDA DAVIS - KULDNE KLUBI ESINAINE

Edda Davis nee (Andresson) was born in Pärnu. She attended elementary school for 2 years in
Pärnu. She left Estonia on September 21, 1944 when it was necessary to make a sea escape from the
encroaching Russian army. En route to Sweden the ship’s motor broke down causing them to stop at
Kuressaare. Four days later on the way to Sweden the boat began to leak badly in very stormy weather,
and the adults were forced to frantically bail water. Fortunately, the boat was rescued by the Swedish

coast guard, and they were towed to a sandy beach in Gotska
Sandön, an island north of Gotland Island. From there they were
taken to a displaced persons camp in Gotland where they were
given medical exams, and a cleansing sauna, necessary after
many days at sea. They lived in a teepee tent with a fire in the
centre. The next 2 years were spent at refugee camps, first at
Vråka, next at Voxna where her mother held the position of
köögi perenaine. Voxna was an old army camp in northern
Sweden, encircled by a forest and a river, where she remembers
spending six months playing in the long hours of daylight
sliding down hills, and cross-country skiing - without any
school!. The ensuing spring brought a wealth of hypnotic forest
flowers. In August 1946 Edda went to school in Västerås. She

became close friends with another girl from England who like herself at first was unable to speak
Swedish, a language they both mastered by Christmas time.

In May 1951 her family boarded the ship Gripsholm arriving in Halifax on June 2nd, then
immediately boarded a train bound for Vancouver to reunite with an uncle who had lived there since
1905. She attended King Edward High School and went on to complete a BA in Sociology and
Psychology at University of British Columbia and also a Masters’ Degree at the School of Social Work.
She began working at Essondale (now Riverview) in 1958, rising in the ranks to Outpatients Director of
the first mental health team in Vancouver. She said that the advent of new medication and tranquilizers
considerably improved patient’s mental health and it was extremely satisfying to see patients regain
control of their lives. Edda met her future husband Dr. Richard Davis a psychiatrist at Essondale, whom
she married in 1963. She continued working part-time, training social work students in psychotherapy and
interviewing techniques at the mental health team. She also taught medical students bedside manner and a
holistic approach to care, counselling her students to look at the whole person and pick up on details such
as their nails, hair and cleanliness in determining their sense of self-esteem. Her son, Simon Davis, has
followed in his parents' footsteps, is now the director of a Vancouver mental health team, teaches part-
time at UBC, and has written a book “Community Mental Health in Canada.”

She says her two great loves in life have been her family and her career, including her volunteer
work in establishing Estonian Guides and Brownies in 1951, serving on the Vancouver Estonian Society,
and also the West Coast Estonian Days. She recalled a time when Estonians used to open up their houses
to LEP guests and she spent nights sleeping on the floor. A point of interest, Edda’s mother was a
founding member of the Kuldne Klubi in 1972. She continues her volunteer work to this day with the
West Vancouver Library.

Edda’s interests are reading historical novels and biographies in Estonian, English or Swedish.
She enjoys cooking and although she cooks a variety of dishes she tends to use her Swedish cookbooks as
she likes to measure ingredients in deciliters. In the past she attended psychiatry conferences with her
husband all over the world, and her favourite places to holiday have been Estonia, San Francisco, Austria,
and the Moana Hotel in Waikiki Beach, Oahu in Hawaii.

E.V.
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ERNST JULIUS ÖPIK - THE MAN

Calculations determine that if an asteroid raced through the earth’s atmosphere at cosmic velocity, it
would be a speed so intense that it would compress the air under it to an intensity ten times the surface of the
sun’s temperature. This magnitude of speed and force equally applies to the breath of intelligence exhibited

by Ernst Julius Öpik who in 1922 began studying galactic boulders
cruising the Milky Way in the constellation of Sagattarius between the
orbits of Mars and Jupiter and their earth-crossings.

Dr. Öpik was born October 23, 1893 in Kunda, Estonia, a
northern town on the shores of north-eastern Viruma into a large
brainy family. His father, Karl Henrich, was an orphan raised on a
ship of the Russian Imperial Navy, and in later life was a harbour
supervisor of the Kunda port. Karl was strict and punitive with his
six sons and daughter. His children were nature enthusiasts
introduced to fossil hunting by the oldest sibling. Each of the
children seemed to be uniquely gifted with a voracious intellectual
appetite and a bent for the arts. Ernst was a polished pianist graced
with perfect pitch who seriously considered music as a career. He
graduated from Moscow Imperial University in 1916. During the
Russian revolution Öpik joined the White Army to fight the
Bolsheviks. After a quick romance he married Vera Oreshkina a
beautiful Russian girl from Siberia who had relocated to Moscow.
Their first daughter, Maija, was born in 1922.

After a stint as Director of the Astronomy Dept. at the new
University of Turkestan he returned to Estonia and lectured in

astronomy at Tartu University. He met Alide Piiri, a research assistant, with whom he began a love affair and
for a few years he kept two wives, ran two households and fathered five more children. Öpik secured a post
at Harvard ,1930-34, as Visiting Lecturer where he impressed his colleagues with his acumen. In September
1944 when the Russian armies closed in on Estonia, he arranged for Alide and their three children to be taken
to Tallinn. He helped his two eldest children by his first wife escape to America. Youngest daughter, Elina,
decided to stay behind with her mother Vera - result being she did not see her father and sisters again for 34
years.

During his time in a refugee camp in Germany, Öpik continued his work, and as paper was precious,
writing on every square inch of every sheet in a small and meticulous hand. After the war Öpik became a
director at Armagh Observatory in northern Ireland. As editor of The Irish Astronomical Journal he
emended papers prepared by young astronomers often doubling their reference footnotes. He was known to
be very frank and instantly able to size up a person’s character. His younger associates thought it odd that he
was not intimidated by "the troubles" as they were called in Northern Ireland, and when one person
complained in a resume about the difficulties of living in the area, Öpik insisted that he delete it. They
couldn’t understand how he could be so unaffected, seemingly oblivious, by the maelstrom.

Some noted scientific discoveries were: analysing density of white dwarf 40 Eri B, in 1915; calculating
the distance of (Andromeda Nebula) in 1922; discovering a spherical cloud of comets roughly a light year
away from the sun, (1932), known as the Oort Cloud; the first compositional models of dwarf stars (i.e. the
Sun) showing how they emerged into giants (1938); a new hypothesis on Ice Ages (1952). He died in Ireland
September 10, 1985. For his outstanding contributions, Minor Planet 2099 Öpik, an asteroid, was named for
him on the occasion of his eighty-fifth birthday.

EVA VABASALU
http://www.arm.ac.uk/history/opik/Opik1.jpg
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KIILI VANAMUUSIKAANSAMBEL

KIILI VANAMUUSIKAANSAMBEL on märkimisväärsele tasemele jõudnud noorte
vanamuusikaansambel, kelle värvikad kontserdikavad 13.-16. saj muusikast on juba aastaid
köitnud nii kodu- kui välismaist publikut.

Ajalugu. Esinemispaigad.
Kiili vanamuusikaansambli esimene avalik kontsert toimus 2003.a mais Tallinna Rootsi-

Mihkli kirikus.  Saanud alguse varasematest ansamblimängukatsetustest oma kooli seinte vahel ja
plokkflöödi suvelaagrites, on nüüdseks esinetud paljudes väärikates kontserdipaikades -
Mustpeade Majas, Väravatornis, TÜ Ajaloomuuseumis ja Tartu Raekojas, Pärnu Kontserdimajas,
kirikutes, mõisates  jm, kõige sagedamini aga Tallinna Raekojas. Ansamblit on kutsutud esinema
nii rahvusvahelise kui kodumaise tähtsusega üritustele.

Esinetud on televisioonis ja presidendi vastuvõttudel, korraldatud vanamuusikat
tutvustavaid koolikontserte. Menukad on olnud kontsertreisid Rootsis ja Soomes.

2004 a. tegevuse eest pälviti koduvallas tiitel „Aasta tegu“.
Viimasel hooajal oli ansamblile suureks tunnustuseks koostööpakkumine kontserdiagentuurilt
Corelli Music, kes korraldas ansamblile mitmeid mõisakontserte Eesti eri paigus.

Suvise tööna esineti reisifirmade kutsel ligi 40 korral Tallinna külastavatele
kruiisituristidele Ajaloomuuseumis.

Oktoobris 2007 valmis ansambli esimene CD, mis leidis head vastuvõttu. Plaadil on 33
lugu, kokku 60 minuti jagu muusikat. Kahel korral on olnud Klassikaraadios plaati tutvustav
saade.

Kõige meelsamini esineb ansambel ajaloolistes saalides, kus interjöör omalt poolt
muusikat toetab. Möödunud aegade hõngu lisab esinejate ajastukohane riietus (kavandid H.
Meibaum).

Koosseis
Praegu mängib ansamblis kaheksa noort muusikut vanuses 9-18. Pillidest on kasutusel

plokkflöödid, flöödid, viiulid, kitarr, tšello, rütmipillid. Põneva küljena on lisandunud koostöö
professionaalsete lauljatega (2005 sügisel ja 2007 oktoobris kontserdid koos Eve Kopliga, alates
2006. a kevadest on ansambliga tihedat koostööd teinud Maria Staak).

Ansamblisse kuulumise eelduseks ei ole niivõrd silmapaistev pillimänguoskus, kui huvi
vana (muusika)kunsti vastu. Sellegipoolest on enamik ansambliliikmetest saavutanud auhinnalisi
tulemusi muusikakoolidevahelistel erialakonkurssidel.

Repertuaar
Ansambli repertuaar hõlmab enamasti 13.-16. saj. laule ja pillilugusid.
Et arendada parajasti ansamblis mängivaid muusikuid võimalikult mitmekülgselt ja

pakkuda samas värvikaid kontserdiprogramme, leidub igas kavas nii keskaja kui renessansi
muusikat, vahel sekka ka mõni hilisem lugu.  Tavaliselt valmistatakse ette 2-3 erinevat kava
aastas. Viimasel hooajal anti rekordarv kontserte – üle 60!

Oktoobri keskel nägi ilmavalgust ansambli esimene CD, mis salvestati augustis Sausti
mõisas. Plaadil olev muusika on ansambliliikmete ühine valik viimaste aastate paremikust.
Enamiku lugude seaded on loonud Heili Meibaum, kaasatud on ka Maria Staaki ja noorte endi
ideid.

Ansambli juhendaja Heili Meibaum on magistrikraadiga barokkflöödimängija.
Interpreedina tegutseb ta mitmetes kammerkoosseisudes, barokkorkestris, ansamblis Accentus
Tallinn jm. Juba üle 10 aasta on H.M. tegelenud ka kontsertide korraldamisega. Kiili Kunstide
Koolis õpetab flööti ja plokkflööti.
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! ! ! Kallid laulusõbrad ! ! !

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU- JA KOHVIÕHTULE!

Reedel, 4. aprillil 2008.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” esitusel

„Mõtted kodumaal”
Kevadõhtu Kalevipoja ainetel

„Meie Kodus”
19.apr. s.a., kell 4 p.l.

+  kohv ja suupisted
Osavõtt - $10.-

Kokakunst

Mai-jook:
Pandakse suure tirina sisse peotäis metsmeistrid (asperula odorata), 8-10 valge nõgesewart
(laminum album), 10 metsmaasika südant (tragaria vesca), 10 metsroosipuu marja kõige õie nupu
ja lehtedega (rosa canina) ning 10 tera mustisõstraid (ribes nigrum L) ja sahwt ning õhukene
kollane koor kolmest apfelsinist, seemneid mitte. Kallatakse siis sinna pääle: 6 pudelit
Rheinweini ehk Moselweini, kaetakse kaanega kinni, lastakse mõni tund seista, kurnatakse nüüd
läbi puhta walge riide, lisatakse kahest naelast pää suhkrust ja paarist klaasist weest keedetud
siirupit külmalt juurde, kallatakse puhta pudelite sisse ja pandakse paariks päewaks jäätuse pääle
seisma ning joodakse.

Jaan Koor „Koka-Raamat", 1905
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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

The film

The Singing Revolution
Will be shown at the

Cinemark Tinseltown
88 West Pender Street

Vancouver

March 28 - April 3rd

Check the movie guides for times

The film's co-producer Jim Tusty will be in
town a few days prior to the screenings to

meet with the media and members of
Vancouver's Estonian community
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

28.03.2008 Film: "The Singing Revolution" Cinemark, Tinseltown - 88 West
Pender, Vancouver

28.05.2008 Postipoisi suve numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

04.04.2008 19:00 -
21:00

VES Lauluõhtu - Sing-along evening Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

06.04.2008 12:45 EKÜK loeng Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

19.04.2008 10:00 Talgud - Work party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

19.04.2008 16:00 „Kevadõhtu mõtted kodumaal" Keerutajate kava
ja kohv. Program of song and dance.

Meie Kodu - 6520 Oak Street,
Vancouver

10.05.2008 10:00 Talgud - Work party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

11.05.2008 13:00 Emadepäeva aktus - Mother's Day program Meie Kodu - 6520 Oak Street,
Vancouver

17.05.2008 14:00 Maipidu - Spring picnic/dance Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

31.05.2008 Euroopa festival - European Festival Scandinavian Centre -
6520 Thomas St, Burnaby

14.06.2008 10:00 Talgud - Work party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

15.06.2008 12:45 EKÜK - Küüditatute mälestamine Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

21.06.2008 13:00 Jaanipäev/Võidupüha - St John's Day/Victory
Day

Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission


