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Vancouveri Eesti Seltsi algaastatest 
 

Enne sõda oli olnud Vancouveris ka Eesti Selts, kuid see lõpetas sõja ajal tegevuse, sest välismaalaste võõrast keelt 
rääkivad organisatsioonid olid sõja ajal kahtluse all. Vana seltsi esimees Saar andis meile andmeid ja soovitas minna 
rääkima kahe eesti soost vanapiigaga, kellede nimeks oli Mets ja neil oli korterimaja. Preilid teatasid, et meie 
Kaleviga (Kalev Pügi) võiksime maja keldris ilma üürita elada, kui selle eest kütame maja ahju, mis kasutas puid ja 
sütt. Preilid lasid meil osta puumaterjali ja meie ehitasime nende keldrisse omale toa umbes ko1me päevaga. 
Arvasime, et nüüd on korterimured möödas. Kui koolitöö algas teisel nädalal tõsiselt, siis läksime enne kella kaheksat 
ülikooli ja ei saanud palju enne kella kolme või nelja tagasi. Ahi oli vahepeal muidugi kütmata. Varsti tuli üks 
õdedest ja teatas, et niimoodi ei tule ahju kütmisest midagi välja ja meil kästi omale teine korter otsida. 
 Leidsimegi selle üsna varsti ja selles uues kohas lubati meid odavalt keldris elada sel juhul, kui me omale ise 
toa ehitame. Olime jälle uue toa ehitamisega ametis, kui meid tuli vaatama Saare väimees Nickerson, kes oli 
kooliõpetaja ja kes tundis kedagi Briti Ko1umbia Ülikooli professorit, kes 1aseks kahte poissi oma juures e1ada, kui 
nad se11e eest aitaksid aia ja majatöid teha. Läksimegi kohe koos Nickersoniga professorihärrat, kelle nimi oli doktor 
C.V. Brooks, vaatama. Professorihärra1 oli väike maja mitte kauge1 ülikooli väravatest garaaži ja aiaga. Ajasime 

natukene aega juttu ja ta teatas, et oli hispaaniakeelse osakonna juhataja ülikoolis ja ta oli va1mis mei1e korteri 
andma. Majas oli ko1m magamistuba, saime Ka1eviga ühe omale kasutada. Ta oli hästi tore ja lahke mees, kuigi 
natukene 
pedantne, et kõik pidi majas olema nagu talle meeldis ja kuidas ta oli harjunud. 
 Majandusliku1t oli see väga hea kaup. Sõime koos hommikusöögi enne ülikooli minekut. Lõunat sõime 
ülikooli kafeteerias ja õhtusöök oli mei1 jä11e ühine. Professorihärra armastas keeta, kuid mitte nõusid pesta, mis jäi 
meie hooleks. Et peremees oli vähe pedant1ik, siis ta kasutas vaagnaid ja nõusid ohtrasti, nii et pesemist oli küllalt. 
Kuid hea külg oli see, et tema ostis toidu ja selle arve tegime kolmeks. Et üüri üldse ei olnud maksta, siis oli meie 
elamine esimesel ü1ikooli aastal päris odav. 
Nädala lõppude1 kaevasime aeda, istutasime puid ja värvisime maja ja planku. 0lgugi et peremees pidas ennast ka 
kursis olevat selliste töödega, oli ta õieti väga aeg1ane ja käperdis. Kui meie Ka1eviga tegime kõik vajalikud tööd 
kiiresti ja korraliku1t, siis oli peremees väga rahu1. 
 Tegime tutvust kohalikkude eestlastega, kes hakkasid 1940ndate aastate lõpul Vancouverisse tu1ema. Se1 
aja1 tundsime kõiki "uusi" eestlasi, see tähendab neid, kes tulid Eestist pea1e sõda, keda polnud meie oma 
sinnatu1eku ajal üle 30-ne. Mõned "vanad" eest1ased, kes olid seal juba aastaid elanud, olid ka seltskondlikult 
aktiivsed ja nii otsustasime uue Vancouveri Eesti Se1tsi asutada. Esimeheks valiti Voore, kes tu1i Rootsist ja töötas 
sel aja1 kullassepana, abiesimeheks olin mina, Kalev Pügi oli sekretär, juhatuse 1iikmeteks olid vee1 Veera Õunapuu 
ja proua Matiisen, kes oli "vana" eest1ane. Otsustasime pühitseda uut aastat , emadepäeva ja vabariigi aastapäeva. 
Viimase pühitsemisega tu1i vähe vaidlusi se1tsi üldkooso1eku1, sest moned "roosakad" vanad eestlased ei tahtnud 
Eesti Vabariigi pühadega tegutseda, kuid et aktiivsemad tegelased olid enamuses "uued', siis kujunes Vabariigi 
aastapäeva pühitsemine kõige tähtsamaks seltsi tegevuseks. 
 Linnast väljas oli mõnedel vanadel eestlastel väikesed maalapid, kus kasvatati loomi ja peeti kanu. Yurkenid, 
Ellipid, Johansonid ja Huene tulevad meelde. Viimane oli balti sakslane Läänemaalt originaalse nimega von 
Hoynigen Huene, kelle vanemad olid Ehmja mõisa omanikud ja kes oli olnud Balti Pataljonis eestlaste poolel 
Vabadussõjas. Mõned korrad pühitseti Jaanipäeva Yurkenite farmis. Sinnasõiduga oli alguses probleeme, sest siis ei 
olnud uustulnukatel veel autosid. Uutel eestlastest oli auto ainult Arno ja Veera Õunapuul, mis oli üle 10 aastat vana 
"Hudson" , kuid tal oli uhke nimi: Petroliine. Arno ali autojuhiks ja sellega sai nii mitmedki sõidud tehtud linnas ja 
linna ümbruses. Vahest oli autos 10-12 inimest, istudes üksteise sules, kuid olime õnnelikud, et saime ikka liikuda. 
 Tutvusin Veera kaudu ka oma tulevase naisega. Lilian, kes elas oma vanemate juures Whonnocki farmis. Ta 
tuli vahetevahel linna ja oli ööseti Veera ja Arno juures. Nägin Liliani esimest korda Eesti Seltsi koosolekul ja silm 
jäi kohe peale. Sel ajal ta oli 19 aastat vana ja meeldiva olemise ja hoiakuga eesti neiu. Siis oli väga vähe Eestist 
tulnud noori tüdrukuid. Noori mehi oli mitu korda rohkem kui noori naisi ja viimased, kes elasid omaette, olid 
enamuses minust mõned aastad vanemad. 
 
Tutvusin Veera kaudu ka oma tulevase naisega. Lilian, kes elas oma vanemate juures Whonnocki farmis. Ta tuli 
vahetevahel linna ja oli ööseti Veera ja Arno juures. Nägin Liliani esimest korda Eesti Seltsi koosolekul ja silm jäi 
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minust mõned aastad vanemad. 



 Tutvus Lilian Lutsuga arenes niikaugele, et hakkasime rääkima pulmapäevast, mis saigi määratud 25. 
juuniks 1949. Laulatus oli Matsqui kirikus ja keegi Lutheri kiriku õpetaja luges sõnad peale. Pulmad olid Liliani isa 
ja ema talus Whonnockis,  kuhu oli umbes 60 inimest kogunenud. 
Veera Õunapuu alustas rahvatantsu grupi, mis esines seltsi üritustel ja ka teiste rahvustega koos kanadalaste 
pidustustel. Ma tantsisin ka selles grupis ligi paar aastat, kuigi ma ei pea end sel alal edukaks. Tulin sealt ära, kui 
leiti teisi, kes olid sobivamad. Samuti olin esimeses Eesti Seltsi segakooris, mida juhatas Raoul Paramonov, kes oli 
ka Gustav Adolfist, kuid mõni aasta minust järel. Laulukooris olin ainult sellepärast, et meeste häältest oli suur 
puudus, kuid mul on alati olnud probleeme viisi pidamisega ja selliste annetega mul on tulevik laulukooris just mitte 
väga hele. Lahkusime Kaleviga umbes samal ajal, kui uusi laulumehi tuli Vancouverisse. Pärast Paramonov lahkus 
Vancouverist ja võttis omale uueks nimeks Jack Paar. 
  Eestlaste seltskondlik elu muutus aina elavamaks Vancouveris koos kaasmaalaste arvu kasvamisega. Paljud 
lahkusid Rootsist ja Saksamaalt peale "külma sõja" algust Nõukogude Liidu ja lääneliitlaste vahel sest kardeti 
võimalikku uut sõda. Majanduslikult oli see hea periood Kanadas, ehitati palju ja need, kes tööd teha tahtsid ja ei 
olnud liiga nõudlikud, neil oli alati tööd ja leiba. Eestlased ostsid autosid ja elumaju. Ainult eesti vabakutselistel, eriti 
advokaatidel ja humanitaarteaduskondade lopetanuil oli väga raske ja isegi võimatu omal alal tööd leida. Need pidid 
lihtsamate töödega leppima, kuid et elustandard oli Kanadas üldiselt kõrge, siis leivateenimise muret ei o1nud. Arstid 
ja insenerid pidid eksamid sooritama, et oma alal said loa töötamiseks. 
Briti Kolumbia Ülikoolis oli sel ajal paarikümne eestlase ümber. Mõned olid Eestis oma õpingutega alustanud, kuid 
enamus alustas Kanadas. Oli ka paar vanemat, Asta Telder ja Ärni Värtnõu, kes taotlesid magistrikraadiga. 
1951.aasta kevadel sain oma Bakalaureuse kraadi kätte. Õppetöö lõppes juba paar nädalat varem ja ma olin sel ajal 
juba tööl ja nii jäi mulle see tseremoonia nägemata, samuti kui ka hiljem, kui oleksin pidanud saama oma magistri 
kraadi samas kohas. Ka siis olin tööl ja ei saanud sellest tseremooniast osa võtta. 
 
Kaljo Põhjakas 
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EESTI RAHVASTIKUKAOTUSED VENE AJAL 
 
Teine maailmasõda ja selle tagajärjed ei jätnud puutumata ühtki peret Eestis. Aasta 1945 ei tähendanud aga 

veel sõja lõppemist. Sest kuidas teisiti kui sõjaks saab nimetada 1949. aasta märtsiküüditamist? See oli sõda 
Baltikumi rahvaste vastu. 

1949. aasta märtsis jagati nõukogude- ja parteiaktiivile Eestis välja 1470 automaati ja 1400 püstolit, kokku 
aeti Baltikumis liikvele 76212-liikmeline küüditajate armee, neile lisaks oli veel suur hulk “kabinetiküüditajaid”. 
Operatsiooni “Priboi” läbiviimiseks toodi kohale koguni Dzeržinski nimeline eliitdiviis. Küüditamisoperatsioonil 

silma paistnud sõjaväelasi autasustati kõrgete sõjaliste aumärkidega, selliste lahinguordenitega nagu Punalipu Orden 
ja muud Suure Isamaasõja ordenid. Sellest saab tõesti teha vaid ühese järelduse ― ka suur impeerium ise pidas 

toimunut sõjaks. 
Olen aastaid tegelenud Eesti ja Venemaa arhiivide allikmaterjalidega, aga ka erakogudes talletatud 

dokumentidega, mälestustega, läbi viinud küsitlusi ja korraldanud elulugude kogumist. Mitte alati pole mõistmist 
leidnud tõsiasi, et repressioonide teemat on raske uurida – esiteks on teema allikaline baas üsna lünklik, sest paljud 
materjalid on sihikindlalt hävitatud, teiseks on see emotsionaalselt ränk valdkond. 

Küüditamise kui sõjalise operatsiooni korraldused ja instruktsioonid olid rangelt salajase iseloomuga. Paljud 
neist tuli dokumendi saajal mõne aja möödudes, enamasti kümne päeva jooksul tagastada. Sündmuste 
rekonstrueerijal kulub väga palju aega, kuni sadade säilikute läbitöötamisest tekib mosaiik, ja sellegi killud 
omandavad konkreetsema sisu alles erinevate allikate analüüsi kaudu. 

Niisuguses olukorras on mälestustel suur roll. Küüditamine oli vapustus, mis sööbis kauaks ohvrite mällu. 
Kuid selle vahetute tunnistajate poolt talletatud informatsiooni ajalooline väärtus on paraku väga erinev, sõltudes 
inimese vanusest ja talle osaks saanud kohtlemisest. Lähiajaloo uurija (olgu ta professionaal või asjaarmastaja) töö 
on sageli halastamatu võidujooks ajaga. Kõik see, mis sai möödunud kümnendil uuritud, kuulub praegu meie 
kollektiivsesse ajalooteadmisse ning palju sellest, mis jäi uurimata, jääbki igaveseks kaduma. Sest nüüd leiab ehedat 
mälestust juba harva. Paljud sündmuste kaasaegsed on surnud. Või olid nad liialt noored, et seda aega mäletada. 

Näiteks kümme aastat tagasi kirjapandud mälestused ja intervjuud esitavad küüditamisest täies elujõus olnud 
inimese kirjelduse, täna tuleb reaalselt kõne alla vaid tollase koolilapse vaatenurk. Väikelastena küüditatutele on 
sündmus meelde jäänud mingi painava üldpildina. Konkreetseid fakte nad ei mäleta ega saagi mäletada. Paremal 
juhul on nad kaudne infoallikas, edastades vanematelt ja teistelt saatusekaaslastelt kuuldut. Ka täiskasvanuna 
küüditatute isiklikud mälestused segunevad aja jooksul üha enam teistest infoallikatest pärinevaga. Jutustatakse 
ümber raamatut, ajalehte või oma pere toimikust loetut. Antud juhul on tegu sekundaarse mäluga. Parimateks 
korrespondentideks on osutunud naised, kellel olid Siberis väiksed lapsed, ja vanuses 16-36 aastat mehed. 

Sellel taustal tahan rõhutada kirjade kui ajalooallika erilist tähtsust. Enamasti on meie ajaloolased suhtunud 
kirjadesse kui subjektiivsetesse kirjutistesse suure ettevaatusega, kasutades neid pigem illustratiivse materjalina kui 
ajalooallikana. Kuid tihtilugu toovad kirjad meieni vahetuma ajaloopildi kui ametlikud dokumendid või ajalehed. 

Ka esmapilgul üsna tavapärastel kirjadel on oma võlu. Kui hilisemates meenutustes või ülevaadetes kipuvad 
sündmused segunema ja ehedust kaotama, siis hetkemeeleolust kantud kiri on vahetu ning kordumatu, pakkudes 
unustatud fakte ja tabades vahel üsna hämmastavaid peensusi. Avalikkuse tähelepanu eest varju jäänud inimeste 
kirjades kajastub väga lai arvamuste ja hinnangute spekter. Kirjad võimaldavad meil tajuda ka tollast mõttelaadi. 
Sellele aitab kaasa kirja stiili ja käekirja jälgimine. Kiri on kirjutaja isiku peegeldus, milles väljenduvad tema 
isikuomadused, loomingulisus, haridustase, silmaring. 

Oma igapäevaelust välja kistud inimeste – küüditatute, sõdurite, teiste represseeritute – paljud eredad ja 
põnevad kirjad on tsensorite poolt hävitatud. Ajahambale vastupidanud kirjade puhul tuleb aga arvestada kärbete, 
moonutuste ja ridade vahelt lugemisega, sest kirjutati teadmises, et kirjad loetakse enne adressaadini jõudmist läbi. 

Asumisel viibijate kirjavahetust kontrolliti süstemaatiliselt. Tomski siseasjade arhiivis säilitatakse 
küüditatute toimikuid, mille vahele on köidetud ka konfiskeeritud kirju. Eriti huvitav on jälgida just kirjade sisu ning 
sõnastust, mis sai kirja läkitamisele takistuseks. Kirjad kirjeldavad enamasti isiklikku eluolu. Näib, et nad on 
pälvinud ametnike tähelepanu kriitiliste märkuste või nõukogude tegelikkust mitmeti tõlgendada lubavate fraaside 
tõttu. Nõukogude igapäevaellu kuuluvate tõsiasjade kirjeldamine (kolhoosi- või parteijuhtide joomarlus, liiderlikkus, 
kohalike kolhoosnike hoolimatus ja küündimatus jms) ei meeldinud järelvalveorganitele ja andis piisava põhjenduse 
kirja konfiskeerimiseks. 

 
 
 
 



 
Eestis ei olnud erakirjade süstemaatiline kogumine pikka aega võimalik. Inimestel puudus praktiliselt 

igasugune usaldus riiklike arhiivide vastu, arhiive seostati suhteliselt hilise ajani nõukogude repressiooniaparaadiga, 
ja mitte asjatult. Kirjade talletamist ei usaldatud teistele. Paljud infotihedad on kirjad hävitatud hirmus, et need 
võivad halbadesse kätesse sattudes kellelegi ohtlikuks muutuda – sisaldada teavet isikute kohta, keda nõukogude 
võim saanuks kompromiteerida. Seda rõõmustavam on aga lugeda kirju, mis kõik need ajad üle on elanud ja nüüd 
trükivalgust näevad. 

Viimasel aastakümnel on ilmunud rohkelt mitut laadi mälestusi, publitseeritud represseeritute nimekirju, 
veidi vähem on ilmunud uurimuslikke kirjutisi. Üldistava monograafiani aga jõutud ei ole. Tekib küsimus, miks me ei 
tea siiani, kui suured olid okupatsioonide poolt Eesti rahvale tekitatud kaotused? 

Siinkohal meenub mulle mõneti koomiline vaatepilt Ajalooarhiivi fuajees aastate eest. Tõsine vanem mees 
kurjustas arhiivi valvelaua töötajaga, miks arhiivil kulub ühe õiendi vormistamiseks nii kaua aega, no umbes paar 
nädalat kuni kuu, ja võttis siis asja käratades omal moel kokku: ära saite küll kohe viia, aga tagasi ei saa ka mitme 
aastaga antud! 

Ka väliseesti uurija Avo Horm Rootsist tõdeb: “Kui nüüd 50 hiljem arvatakse, et kõik faktid, andmed, arvud, 
nimekirjad ja kirjeldused on möödunud aastate jooksul kirja pandud ning need on põhjalikult läbi uuritud ja neid 
võiks publitseerida, siis nii see paraku pole. Spetsiaalse eriuurimuse koostamiseks tarvilikke arhiivide allikmaterjale 
pole olnud võimalik piiranguteta kasutada.” 

Meil on tööd teinud mitmed komisjonid, uurimisrühmad ja üksikuurijad. 1989. aastal kutsuti kokku kolm 
komisjoni: Eesti Õigusvastaselt Represseeritute ja Nende Toetajate Liit “Memento”, Eesti Teaduste Akadeemia 
komisjon, Eestimaa Rahvarinde ja Majandusministeeriumi töörühm. Nende kõigi eesmärgiks oli välja selgitada 
represseeritute andmed ja teha kindlaks Eesti rahvastikule tekitatud kahjud. Hiljem lisandusid Okupatsioonide 
Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon (1993) ja Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline 
Komisjon (1998). Loetellu võib lisada veel S-Keskuse (1996), mille eesmärgiks on aktiviseerida, koordineerida ning 
süvendada nõukogude aja uurimist Eestis, ja sihtasutuse Kistler-Ritso Fond, mille laiem eesmärk on samuti Eesti 
lähiajaloo uurimise edendamine. Alahinnata ei saa ka paljude piirkondlike muuseumite ja arhiivide töötajate ning 
kodu-uurijate panust. Kõik nad on uurinud üht või teist represseeritute kategooriat, kuid ei ole andnud laiemat 
ajaloolist hinnangut. Rahvastikukaotuste väljaselgitamisel paistavad silma järgmised lüngad: 

1. Teema allikaline baas on lünklik. Puuduvad suure üldistusjõuga kartoteegid ja nimekirjad. Palju olulisi 
materjale on viidud Venemaale. Kasutada tuleb ka Lätis, Leedus, Valgevenes, Ukrainas, Saksamaal, Poolas, USAs 
jm asuvaid materjale. Mitmed trofeearhiivid on tänini korrastamata. Seega on tarvis läbi töötada hulgaliselt 
teisejärgulisi allikaid, mis omakorda eeldab vajalike teadmistega ajaloolaste kaadrit. 

2. Erinevate komisjonide ja uurijate poolt loodud nimekirjad ning andmebaasid on hajutatud, sellega kaasneb 
töö dubleerimine. Näiteks on 1949. aasta märtsiküüditatute nimekirjad sisestatud nii Tartu Ülikooli kui ka 
“Memento” töötajate poolt, millele lisanduvad veel teiste uurijate kogutud maakondlikud nimekirjad. 

3. Mitmete avaldatud nimekirjade puhul torkab silma nõrk allikakriitika või lausa selle puudumine. Kuna 
tihti tuginetakse vaid ühele algallikale ega kontrollita mujalt (nt on sama isik üles täheldatud küüditatute, poliitiliselt 
arreteeritute ja vangilaagris hukkunute nimekirjas), on inimese isikuloolised andmed sageli käibel mitmes ebatäpses 
variandis. 

4. Paljud kirjanduses esitatud järeldused ja üldistused baseeruvad ligikaudsetel arvutustel, mitte aga 
kontrollitud arvandmetel. See sunnib jätkuvalt esitama ettevaatlikke hinnanguid. Üldistavaid ja teaduslikult 
põhjendatuid analüüse Eesti rahvastikukaotustest aastail 1940-1988 pole koostada söandatud. 

Rahvastikukaotuste statistiline kokkuvõte leidub Ene-Margit Tiidu 1988. aasta lõpul “Edasis” ilmunud 
kirjutises, mis oli aluseks hiljem “Akadeemias” avaldatud artiklile “Eesti rahvastik ja selle probleemid” (1993). 1991. 
aastal publitseeriti “Rahva Hääles” Leo Talve koostatud “Memento” teabe- ja ajalootoimkonna hinnang 
represseeritute arvuliste näitajate kohta. Teiste autorite hilisemates töödes ongi paljuski tuginetud eelpool nimetatud 
allikatele. Detailsem rahvastikukaotuste ülevaade ilmus väljaandes “World War II and Soviet Occupation in Estonia: 
A Damages Report” (1991). 

Viimase kümne aastaga on küll ära tehtud hulk tänuväärset tööd, kuid sellest ei piisa veel okupatsioonide 
poolt tekitatud inimkaotuste täpsemaks hindamiseks. Maailmas jätkub tänini diskussioon teises maailmasõjas ja selle 
tulemusel hukkunute arvu üle. Ka Eestil tuleb selles osas anda aktsepteeritaval teaduslikul 

 
 
 
 



tasemel vastus, sest muidu esitatakse Eesti ja eestlaste kaotused teiste riikide poolt ning tihti hetkehuvidest 
lähtuvalt. 

Küsimus on viimaste aastatega oluliselt kaotanud poliitilist aktuaalsust. Aegajalt küll diskuteeritakse 
süüdlaste väljaselgitamis-e ja personaalse süü suuruse üle, kuid samas kostub ajakirjandusest väiteid stiilis “keda see 
KGB teema huvitab”. “Eesti Ekspressi” küsitlus näitas 1999. aastal, et mida noorem inimene, seda väiksem on tema 
huvi. Ka neile, kelle sugulasi pole küüditatud, pakub teema “vähem pinget”. Küüditajate üle peetavate 
kohtuprotsesside kohta küsitakse, miks neid üldse vaja on? 

Demograafiliste, rahvuslike ja sotsiaalsete aspektide uurimine eeldab esindusliku statistilise andmestiku 
olemasolu. Olukorras, kus rahvas oli pidevas liikumises (läbisegi toimisid mitmed rahvastikuprotsessid, normaalne 
sünd ja loomulik suremus olid häiritud, rahvast tabasid nii sunniviisiline kui ka vabatahtlik ränne itta ja läände, 
erinevad mobilisatsioonid jne) ning puudus adekvaatne rahvastikustatistika, võib korrektsete andmete taastamine olla 
üsna aeganõudev. Paraku on Eesti rahvastikukaotuste analüüsi takistanud ka puudulik uurimismetoodika. 

Kuna puudub ühtne andmepank, ei saa me rääkida rahvastikukaotuste tõestest andmetest. Andmed on 
hajutatud ja tihtilugu vastuolulised. Ja kuigi elame infoajastul, on mitmed nimekirjad kasutusel vaid paberalusel, sest 
osa tublidest uurijatest näeb enda rolli vaid represseeritute andmestike avaldamises raamatuna ega pea vajalikuks 
nende ühist kasutamist andmebaaside näol. 

Andmepanga loomine, kuhu koondatakse kõik olemasolevad andmebaasid, on aga möödapääsmatu. Vaid 
siis, kui isikuloolised andmebaasid on ühendatud, on võimalik vältida vasturääkivusi, tuvastada eksimusi, märgata 
ebatäpsusi. Üheskoos hakkavad andmebaasid üksteist vastastikku täiendama ja aitavad taastada tervikpilti toimunud 
sündmustest. 

2000. aastal käivitus mitme-etapiline projekt “Eesti rahvastikukaotuste koondregister”. Register moodustub 
erinevate komisjonide ja töörühmade poolt loodud/loodavate samasisuliste andmebaaside professionaalse 
läbitöötamise põhjal. Tegemist on Eesti ajaloo jaoks enneolematult mahuka projektiga, mis edu korral tagab meile 
korraliku vundamendi ja võimaldab teostada mitmetahulisi kvaliteetseid analüüse. Hetkel on see töö 
alafinantseerimise tõttu ootamatult katkenud. 

 
Kokkuvõte 
1. Uurimistöö esimesel etapil oli esiplaanil repressioonide ulatuse hindamine. Praeguseks on saadud 

enamvähem terviklik vastus, mis jõudnud ka üldisesse käibesse. Samas on paljud küsimused jätkuvalt hinnanguta või 
konkreetse vastuseta. 

 
2. Represseeritute kategooriaid on uuritud väga erineval tasemel ja erineva põhjalikkusega. Kõige enam on 

kajastamist leidnud küüditamised kui massirepressioonid, mis haarasid tuhandeid perekondi, on uuritud küüditamiste 
käiku tervikuna. Laiemat ühiskondlikku tähelepanu on pälvinud ka metsavendlus: jätkväljaanne “Poliitilised 
arreteerimised”, raamat “Punane terror”, Pro Patria I (teises maailmasõjas lange-nud) jt. Enamikku neist täiendatakse 
ja korrigeeritakse, kuid mitmeid olulisi andmestikke pole tegema veel hakatud. Saksa okupatsiooni perioodi peaks 
rohkem selgust tooma Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjoni töö. Samuti ootame 
pikisilmi S-Keskuselt uurimisprojekti “Eesti sõjaline ja julgeolekupoliitiline ajalugu 1939-1956” kümneköitelise 
koguteose esimest köidet, mis käsitleb 1939.-1940. aasta sündmusi. 

 
3. Repressiivpoliitika uurimine eeldab põhjalikku Kommunistliku Partei ja selle repressiivorganite, 

julgeoleku- ja siseministeeriumi võtmestruktuuride tegevuse tundmist, kuid nõukogude institutsioonide ajaloo 
uurimine on meil alles suhteliselt algus--järgus. Venemaal on ilmunud mitmeid tähelepanuväärseid uurimusi, 
ärgitades ka meie ajaloolasi küsimusega põhjalikumalt tegelema. 

 
4. Rõhutada tuleb lähiajaloo allikadokumentide publitseerimise tähtsust ja nende teaduskäibesse toomist, kus 

on suure töö ära teinud Hilda Sabbo sarjaga “Võimatu vaikida”. Allikapublikatsioonina on avaldatud aruanded 
julgeoleku vastuluure-osakonna tööst aastatel 1954–1955, agentuur- ja operatiivtööst 1956. aastal jne. 
Allikapublikatsioonidel on mõneti ajaloo teenri roll. Publitseeritud materjal aitab kaasa kogu ühiskonna 
ajalootundmisele ja juurdub kiiremini rahva ajaloolisse mällu. 

 
5. Enamik uurimusi kajastab mingit konkreetset sündmust, üldistusi on tehtud vähe. Peamiselt on tuginetud  

Eesti  Riigiarhiivi  ja selle filiaali  ehk endise  Parteiarhiivi  materjalidele.  Raske  juurdepääs 
 
 



Venemaa arhiividesse väljendub ka tulemustes. Laiahaardeline arhiivinduslik väljaselgitus-töö, dokumentide 
või nende koopiate väljasõelumine erinevatest arhiividest ja hoiupaikadest, on praegu jõukohane vaid 
hästifinantseeritud teadusprojektidele. 

 
6. Paremaid tulemusi on saavutanud uurijad, kes on suutnud sündmusi ja dokumente analüüsida mitmel 

erineval tasandil. Nii kohalikul – maakonna, rajooni, valla, külanõukogu – kui ka vabariiklikul ja üleliidulisel 
tasandil. Mitmed üldriikliku tähtsusega dokumendid (mis ametlikult kuulusid hävitamisele) on õnnestunud leida 
näiteks valla arhivaalide seast. Dokumentide salastatuse, kõrgematele organitele tagastamise või makuleerimise 
ettekirjutusi on maakonniti rakendatud erinevalt. Palju sõltus kohalike ametnike hoolsusest. Seepärast on oma roll ka 
juhuslikul arhiivileiul. 

 
Eelöeldu põhjal võib möödunud aastakümmet repressioonide uurimise vallas nimetada allikate otsimise, 

rekonstrueerimise ja esialgse statistilise töötlemise perioodiks. 
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Enn Tarto ettekanne: “Jõuludega seonduvaid mälestusi aastast 1987”. 

Tartu Memento jõulukonverents 15. detsembril 2007. a. Tartus, Tähe 2, kohvikus Lunata. 
 
1987.aastal olin tagasi toodud Kutšino surmalaagrisse (/k 389/36-1). Teatavasti see laager asus Permi oblastis, 
Permi linna(1940 – 1957 Molotov) ja põhjapool asuva Solikamski vahel. 
Ühel varasemal jõulukonverentsil rääkisin jõuludest vangilaagrites. Kutšino surmalaagris kahte minu omaaegset 
kambrikaaslast enam ei olnud. Vassili Stus oli surnud (hukkunud) 1985. aastal üksikkambris. Semjon Skalits oli 
vabastatud haiguse tõttu 1987. a. (laagrikeeles “kanti maha”) Ta peagi suri. 
1987. aasta detsembrikuus tuli minu kambrisse siseministeeriumi ohvitser. Ta oli küllaltki viisakas, sest 1985. a. 
võimule saanud NLKP KK peasekretäri Mihhail Gorbatšovi poolt algatatud perestroikapoliitika ilmingud olid 
kahvatul kujul jõudnud ka Kutšino surmalaagrisse. Ohvitser ütles (muidugi vene keeles): “Saabuvatega …Teil on 
varsti tähtsad pühad. Aga mul on teile kurb uudis – teie ema on surnud. Minu kaastunne. Meil on vaja teie käest 
allkirja dokumendile, mis puudutab teile pärandusena jäetud vara kasutamist. Ja siin on veel kirju.” Kirju lugedes 
sain teada, et minu ema Linda Tarto oli surnud juba 13. novembril 1987. a. Ta oli maetud Palamuse kalmistule. Siin 
olgu toodud veel üks vangilaagri omapära – olin veel novembri lõpus saanud emalt tema enne surma kirjutatud kirju. 
Aga nüüd 20 aasta tagustest sündmustest lähemalt. 
Reis Kutšino surmalaagrist Tallinnasse 
13. juulil sain Kutšino surmalaagris (VS- 389/36-1) ootamatult korralduse – kõik asjad kokku. Pärast ülipõhjalikku 
läbiotsimist viidi mind tavalise tapiga Permi suurde vanglasse. Algul oli sõit spetsiaalse vangide veoks mõeldud 
autoga (“rongaga”), siis raudteel jällegi reisijaterongi külge liidetud vagunite vedamiseks ehitatud vaguniga 
(“stolõpiniga”). Rong tuli Solikamskist. Permi raudteejaamast viidi osa vange “rongaga” Permi vanglasse. 
Mind paigutati Permi vanglas sellisesse osakonda, kus polnud naaberkambrites vange. Ajalehti ei antud ja mis kõige 
naljakam, et Moskva raadio lülitati ka välja. Oli ju aastaid meid kiusatud Moskva raadio esimese programmi 
sundkuulamisega. 
Ülemustest keegi minuga ei vestelnud, reavalvurid ütlesid ainult vastates minu küsimustele, et nemad ei tea, miks 
mind Permi vanglasse toodi ja kuhu lähen. Ise oletasin, et kuna minu laagrikaaslane Mart Niklus oli varem viidud 
Eestisse ja toodud tagasi, et ju siis viiakse mind ka Eestisse. Kuna mul oli iga kuu õigus saata üks kiri lähedastele 
sugulastele, siis seda õigust ma ka kasutasin. 
Saatsin emale nii juuli- kui ka augustikuu kirja. Minu teada need kirjad emani ei jõudnud. 
12. augustil avati kambri uks ja sisse tulid neli siseministeeriumi mundris sõjaväelast kapteni juhtimisel. Kapten 
tutvustas, et nemad on erikonvoi, tema konvoi ülem ja mind viiakse erikonvoiga sinna, kuhu vaja. 
Kõik tookord kehtiva kriminaalkoodeksi järgi süüdimõistetud poliitilised vangid olid kuulutatud eriti ohtlikeks 
riiklikeks kurjategijateks. Mind oli Eesti NSV ülemkohus kuulutanud veel eriti ohtlikuks retsidivistiks. 
Minu käed pandi kohe raudu ja konvoi ülem luges ette oma tavalise teate, et pean tingimusteta täitma konvoi kõiki 
korraldusi, samm paremale või vasakule loetakse põgenemiskatseks ja konvoi kasutab relva ilma hoiatamata. 
Sellele tavalisele jutule tuli aga veel lisa, et kuna on tegemist eriti ohtliku retsidivistiga, erikonvoile on antud riiklikult 
eriti tähtis ülesanne, siis võib erikonvoi relva kasutada ilma hoiatamata ka siis, kui erikonvoile tundub, et ma võin 
neid ohustada. 
Viimast osa korrati mitu korda ja siis vormistati kogu lugu veel kirjalikult. Alles pärast seda topiti mulle triibuliste 
riiete peale selga minu vangikott, mis asub praegu Tartu muuseumis KGB kongid. Algul olid käed raudus ees, siis 
lasti üks käsi lahti ja väänati käed selja taha ja pandi uuesti raudu. Kasutati nn ameerika käeraudu, mis hakkavad 
rabelemise korral kõvemini pigistama. 
Rongaga sõitsime Permi lennuväljale. Mind tassiti autost välja ja “ronk” sõitis minema. Lennujaamani oli veel hulk 
maad, võib-olla oma pool kilomeetrit. Siis ütles konvoi ülem: “Laseks su, retsidivisti – lurjuse maha, saaks koju naise 
juurde. Mul täna just naise sünnipäev.” Ma vastasin: “Lase, kui tahad, aga naise juurde koju sa täna küll ei saa. 
Mina olen nii tähtis poliitvang, et olen isegi Londonis arvel. Kui mind maha lased, pead hakkama kõiksugu 
seletuskirju kirjutama. Kirjutada sa muidugi oskad, aga ega see kirjutamine sulle ju ei meeldi.” 
Sellepeale kapten imestas, et kust ma tean, et kirjutamine talle ei meeldi. Siis lõpuks ütles, et hea küll, viime su 
kohale, võib-olla on nii jama vähem. 
Istusime mitu tundi Permi lennujaamas miilitsatoas. Lõpuks saabus Permist Leningradi lendav suur reisilennuk. Enne 
reisijaid tassis konvoi mind lennuki juurde. Siis loeti veelkord ette hoiatused. Uut oli nii palju, et ma ei tohi lennukis 
rääkida ja karjuda. Konvoi võib relva kasutada ilma hoiatamata. Ütlesin neile, et kui nad hakkavad  pilvedest  
kõrgemal  lendavas  lennukis  paugutama,  siis  kukume  kõik  koos l ennukiga  alla.  Nüüd 
 



kraaksatas ootamatult konvoi ülema abi allohvitser (vist vanemseersant): “Teame ilma sinutagi, neetud lurjus, et 
lennukis ei tohi tulirelva kasutada. Oma kätega tõmban sul kõri läbi.” 

Kaks sõdurit olid vait kogu aja ja ei teinud piiksugi. Selle erikonvoi eripäraks oli see, et kõik neli sõjaväelast 
olid relvastatud püstolitega. Muidu olid tol ajal püstolid ainult ohvitseridel (mõnikord ka allohvitseridel), sõdurid olid 
relvastatud automaatidega. 

Mind talutati suure reisilennuki kõige lõppu ja suruti istuma viimasesse istmesse akna alla. Minu kõrvale 
istus allohvitser. Ta andis demonstratiivselt oma püstoli kaptenile. Sai vastu mingi väikese ballooni. Vaevalt seal oli 
lõhnaõli või deodorant. Kuna olin raudus, siis allohvitser kinnitas mu turvavöö. Kapten istus naaberreas. Kaks 
tumedates ülikondades pintsaklipslast hoolitsesid veel sellegi eest, et konvoi ja reisijate vahele jäi veel paar reisijatest 
tühja rida. 
Sain lennu ajal aknast välja vaadata. Põhja-Venemaa metsamassiivid on ikka suured küll. 

Maandusime Leningradis. Nüüd väljusid kõigepealt reisijad. Pärast mõningast vaheaega väljusin mina oma 
triibulistes riietes relvastatud konvoi saatel. Jälle ootasime mitu tundi lennujaama miilitsajaoskonnas. Konvoi ülem 
vandus, et keegi ei taha mind ööseks võtta. Lõpuks üks eeluurimisvangla oli nõus mind vastu võtma. Viidi jälle 
kambrisse ja alles siis võeti käerauad ära. Oli juba õhtu ja õnneks toodi mulle mitu liitrit keedetud vett. Joogijanu oli 
kohutav. Söögiisu polnud ja midagi süüa muidugi ka ei olnud, sest vangla õhtusöögi aeg oli möödas. 

Järgmisel hommikul pärast hommikusööki tuli sama konvoi, pani käed raudu ja viis mind lennuväljale. Jälle 
sisenesime lennukisse esimestena. Istekohad olid samad lennuki lõpus. 

Lendasime Tallinnasse. Väljusime viimastena lennukist ja mind viidi Tallinna lennuvälja miilitsatuppa. Siin 
olin päris kaua. Konvoi ülem helistas mitu tundi ja vandus Eesti NSV võime, et need pole mulle vastu tulnud. Ta oli 
ühe grusiinlasest poliitvangi Tbilisisse viinud ja kohe olid lennujaamas vastas olnud nii kohalikud KGBlased, 
parteilased kui ka sugulased. Uus aeg – uued kombed! Eesti NSV võimladvik ei olnud 1987. aasta augustiks 
aatemeeste loosungeid veel üle võtnud ja rahvuslasteks hakanud. Minule ei tulnud keegi vastu ja minu saabumist 
püüti salajas hoida. Erikonvoi pidi mind ise Patarei vanglasse viima. Kui dokumendid olid vormistatud, ütles konvoi 
ülem, et loodab, et ta ei pea mind tagasi viima, ja hakkas minema kõndima. 

Ma hõikasin, et võtku kaasa oma nõmedad käerauad, muidu peab veel seletuskirja kirjutama. Kapten tormas 
sõbralikult ropendades tagasi, võttis mult käerauad maha ja ütles: “Aitähh, kallis kaasmaalane! Nüüd ei pea ma tõesti 
seletuskirja kirjutama!” 
Mind paigutati Patarei vangla nn Leningradi korpuses II korrusel olevasse surmamõistetute tarbeks ümberehitatud 
kambrisse. Seal olid ees 3 triibulistes riietes kriminaalvangi. Nad olid mitmesuguste tegude eest korduvalt süüdi 
mõistetud ja sellepärast retsidivistideks tunnistatud. Nüüd nad ootasid oma saatmist Lätti Daugavpilsi erirežiimiga 

vangilaagrisse. 
Oli 1987. aasta 13. augusti õhtu. Kamber oli seestpoolt üleni kaetud raudplaatidega ja plekiga. Kamber on 

enam-vähem samal kujul tänaseni alles. Ainult akna eest on plekki vähemaks võetud. Mitmekordsed trellid on aga 
alles. 
 
Tallinnas Patarei vanglas augustis ja septembris 1987. aastal 

Niisiis mind toodi Patareisse 13. augustil 1987. aastal. Varsti pärast minu saabumist viidi mind Patarei 
vanglas ülekuulamiste läbiviimiseks ehitatud tuppa. Seal oli ees KGB ohvitser Albert Hektor. Kuigi olin teda näinud 
juba varem, tutvustas sm Hektor end väga korrektselt. Ta esitas isikut tõendava dokumendi ja rõhutas, et esindab 
minuga kohtudes vabariigi juhtkonda. Hektor selgitas, et kogu Nõukogude Liidus on alanud uus ajajärk, enamik 
poliitvange (!!) on vabastatud. Lagle Parek olevat vabastatud juba jaanuaris 1987. Kui ma tunnistan end süüdi ja 
kirjutan armuandmispalve, siis mind vabastatakse järgmise päeva õhtuks. 

Ma vastasin ,et ma ei saa end süüdi tunnistada, sest ma pole süüdi. Ma ei tunnistanud end süüdi ENSV 
Ülemkohtu istungil 1984. aastal. Permis Kutšino laagris on kõik need aastad püütud mind kallutada olematu süü 
omaksvõtmisele, aga seda ma ei teinud. Albert Hektor palus ikka mõelda nii iseenda kui oma pere peale. Ta püüdis 
mind igati mõjutada. Ta arvas, et järeltulevad põlvkonnad nagunii ei mõista minu kangekaelsust, eestlased ei saa 
minu sellisest käitumisest aru jne. Hektor palus mul põhjalikult järele mõelda tema poolt edastatud ettepanekute üle 
ja lubas tagasi tulla. 

Tallinnas Patarei vanglas sain lugeda ajalehti. Sain teada, et 23. augustil 1987 toimus esimene rahvakoosolek 
Hirvepargis. Seal tõstatati Molotov-Ribbentropi 1939. aasta lepete salaprotokollide teema. See oli just see, eelkõige 
mille eest mind oli vangi mõistetud 15 aastaks. Kuidagi sain ka teada, et Hirvepargis oli nõutud Mart Nikluse ja minu 
vabastamist. 

Peagi pärast Hirvepargi rahvakoosoleku toimumist tuli Patareisse uuesti seltsimees Albert Hektor. Ta küsis, 
et kas ma nüüd usun,  et kui kirjutan  armuandmispalve,  saan kohe vabaks.   Pole  vajagi selgelt sõnaliselt 



välja kirjutada, et tunnistan end süüdi. Palugu ma ainult armu. Ma vastasin ,et armu ma okupantide ja nende 
käsilaste käest ei palu. Armuandmine tähendaks ikkagi süüdi tunnistamist. Siis tegi sm Hektor uue ettepaneku, et kui 
ma olen nõus emigreeruma ja kinnitan seda ka kirjalikult, siis nemad korraldavad asja nii, et umbes kuu aja pärast 
olen Stockholmis. Eesti ei vajavat mõttetuid ohvreid, märtrite aeg olevat möödas. Enne Patareist lahkumist sain 
teada, et Tiit Madisson olevat sõitnud juba 1987. aasta septembri keskel koos naise ja tütrega Rootsi. 

Lükkasin ka selle ettepaneku tagasi. Ütlesin, et Eesti on minu kodumaa ja vabatahtlikult ma Eestist ei lahku. 
Ja üldse, ajad on muutunud ja mida kauem ENSV võimuladvik mind kinni hoiab, seda halvem neile. Sm Albert 
Hektor jäi selle jutu peale viisakaks ja korrektseks. Ta ütles, et kannab minu  seisukohad  oma juhtkonnale ette. 
Tõenäoliselt tuleb mul tagasisõit Permimaale ja mitte enam lennukiga. Ja see tagasireis ei saa lihtne olema, ning kui 
ma siiski viimasel hetkel meelt muudan, siis palugu vanglaametnikke vahendada temaga kokkusaamist. 

Minu Patareis olekust olid vabaduses olevad kaasvõitlejad teada saanud. Vist oli Eve Pärnaste Patareisse 
helistanud, et kas saab mulle pakki tuua. Oli vastatud, Et Tarto on küll siin, aga tal pole paki saamise õigust. 
Igatahes minu ema Linda Tarto teadis augusti lõpus, et ma olen Patareis ja hakkas taotlema kokkusaamist minuga. 
Lühiajaliseks kokkusaamiseks oli mul formaal-juriidiliselt õigus olemas. Jüri Adams oli minu ema palju aidanud ja 
nii Adamsi kui teiste vabadusvõitlejate toel nõuti välja minu ja ema kokkusaamine. Ema aidati Tallinnasse Patareisse. 
Vahetule enne kokkusaamist oli keegi kommunistidest veel minu emaga vestelnud ja palunud mulle mõistus pähe 
panna – kirjutagu ometi armuandmispalve. 

Kokkusaamine toimus, kas 31. augustil või 1. septembril 1987, Patarei vangla ametlikus kokkusaamiste 
ruumis. Läbi kahekordse klaasi nägime teineteist ja saime telefoni teel rääkida. Ema ütles, et ta on küll väga haige, 
aga saab hakkama, sest minu sõbrad aitavad teda. Eriti tänas Jürit (Adams), Peetrit (Einasto) ja Robertit (Hamburg). 
Siis hakkas telefon ägedalt krõbisema ja ema sai aru, et ootamatult võidakse telefon välja lülitada. Läbi pisarate 
hüüdis ta: “Enn, pea vastu! Ära kirjuta mingit armuandmispalvet! Kurjuse riigi ajad on varsti läbi!” Sellepeale lülitati 
telefon välja ja kokkusaamine oligi läbi. Minu ema selline soovitus oli suur vaprus paljukannatanud naisele. Ta oli 
pidanud elus väga palju läbi elama: põgenemine kodust 13. juunil 1940. aastal, hirm Saksa okupatsiooni ajal, mehe 
arreteerimine novembris 1944. a. ja surm Norilski vangilaagris veebruaris 1947. aastal, ainsa lapse (poja) 
kolmekordne arreteerimine (1956. a., 1962. a., 1983. a.), 13 aastat poja vangistust. Need aastad tähendasid ema 
hirmutamist, mõnitamist ja tagakiusamist. Kaasatoodud paki pidi ema Tartusse (Kõrvekülla) tagasi viima. Pärast 
sellist “käitumist” pakki vastu ei võetud. Formaalselt polnud mul ka paki saamise õigust, aga tookord juba tehti 
erandeid. 

Ema sõitis koos abilistega tagasi Kõrvekülla. Varsti, 13. novembril 1987 ta suri. Eks ta oli haige, aga ka 
kommunistide šantaaž tegi oma töö. Mind viidi tagasi Kutšino surmalaagrisse, aga mitte enam lennukiga, vaid 

tavalise tapiga, kus juhtus mitmeid ebatavalisi asju. 
 
 Teekond Tallinnast Kutšinosse septembris-oktoobris 1987 

Septembris algas sõit Tallinnast Permimaale. Tallinnast ärasõitu ei mäleta, aga midagi uut oli küll, kui 
reisirongi koosseisus olev tapivagun ületas Narva jõe raudteesilla. Täielik vaikus, keegi ainult ütles vene keeles: 
“Piir.” Varasematel aastatel oli ette tulnud, et Narva jõest lääne poole lasti häälekõvendajast laulu “Suur ja lai on 
maa, mis on mu kodu” Georg Otsa esituses eesti keeles. Narva jõest ida pool kordus sama, kuid vene keeles. 

Leningradis (Sankt Peterburis) viidi meid jaamast Krestõ vanglasse. Pärast läbiotsimist hakkasin nõudma, et 
mind kui poliitvangi paigutataks vastavalt kehtivatele seadustele teiste poliitvangidega kokku või siis täiesti eraldi. 
Läbiotsijad panid mind eraldi boksi ja ütlesid, et selliseid asju peavad otsustama ülemused. 
Tõenäoliselt mitme tunni pärast tulid allohvitserist vangivalvur ja ka kaks ohvitseri ning viisid mind Krestõ vangla 
ühte kongi (vist kolmandale korrusele). 

Astusin kambrisse ja tervitasin. Algul valitses vaikus, kuid siis tormasid minu juurde kolm mustaverd üleni 
tätoveeritud noormeest, kes olid relvastatud suurte naeltega, millele oli kalts justkui käepidemeks ümber mässitud, ja 
karjusid, et kust ma üldse olen saanud triibulised riided, kui ei oska retsi moodi rääkida, ja kus on tätoveeringud. 
Vastasin rahulikult, et olen poliitvang ja ühtegi tätoveeringut mul pole. Siis tegi suu lahti alumisel koikul lamav blond 
venelane ja küsis, kust ma pärit olen. Vastasin ,et Eestist. Ta hakkas kohe soome keelt purssima ja kamandas 
noormehed oma kohtadele tagasi. 

Siis kostis ukse tagant umbes niisugust valvuri ja ohvitseride vestlust: “Vaat, kuidas läks. Mis me nüüd 
teeme, kas viime ta mõnda teise kambrisse?” Teine vastas: “Mis see meie asi, las Eesti KGB klaarib ise oma asju.”  

Selgus, et kõik minu kambrikaaslased olid “triibulised” (st retsid). Nad väitsid, et on surma mõistetud, kuid  
surmaotsus  on ära  muudetud  ja  nüüd  ootavad  laagrisse  saatmist.  Eelnimetatud  kolm  noormeest  olid 

 
 



Dagestanist. Hiljem nad rääkisid, et ei tohi koju minna, kuna sugulased löövad nad maha. Olid rumalad ja väga 
agressiivsed tüübid. Kambri pealik oli venelane Aleksejev. Ta oli Leningradi ärikas, kellele olevat süüks pandud oma 
konkurendi tapmist, ise küll väitis, et pole seda teinud. Väitis endal olevat kõrghariduse ja teadis ka üht-teist 
poliitikast. Soomlastega äri ajades oli õppinud ka soome keelt. Oli mitu korda käinud Tallinnas ja Riias. Minuga 
vesteldes sai teistele kambrikaaslastele näidata, kui tark ja tähtis ta on. Mul vedas, et just tema oli kambripealik. 
Dagestanlased polnud kuulnudki, et on olemas poliitvangid. 

Krestõ vanglast viidi mind reisirongi külge haagitud “stolõpinisse”. Algas kolm ööpäeva kestav reis 
Leningradist Permi. Vagunis oli ainult kaks “triibulist”. Meile eraldati väike, st poolkupee. Stolõpinis on teatavasti 
kõik kupeed eestpoolt suletud võrgukujuliste trellidega ja lukustatud ustega. Üks “triibuline” oli nii haige, et kanti 
vagunisse ja seal ta ainult oigas ning rögises. 

Kohe algas vastastikune karjumine, nn perelaika. Otsiti tuttavaid, sõpru, vaenlasi. Lõpuks jõuti minuni. Ma 
selgitasin ,et olen poliitiline, mind viidi ajuloputuseks Permist Tallinnasse ja nüüd sõidan tagasi. Üks gruusia 
aktsendiga vang tahtis täpselt teada, kus meie Kutšino surmalaager asus ja mis oli selle aadress. Ütlesin aadressi ja 
selgitasin, et see oli meie naaberlaagri aadress. Seepeale hakkas ta hüsteeriliselt karjuma, et ma valetan. Tema olevat 
eelmise karistuse ajal olnud VS-389/36 naaberlaagris ja sellel range režiimiga poliitiliste laagril ei ole naabruses 

mingit erirežiimiga ilma aadressita poliitvangide laagrit. Sain aru, et tegemist on KGB poolt instrueeritud 

provokaatoriga. Minu õnneks hakkas üks vang kuskilt kaugemast kupeest mind kaitsma. Ta ütles, et oli 
vabakäiguvangina meie laagri ümbert isegi heina niitnud. Siis läks nende kahe vahel hirmsaks vaidluseks. 

Permi raudteejaamas laaditi meid “ronkadesse”. Mind pandi kui “triibulist üksiklahtrisse. Ootamatult suruti 
sinna mulle sülle ka provokaatorist kisakõri. Ta hakkas mind kohe ründama. Algul üritas ta pulkade vahele pandud 
žiletiteraga mu silmi läbi tõmmata. Pärast seda, kui olin žileti põrandale löönud ja saapaga peale astunud, üritas ta 

mind kägistada. Ta oli minust küll palju noorem, kuid siiski nõrgem. Pealegi oli minu positsioon parem – mina istusin 
pingil, tema oli surutud mulle sülle. Võitlus käis umbes poolteist tundi. Olin omakorda sunnitud talle jaopärast õhku 
andma ja selgitusi jagama. Lõpuks ta nõustus, et mul on õigus, lasku ma ainult tema kõri lahti, et ta saaks vabalt 
hingata. 

Permi vangla tapiosakonnas pandi meid kõiki esialgu nn “lõvipuuri” – st suurde trellitatud puuri. Sealt siis 
sorteeriti vange ja jagati kambritesse. Selgitasin soovijatele retsidele, et olen poliitvang ega sekku teiste vangide 
asjadesse. Ootamatult hakkas provokaator jälle karjuma ja mind ründama. Mitu vangi asusid mind kaitsma. 
“Lõvipuuris” oli ka mujalt toodud vange, kellest kolm tundsid ründajas ära “vana koputaja”. Nad hakkasid teda 
peksma – reetur sai kohutava keretäie. Püüdsin peksjaid rahustada, kuid nad said vihaseks ja nende pealik tuletas 
meelde, et ise ju ütlesin, et poliitvangina ei sekku teiste vangide asjadesse. Kui tulid valvurid ja ohvitserid, vaatasid 
nad maaslamavat provokaatorit, siis mind ning sõnasid: “Ah et nii kukkus välja.” Kontrollisid, kas provokaator on 
ikka elus, siis võeti tal jalust kinni ja lohistati lõvipuurist välja, vere- ja uriinijälg järel. Üks ohvitser näitas näpuga 
minu peale ja küsis: “Kas tema peksis?” Mitu vangi vastasid kooris, et intelligent selliseid asju ei tee. Ja üldse pole 
keegi maaslamajat peksnud, ise kukkus pikali. Ohvitser vaatas minu poole ja ütles, et mul ikka vedas küll. 

Rohkem vahejuhtumeid ei olnud ja oktoobri lõpus või novembri alguses jõudsin Kutšinosse tagasi. 
                                   
Linda Tarto matustest novembris 1987. a. 

Tänu rahva survele nii Eestis kui välismaal mind vabastati ja 17. oktoobril 1988. aastal jõudsin Eestisse. 
Siin sain ma täpsemalt teada oma ema matustest umbes 11 kuud tagasi. 

Matuste üldkorraldajaks oli olnud minu ristiisa, endine poliitvang Arved Kull. Palamuse surnuaiale kaevasid 
haua Jüri Adams ja Jaanus Paal. Matusetalitust viis läbi pastor Illar Hallaste. Kohal olid meie sugulased ja tuttavad. 
Kohal olid ka paljud endised poliitvangid: Erik Udam, Endel Ratas, Lagle Parek, Arvo Pesti, Viktor Niitsoo, Valdur 
Raudvassar, Mati Kiirend ja nooremad vastupanuliikumises osalejad. Hauale asetatud lillekimpudel ja pärgadel olid 
sinised, mustad ja valged lindid. Lauldi Eesti Vabariigi hümni. 

Pärast matuseid osa matuselisi kogunes Tartus Annelinnas Lehte Bertlova korteris. Algul peeti nõu, kuidas 
tähistada 1988. aastal 24. veebruari. Siis Jaanus Paal tegi ettepaneku, et peame tähistama juba 2. veebruari järgmisel 
aastal. Seda ettepanekut toetasid Mati Kiirend, Lagle Parek jt kohal olnud. 

Sellest minu ema matuse järgsest koosviibimisese Annelinnas saidki alguse 2. veebruari 1988. a. sündmused 
Tartus. 

1987. aasta lõpus ja 1988. aasta alguses võeti okupantriigi NSV Liidu sõjaväkke Jüri Adams, Viktor 
Niitsoo, Urmas Imro, Andres Mäe, arreteeriti Heiki Ahonen. 2. veebruaril 1988 arreteeriti Tartus Erik Udam, Endel 
Ratas, Johannes Sirel, Rein Vanja jt. 

Paljusid eestimeelseid meeleavaldajaid puresid-näksisid verekoerad … 
Aga jää oli hakanud liikuma!        Enn Tarto 



 
Sakalamaa ei unusta 

 
Suurim ja mahukaim töö ajaloo jäädvustamisel on Enno Piiri eestvõttel koostöös VMÜ-ga, Memento 

Viljandi osakonnaga ja Viljandi Muuseumiga 13 nest valuraamatust koosnev sari “Sakalamaa ei unusta”. Kokku 
2244 leheküljel on kirjeldatud 8842 Sakalamaa inimese saatust, vaeva ja viletsust, mida nõukogude võim sooritas 
represseerimistega aastatel 1940–1987. Neil raamatutel on ka eriline väärtus Vabadussõja sangarite elulugude 
jäädvustamisel, kelle tutvustajaks on olnud Viljandi Muuseumi direktor ja VMÜ esimees hr Jaak Pihlak. Ühenduse 
eestvõttel taastati ka Vabadussõjas langenute kalmistu Viljandis, mille pühitsemine 15. septembril 1991 kujunes 
rahvuslikuks meeleavalduseks. Järjepidevalt on suudetud välja anda Sakala Kalendrit, mis ilmub juba 1990. aastast. 
Viljakad tegevusaastad on möödunud Vabadussõjas langenute mälestussammaste taastamise ja Eesti iseseisvusega 
seotud mälestusmärkide rajamise tähe all. Üks suurejoonelisemaid memoriaale on kindlasti Pilistvere Kivikangur, mis 
on pühendatud Siberis hukkunute mälestusele. 

Algusaegade agarus on vaibunud ja paljud seltsid oma tegevuse lõpetanud. Ellu on jäänud kõige 
teotahtelisemad ja visamad. Mis paneb neid inimesi tegutsema ja milleks on meil ülepea muinsuskaitset tarvis? 

Esmalt on teadmine ja soov noortele selgeks teha, et ilma kultuuriloolise minevikuta ei ole rahvusel tulevikku. 
“Muinsuskaitsetöö on usk eesti rahva tulevikku,” on oma artikli pealkirjas asja olemuse ja vajalikkuse lahti 
mõtestanud hr Enno Piir. 
 

Enno Piir 
 

Kauni Haanjamaa südames Kokemäe külas ilusa Vihtla järve kaldal Kusma talus sündis 7. jaanuaril 1910 
poiss, kellele pandi nimeks Edgar. Alghariduse sai ta Koke algkoolis, seejärel õppis Võru gümnaasiumis. Isatalu kehv 
põllupind aga ei võimaldanud alustatut lõpuni viia. Tuli leida praktilisem ala. Ja kaheksateistkümne-aastane 
noormees astus Väimela Põllutöökooli, kust aastase õppimise järel siirdus praktikale Soome. Edasi jätkusid õpingud 
Jäneda Põllutöökeskkoolis. Pärast kooli lõpetamist 1932. a. töötas Enno Piir viis aastat Võru ajalehe "Elu" juures 
põllumajandusosakonna toimetajana, kolm aastat Põllutöökoja instruktorina. Ajavahemikul 1933-1940 oli ta ühtlasi 
Haanja Rahvaraamatukogu Seltsi "Koit" raamatukogu juhataja ja seltsi esimees. Sellest ajast pärinevad Enno Piiri 
toimetatud "Haanja Munamägi - turistide mekka", "Suur Munamägi piltides", "Turistide kodu Munamäel" ja 
"Võrumaa põllumajanduse aastaraamat". 

1940.-1944. a. töötas Enno Piir Haanja vallas raamatukogu juhatajana ja põllumajanduse statistikuna. 
Järgnesid töökohad Antsla Põllumajandustehnikumis, Pärnjõe sovhoosis jm. 1960. aastast alates töötas ta Viljandi 
Sordikatsepunkti juhataja abina. 

Oma paremail meheaastail ei saanud Enno Piir tegutseda, nagu tahtis: ligi veerand sajandit tuli olla varjus, 
muretseda perekonna pärast, elada varielu, olla viis aastat Inta laagris Komimaal ja alustada pärast seda uut elu 

Mulgimaal. Päris tühjalt ei möödunud needki aastad - Enno Piir koostas just sel ajal Fr. 
R. Kreutzwaldi "Kalevipoja" tekstikriitilise väljaande sõnastiku. Enno Piir registreeris 
kõik eeposes esinevad sõnad ja pani need tähestikulisse järjekorda. 

Kultuurihuvide rahuldamiseks avanesid Enno Piiril võimalused siis, kui asutati 
Eesti NSV Looduskaitse Selts. Viljandis alustas aktiivset tegevust kodu-uurimise 
sektsioon, mille eesotsas Enno Piir seisis koos mitme teise mehe ja naisega. Loengute ja 
ekskursioonide kõrval oli üheks tegevusharuks kultuurilooliselt oluliste paikade 
tähistamine. Viljandimaal on Enno Piiri eestvedamisel püstitatud palju mälestuskive ja 
paigaldatud mälestustahvleid. Ta algatas ka kirjandusõhtute korraldamise, sellega 
kaasnes koostöö raamatuühinguga. 
Enno Piir on Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu "Memento" liige. Ta on 
kirjutanud mitmeid artikleid 1941. ja 1949. a. küüditamiste kohta. Esiletõstmist väärib 

Enno Piiri üleskutse 1989. aasta "Sakalas" , et represseeritud teataksid, kes Viljandimaa inimestest surid või tapeti 
väljasaatmise kohtades ja laagrites. Üleskutsele reageeriti väga elavalt ja selle tulemusena valmis suur mälestusnäitus  
"Memento  mori",  mis  avati  "Ugalas"  hingedepäevaürituse  ajal.     Kuid  Enno  Piir  ei 
 
 
 
 
 



piirdunud ainult näituse koostamisega, vaid kaheksa aasta jooksul peale üleskutse ilmumist ajalehes valmis 
kolmeteistkümnest raamatust koosnev sari "Sakalamaa ei unusta", kus on kirjas 8688 inimese nimed, lühikesed 
eluloolised andmed ja iga seitsmenda-kaheksanda fotogi. Need on nõukogude võimu poolt represseeritud inimesed, s.t 
tapetud, arreteeritud, küüdidatud või muul viisil ahistatud. 

Enno Piir ise kirjutab sarja "Sakalamaa ei unusta" saamisloost: "Kui ma Siberis sõpru matsin, siis andsin 
endale püha vande:"Kui ma siit pääsen, ei unusta ma teid kunagi." Ma olin seal rikas mees. Mul oli kodumaa muld 
ühes ja kirstu sai iga mees sellest natuke kaasa. Osa tõin veel tagasigi." 

Enno Piiri koostatud sarjal on omataoliste seas eriline koht. Sarja raamatud pakuvad oma ülevaatega 
kihelkondadest, valdadest-linnadest taustsüsteemi neljakümnendal aastal alanud traagikale. Muuseumide fondidest on 
avalikkuse ette jõudnud sajad fotod, mis toovad silme ette endise aja, kunagise olukorra ja tolleaegsed inimesed, 
kelledest paljud langesid repressioonide ohvriks. Nende loetelud muutuvad omakorda elavaks nii fotode kui ka 
mälestuste vahendusel ja mõjuvad isegi emotsionaalselt. Need lisaväärtused teevadki sarja erakordseks ja 
enneolematuks. 

Enno Piir on mees, kes ei jäta elus õpitut, nähtut ja kogetut ainult enda teada. Neljateistkümneaastase 
koolipoisi Enno Piiri esimesest trükimusta näinud artiklist kuni siiani on ajalehtede ja ajakirjade veergudel ilmunud 
üle tuhande tema kirjutise. 

Enno Piir on väliselt tagasihoidlik ja püüab oma suurte tegemiste kõrval varju jääda, et teda ei märgataks. 
Tegelikult on ta aga väga tahtejõuline, visa ja järjekindel inimene, kes võib ka läbi müüri minna. Tal on murdumatu 
loomus. 

Teks on kirjutatud järgmiste allikate põhjal: 
"Eesti Loodus" 1970 nr. 2, lk 127 (Miljan, A), "Sakala" 13. jaanuar 1990, lk. 3 (Ants Salum), 
"Sakala" 10. jaanuar 1995, lk. 6 (Ants Salum), "Sõnumileht" 10. jaanuar 1998, lk. 7 (Ants Salum) 

 
 
 
 

ESTO minevik ja olevik 
 

ESTO on ülemaailmne välis-eestlaste kultuurifestival, mis alates 1972. aastast neljaaastase vaheajaga 
toimunud on. 

ESTO ellukutsumise idee autoriks on Robert Kreem Kanadast. ESTO 84 raamatus kirjutab ta: „… ESTOde 
traditsioon on aidanud mobiliseerida meie rahvajõudu globaalselt, mõista üksteist inimestena ja eestlastena ning eri 
maades elunevate eesti ühiskondadena. ESTOd on meist moodustanud tõelise Vaba Eesti ühiskonna loendamatute 
kommunikatsioonikanalitega meie vahel, üle ruumiliste kauguste ja erinevate elutingimuste. 

Nagu Eesti Vabariik kuulutati välja manifestiga, nii kinnitasid vabad eestlased ühise manifestiga esimesel 
ESTOl aastal 1972 meie uue globaalse eesti ühiskonna tegevuse sihid: 

   1. Eesti rahva enesemääramise õiguse ja poliitiliste vabaduste tagasivõitmine. 
   2. Eesti keele ja kultuuri säilitamine ja edendamine. 
   3. Eesti rahva loovate jõudude koondamine ja toetamine ühiskondlikul, kultuurilisel, majanduslikul ja igal 
teisel elualal.“ 

 
Esimeste ESTOde põhisuunitlus oli tugevalt poliitiline. Vabas maailmas elavad eestlased ei olnud unustanud 

ja ei tahtnud leppida sellega, et nende sünnimaa oli jätkuvalt okupeeritud ning eesti rahvas selle okupatsioonivõimu 
ikke all kannatab. 

Pagulas-eestlased kasutasid ESTOt väljundina, et tervele maailmale rahumeelsete demonstratsioonide ja 
kultuuriliste ürituste kaudu meelde tuletada Eesti õigusetut okupatsiooni. Tähelepanuväärne on ka see, et festivali 
asukohamaade valitsused alati suurimat solidaarsust eestlastega üles näitasid. Üheskoos nõuti vabadust Eestile ja 
eesti rahvale! 

Aastakümnete vältel on igale välis-eestlastele ESTOst osavõtt olnud aukohustus. Poliitiliste nõudmiste kõrval 
on festivalil alati tähtsal kohal olnud ürituse kultuuriline aspekt. Tuhanded osavõtjad tulid kokku sini-must-valgete 
lippude all ja kirevates eesti rahvarõivastes koos laulma ja tantsima, sportima, etendama teatrilavastusi, pidama 
teadlaste konverentse jpm. Kõige sellega tutvustati asukohamaades võimalikult mitmekülgselt eesti kultuuri ja nauditi 
üheskoos eestlaseks olemist. 
 
 



Eelnevad üheksa ESTOt on toimunud: 
1972 – Toronto, Kanada 
1976 – Baltimore, USA 
1980 – Stockholm, Rootsi 
1984 – Toronto, Kanada 
1988 – Melbourne, Austraalia 
1992 – New York, USA 
1996 - Stockholm, Rootsi 
2000 - Toronto, Kanada 
2004 – Riia, Läti 

 
Selles, et väike Eestimaa, tema rahvas ja kultuur maailmale tuntumaks on saanud, on ESTOdel ja välis-

eestlaste tegevusel suur osatähtsus olnud. 
Pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal on palju vaieldud ESTOde vajalikkuse üle. Eesti on nüüd jälle 

vaba, iseseisev demokraatlik riik. Milleks veel ESTOd? 
Vastus sellele küsimusele kõlaks: 

ESTO on välis-eestlaste kogukondadele kujunenud kultuuriliseks traditsiooniks. ESTO üritused vahendavad ja 
tutvustavad maailmale meid, mis on kõigi eestlaste sihiks ja sooviks. ESTO kaudu ei taha välis-eestlased (nagu seda 
vahel valesti tõlgendatakse) mitte ennast presenteerida, vaid eesmärgiks on tutvustada Eestimaad ja tema kultuuri, 
sest ESTO kutsub kokku ühisele peole üle maailma laialipillutatud erinevates kultuuri-keskkondades elavaid eestlasi. 
ESTO annab võimaluse kohtuda nt. Kaukaasia ja Austraalia eestlasel, annab võimaluse kohtuda oma ammuseid 
sõpru, sugulasi, kooli- ja võitluskaaslasi kui ka leida uusi tuttavaid. Nende päevade raames toimuvatel üritustel on 
asjaarmastajatest lauljatel, tantsijatel jt., kõrvuti professionaalidega, võimalus näidata oma aastatepikkuse töö 
tulemusi, sest ESTOl esinemise nimel ollakse valmis meeleldi tööd tegema ikka eesti keeles ja meeles. 

Aasatal 2009 on Saksamaal elavatel eestlastel au korraldada järjekorras X ESTO. Oleme valinud toimumise 
kohaks Münsteri, kuna Münsteri linnaga on paljudel pagulas-eestlastel seotud isiklikud mälestused. Münsteri linn 
tähendab meie kaasmaalastele midagi erilist: peale Teist maailmasõda asus linna lähedal suur eestlaste 
põgenikelaager. Paljudele, kes 50ndate aastate alguses Saksamaalt/ Euroopast välja rändasid, nii siia- kui ka 
sinnapoole üle mere, oli just Münster see koht kust algas edasine rännutee. Osad põgenikelaagri asukate poolt loodud 
toonased eestlaste grupid tegutsevad tänapäevani. 

ESTO 2009 festivali programm koosneb peamiselt kultuuriüritustest, kuid ei puudu ka traditsioonilised 
Rahvuskongress, teadlaste konverentsid, üliõpilaskorporatsioonide kokkutulekud, spordivõistlused, lisaks veel kirev 
raamprogramm ning programm lastele. ESTOst 2009 võtavad muuhulgas osa ka Saksamaal elavad balti-sakslased, 
nii esinejatena kui külalistena. Samuti ootame Münsteri ja ümbruskonna elanike ning eesti sõprade rohket osavõttu 
nii Saksamaalt, Euroopast kui kogu maailmast! 

Sellise suure peo kordaminek saab õnnestuda vaid kõigi eestlaste, nii välis- kui kodueestlaste, kõikide 
seltside, organisatsioonide, ametkondade aktiivsel osavõtul ja toetusel - ühise jõupingutusena. 

Teretulemast Münsteri! 
ESTO 2009 Organisatsioonikomitee 

 

Peetripäev - 29. juuni 
 

Suvine peetripäev on Lõuna-, Ida- ja Kagu-Eesti püha. Tähtpäeval on neil aladel tugev õigeusukalendri 
mõju. Vanemate allikate järgi on see olnud varasematel sajanditel populaarne päev, mida on tähistatud sarnaselt 
jaanipäevaga tulede, tantsimise ja lauluga. Samuti on viidud ohvriande pühapaikadesse ja valitsenud töökeeld. 

Õigeusu alade suvine peetripäev on kirmaste aeg ja just noorte neidude pidutsemise aeg, kevade ärasaatmise 
püha. On käidud ühiselt vihtu tegemas. 

Töökeelud on seotud piksega – heinakuhjade tegemine, põllutööd jmt tõmbavad äikest ligi. 
Rituaalsed toidud: söödi sõira ja piimatoite. 

BERTA 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
  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 - 46 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.  
 

 
Pühapäeval 22.juunil, kell 18:00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus. Forest Lawn kalmistul, eestlaste 
mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud. 
 
Pühapäeval, 10.augustil 13:00 - Koguduse suvine väljasõit. Kembi Talus. 
 
Pühapäeval, 12.oktoobril, kell 14:00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud. 
 
 

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

   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Kalev Lillak'u mälestusi 
 

Viis väikest inglit 

 1932. aastal sündisid ühes vaeses Põhja Ontario talus viisikud tüdrukud. Need olid esimesed viisikud 
maailmas ja sellal oli see suureks sündmuseks. Kogu maailma teadete organisatsioonid rääkisid sellest, kaasa arvatud 
Eesti.  

Meie väikese riigi President, Konstantin Päts kes alati aitas vaeseid, annetas üks miljon krooni sellele perele.  
Aastad möödusid, Teine Maailma Sõda oli lõppenud ja 1955. aastal rna tulin Kanadasse. Alul olin Ottawas, 

kus töötasin Sõjaveteranide haiglas ja hiljem olin Montrealis, kus töötasin Snook Moving Kompanile. Meie büroo 
lähedal haiglas oli lilleäri ja ühel päeval ma kü1astasin seda. Sisenedes ü1latas rnind seinal olev suur pilt viiest 
beebist, kõik valgetes riietes, just nagu viis väikest inglit.  

Hakkasin äri omanikuga rääkima ja ta ütles, et on üks nendest väikestest inglitest. Kui mainisin, et meie Eesti 
President annetas nendele üks miljon Eesti Krooni, läks jutt väga sõbralikuks. Ta küsis palju küsimusi, seletas oma 
perekonna käekäikku ja palus rnind ikka sisseastuda ja jutustada Eestist rohkem. Seda ma ka tegin kui aeg vähegi 
lubas.  
 Sain teada ka kõikkide beebide saatusest. Peale lilleäri omaniku, teine õde töötas lähedal olevas haiglas, 
umbes viie rninuti tee kaugusel, kolmas töötas Montreali all-linnas, neljas oli abielus Torontos ühe arstiga ja viies 
õde oli juba surnud.  
 2007 aasta suvel oli mul võimalus näha kolme tunni pikkust TV filmi nendest 'Five Little Angels". See 
tuletas mulle meelde meie President Pätsi lahket annetust nendele viiele inglile.  

Kalev Lillak 
 
 

Ta jäi ellu 

 Üks mu sõpradest oIi Dimitri Ivanov. Ta oIi sündinud Odessas, Ukrainas, isa Vladimir oli tsaariväe ohvitser 
ja ema Elene oIi eestlanna. Nad elasid Tallinnas ja Dimitri oli Eesti Kaubalaevastiku ohvitser .  

Kui kommunistid okupeerisid meie kodumaa, Dimitri nagu peaaegu kõik Eesti meremehed arreteeriti ja 
saadeti Siberisse. Ta isa, ema ja õde Tamara aga põgenesid Saksamaale, kus ka isa Vladimir suri. Dimitri ema ja õde 
emigreerusid hiljem Kanadasse ja Montrealis ma kohtasin neid. Dimitri ema tihti kõneles nende põgenemisest 
Odessast Eestisse, mis kestis mitu nädalat ja ema pidi müüma kõik nende asjad, et perekonda päästa. Dimitri oIi 
sellal 5 aastane ja õde Tamara 3 aastane.  
 Kuna Elene ihkas ikka veel enne oma surma näha poega, tekkis mul plaan oma sõpra otsida Punase Risti 
kaudu. Kogusin kõik andmed ta emalt ja kirjutasin Rahvusvahelisele Punasele Ristile Züruchis. Möödusid kuud, aga 
midagi ei juhtunud. Ühel päeval 1964. aasta juunis tuli Punaselt Ristilt teate, et Dimitri on ellu jäänud, vabastatud ja 
elab Tallinnas. Ma võtsin nüüd ühenduse Dimitriga ja saatsin palve Nõukogude Eeestile, et lubada poega Kanadasse 
oma ema külastama. Aeg aga venis ja väljasõidu luba anti alles kolm aastat hiljem. Enne poja Kanadasse jõudmist 
ema haigestus ja suri. Ta leinateenistus peeti meie Vancouveri kirikus õpetaja Helmut Piiri poolt.  

Aga Dimitri tuli. Peatas oma õe juures. Mu abikaasa ja mina valmistasime suure vastuvõtu Dimitrile ja õele 
ja kaks nädalat hiljem ta sõitis tagasi Tallinna. Mu sõbral oli palju rääkida oma elust meremehena, elu Siberis ja siis 
jälle tagasi kodumaal.  
 Dimitri ema, Elene suri Vancouveris 1968.aastal, Dimitri Suri Tallinnas 1994 ja õde Tamara Vancouveris 
1998. aastaI, ja mu1Ie on jäänud ainult mälestused.  

Kalev Lillak 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Eesti Vabariigi reserv kolonelleitnant  
Jaan Unt 

 
Jaan Unt, Eesti Vabariigi Reserv  kolonelleitnant kirjutas alloleva kirja 

Eesti Rahvale ja ametisse astudes käsikiri nr.1 Tartu linna ja maakonna 
kaitsevanemale kui kommunistid tahtsid Eesti riiki üle võtta 9. jaanuaril  1925 a. 
Tartus. 

Ei tohi unustada,  et kolonelleitnant Jaan Unt elas  siin Vanvouveris 
umbes 30 aastat. Tartu linn oli esimene teiste linnade hulgas, kes võttis neid 
kommunisti õõnestustöid tõsiselt. 
 
Kiri Tartu rahvale 
 

Viimane  raske  vabadusheitlus   suure   idanaabriga   andis  meie  
rahvale rahulepingu,  mille alla  kirjutati  meie  kodulinnas  2. veebruaril  1920. 
Selle tähtsa akti  sõlmimisel  lepiti  kokku,  et  kumbki lepinguosalistest ei sega 
ennast vastaspoolse sisemistesse asjadesse ja ei luba   oma   territooriumil  
tekkida sõjariistus jõude, millised oma tegevuse sihiks seavad naaberriigis 
maksva korra  kukutamise. 

Eesti vabariigi valitsus  on sellest lepingust vankumatult kinni  pidanud   ja  terve  meie rahvas on olnud 
arvamisel, et raskete ohvritega kättevõidetud rahulepingut  tuleb kõrvalekaldumata täita ja seda pühaks pidada. 
Koguni teisiti kujunes aga Nõukogude Venes.  Ilma revulutsiooni õhutamiseks  tegutseb  seal kolmas  internatsionaal,  
kes käsikäes  Nõugugude valitsusega kõige suuremat  energiat   ja suuri rahasummasid kulutab kommunistliste 
organisatsioonide toetamiseks  teistes riikides. 

Vaevalt saades unustada möödunud sõjakära     ja    suutes   asuda   riigi   sisemise eluülesehitamisele pidime 
pea tundma, et pole küllaldasi kindlustusi meie rahulise arenemise võimalusse.   Varsti   asuvad   meie   rahva  
vaenlased   oma   õõnestamistööle,  ära kasutada põhiseadustega kindlustatud kodanliku õigusi. Siin ja seal üle maa 
tekivad 
kommunistlikud  rakukesed. 

Nad     tungivad    meie   avalikus    elus    kohtadele    ja    asutussesse,   kuhu   juurdepääsu demokraatilise  
korra  juures  on  võimaldatud  kõikidele  riigi  kodanikudele. Kõlavate nimetuste ja lööklausete katte all viivad 
kommunistid  oma mehi  omavalitsustesse ja  riigi,  et  seal  jutlustada  enamlasest  ja  riigi  tööd  takistada. 

Kõiki teid tarvitades läheb enamlastel korda töölisorganisatsioonide ette otsa kommunistlisi tegelasi, mille 
tõttu võimalikuks sai kihutustöö korraldamine  laiematele hulkadele. Suuremates linnades ostetakse ametiühistuste 
majad,  kus siis   takistamata korraldati varju all koosolekuid, kuhu korjati riigivastast kirjandust. Igal juhusel 
kasutati  avalikke  koosolekuid  ja  rongikäikusi,  et  luua kommunismile soodsat meeleolu ja maha kiskuda meie riigi 
juhtide tööd. 

Mindi  veel  kaugemale.   Asuti  juba  lööksalkade  korraldamisele , kuna propaganda sõna ei annud küllalt 
kiiresti soovitavaid tagajärgi.Töölisliikumisest kõrvaldati sihtkindlalt tegelased kelle püüdmiseks oli töö töörahva 
olukorra parandamiseks rahulikku evulatsiooni teed käia. Nõukogude  Venest valgusid üle piiri seal vastava 
ettevalmistuse saanud agitaatorid ja sinna 
pugesid  tagasi  need,   kelle  tegevus  juba  sedavõrd  avalikuks muutus, riigivõimud  sellele tõkkeid  hakkasid  
tegema.  Murega  vaatas  riigitruu    kodanik   tulevikku,    hinnates tõsiselt käesolevat hädaohtu,  millele  viis  meie  
kodumaad  vaenlaste  ja  palgatud agentide tegevus.  Seda  hädaohtu   suurendasid   veel   poliitiliste   rühmituste  
lahkhelid   ja sageli pikale  venivad valitsuse kriisid.  Oli selge  et   pidi midagi ette võtma,  kui ei taheta näha 
häävinevas vabadussõja suurte ohvritega saavutatud  vabariigi iseseisvust. 
 
 
 



 
 

Välja  minnes kindlast arusaamisest, et on vaja koondada väljaspool  politilisi võitlusi kõiki, kellel Eesti 
olemasolu ja tema tulevik  kallis  on - tuldi Tartus 24. Oktoobril 1924.a. kokku nõupidamisele  enesekaitse  
küsimustes.  See  päev  on  tõeliselt  Tartu  maleva  sünnipäev.  Sellest  esimesest Tartu  linna kaitseliidu korraldava 
kommitee koosolekust.   mis  ära  peeti  2.   diviisi  staabis,  võtsid osa diviisi ülem kindral E. Põdder, tema abi 
kolonel E.Kubbo, linna kommandant   major  Kuuse,   prof.   J.Kõpp,   ja riigi  kohtu  abiesimees kolonel Kann,  
hrad L.Kangur, Treude,  maakonna valitsusest hrad E.Saar ja K Tirol. Peale   ühemeelset    otsust,  milles 
rõhutatakse valveloleku tarvidust asutakse  riigitruude  kodanikkude organiseerimisele, selleks  moodustades  
korraldavat  kommiteed    eesotsas linnapea K.Luik'iga  tema   abiks  on  maakonna  valitsuse  esimees  P .Riives.  
Kommitee sekretäriks valiti K.Tirol. Seati  üles  Põhimõtted, mida tuli aluseks võtta kaitseliidu organiseerimisel. 
Kodukord võeti vastu ja otsustati esitada sõjaministrile kinnitamiseks. Kodukord näeb ette tegevuse  piirkonnaks 
Tartu linn. Kodukord räägib kaitseliidu   eesmärkidest,  väljaspool sõjaväge  seisvate kodanikkude organiseerimine, 
vabariigi     julgeoleku ja kodanikude kaitse. Märgib ära kaitseliidu õigusi pidada õppusi ja laskeharjutisi. 
Tegevliikmeteks on kodanikud kes Eesti demokratilist vabariiki on valmis kaitsma. 1. detsembriks 1924 liigete arv 
tõusnud 300.  malevlaseni. 
 
9. jaanuaril 1925 asub ametisse Tartu linna  ja maa kaitsemaa pealik, vabadussõja aegne Kuperjanovi 
rügemendi  ülem kolonelleitnant Jaan Unt. 
 
 

Käsikiri  nr.1 
Tartu linna ja maakonna kaitsemalevale. 

9.jaanuaril 1925 
Para, nr  1 
Olen  Tartu  linna  ja  maakonna   kaitsemaleva  pääliku  kohuste täitmisele asunud. 
Alus:  Vabariigi kaitsemaleva  ülema telegramm nr 18-7. jaan. 1925 
 
Para. nr  2  
Riik - see  rahvas  ise   ja  esikätt  iga   riikliselt riigi iseseisvuse mõttes seehästi mõtlev kodanik, kes  veendunud meie 
riigi iseseisvuse mõttesse  Rahva enese ja kohusetundest, tema sisemisest distsipleerimisest oleneb ühiskordne   
julgeolek ja  riigi  olemasolu.  Sellepärast ei pea   toetama ainult  alaliselt riigis olevate kaitse olevate orgaanide 
peale, vaid igas kodanik peab enese pühaks kohuseks oma jõudu mööda kätt külge panema, et alles hoida ja edendada 
suure vaeva ja verega kätte võidetud vabadust ja  iseseisvust millest unistanud meie esivanemad nii palju aastate 
jooksul. 
 
Eestlasse tung ja püüd on olnud alati vaba olla. Näidaku ka siis iga eestlane, et ta vääriliselt seda vabadust kaitsta ja 
hinnata oskab. 
 
Olgu ka iga tõsisele eestlasele omane see kõige kõrgem siht, mida  on üles seadnud vabariigi  kaitse maleva-rahva 
kaitse valmisolu korraldamine ja riiklise ning ühiskondlise seadusliku korrakindlustamine.    
           Kolonelleitnant Jaan Unt.
  
   

          Internetist,   Rein Losin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1941.a Suvesõda Viljandimaal 
 

Viljandimaal metsavendade tegevus oma maa vabastamisel punase režiimi alt kujunes ohvriterikkamaks kui 

mujal. Põhjuseks oli nende ründetegevuse suur aktiivsus ja neile vastu tegutsenud Viljandi hävituspataljoni suurus 
ning hea relvastus. Põhja-Viljandimaa metsavennad pidid rinde peatuma jäämise tõttu Kesk-Viljandimaal kauem 
pidama ägedaid lahinguid vaenlasega. 

Üks esimesi kokkupõrkeid hävituspataljoniga toimus 1. juulil Taevere vallas, kus umbes 200-meheline 
hävituspataljoni üksus piiras ümber 30-40 mehest koosneva Taevere ja Vastsemõisa metsavendade grupi. Tundes 
hästi maastikku, õnnestus metsavendadel kahelt poolt ründava vaenlase ahelike vahelt välja lipsata. Võõral 
metsamaastikul orienteerumise kaotanud hävituspataljoni mehed kandsid aga raskeid kaotusi, viies kaasa kolm 
veoautotäit surnuid ja haavatuid. Metsavendadest sai surma üks ja vangi langes viis meest, kes kõik mõrvati. 

4. juulil võttis Kõpu metsades ja soodes varjunud 50-meheline metsavendade salk võimu üle Kõpu 
vallamajas ja alustasid sinna toodud raadioaparaatide tagastamist rahvale. Kõpu Punaarmee õhuvaatluspostile anti 
telefoni teel käsk relvadeta välja maanteele tulla. Varsti kostis postilt tulistamist ja hiljem selgus, et ohvitser oli oma 
alluva ja seejärel enda maha lasknud. Pisut hiljem ründas metsavendi kohale rutanud hävituspataljoni üksus, kelle 
kuulipildujatulele ei suudetud vastu panna ja taanduti. Lahingus sai surma üks ja langes vangi kaks meest, kelle 
hävituspataljon samas maha laskis. 

Samal päeval vallutas grupp metsavendi Rimmu vallamaja ja võttis valve alla Uue-Kariste postkontori ning 
telefonikeskjaama. Mõni tund hiljem ligines vallamajale kolmel veoautol 80-meheline ülitugevalt relvastatud 
hävituspataljoni üksus. Pärast ligi tund aega kestnud lahingut lõppes vallamaja kaitsnud metsavendadel laskemoon ja 
nad olid sunnitud taanduma. Ka Paistu vallamaja üle võtnud Loodi ümbruse metsavendi tabas sama saatus. 

4. juulil ründasid Põltsamaa ümbruse metsavennad mitmel korral Põltsamaa linnas asunud Punaarmee ja 
hävituspataljoni üksusi. Päeva jooksul toimus mitu lahingut. Lustiverest appi rutanud metsavendade abiga vallutati 
linna täitevkomitee ja Põltsamaa vallamaja. Ööhämaruses saabus vastasele kaks autotäit hävituspataljonlasi ja 
punaväelasi kuulipildujatega appi. Metsavennad olid oma puuduliku relvastuse tõttu sunnitud taanduma. Toimunud 
lahingus kaotas vaenlane umbes 40 meest langenutena ja 27 haavatutena. Metsavendadel oli 3 langenut ja 8 haavatut. 
Ka Mustla linnas võimu üle võtnud metsavennad olid sunnitud hiljem linna saabunud tugevasti relvastatud 
punaväelaste eest taanduma. 

Edukalt tegutsesid Viljandimaal Vastsemõisa valla metsavennad, kes 6. juulil võtsid vallas võimu üle, saades 
vallamajast hulganisti relvi ja lõhkeainet. Punaarmee üksuste liikumise takistamiseks purustati mitu suuremat 
maanteesilda. Sildade juurde jäeti varitsussalgad, kes avasid purustatud silla juures peatunud punaväelaste pihta tule. 
Viimased, põgenenud tagasi Viljandi suunas, hävitati piiri ületanud sakslaste poolt. 

6. juulil võtsid vallamajas võimu üle Imavere vallas tegutsenud, umbes 30-meheline metsavendade grupp. 
Neid püüdsid ümber haarata kohale saabunud umbes 125 hävituspataljonlast. Kattes oma taandumist püssitulega, 
tõmbusid metsavennad tagasi metsa. 

Üheks suuremaks endid varjavate inimeste koondumiskohaks oli Umbusi raba, kuhu oli kogunenud umbes 
paarsada inimest. Laagris valitses sõjaväeline distsipliin. Mehed olid relvastatud jahipüsside ja vene vintpüssidega 
ning paari kuulipildujaga. Toiduainetega varustamine oli pandud ümbruskonna talude peale. Sageli toimusid 
kokkupõrked taanduvate punaväelastega. Need püüdsid end sellest kohast eemale hoida, kuna punaväelaste hulgas oli 
levinud kuuldus, et Umbusi rabas varjab ent 4000 "eesti bandiiti". Viljandimaa meeste aktiivsusest räägib ka 
lahingutes langenud metsavendade suur arv, keda tiivustas võitlusse soov, vabastada kodumaa punaste režiimist. 

Viktor Niitsoo ettekanne  
"Vastupanust Nõukogude okupatsioonile aastail 1940-41" 

 S-Keskuses 3. märtsil 2000 (lühendatult). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Eesti Arhiiv Vancouveris asutati 2000. aastal. Kokkuleppel Vancouveri Eesti Seltsiga moodustas Eesti Kultuuri 
Ühing Kanadas Vancouveri eestlaskonna arhiivi kui mittetulutoova, vabatahtliku ja palgata tööjõuga tegutseva 
asutuse. Põhikiri ja kodukord valmisid 2005. aasta sügisel. 
 
EAV tegevuse peaeesmärgiks on Vancouveri ja British Columbia eesti pagulaskonna ajaloo säilitamine nii 
kohapealseks kui ka laiemaks teadmiseks ja kasutamiseks. 
 
Kodulehekülg on valminud EAV ja mittetulundusühingu Baltic Heritage Network koostööna. 
 
Projekti rahastas Rahvuskaaslaste programm (Eesti Haridus- ja Teadusministeerium). Täname! 
 
Arhiivi saab kasutada eelneval kokkuleppel. 
 
 
 
The Estonian Archives in Vancouver was established in 2000. The Society for the Advancement of Estonian Studies 
in Canada, in agreement with the Vancouver Estonian Society, set up the Estonian Archives in Vancouver as a non-
profit organization to be run by volunteers. Its constitution and by-law were completed in the fall of 2005. 
 
The primary aim of EAV is to preserve the history of the Estonian community in Vancouver and British Columbia 
for local as well as for broader knowledge and use. 
 
The home page was completed as a joint project of EAV and Baltic Heritage Network. 
 
The project was sponsored by the Compatriot Program (Estonian Ministry of Education and Research). Thanks! 
 
 
Arhiivi aadress: Address of EAV: 
Meie Kodu 
6520 Oak Street 
Vancouver, B.C. 
V6P 3Z2, Canada 
 
Contacts: 
Edda Davis: t. 1 604 922 3755 
Teas Tanner: kristateas@shaw.ca 
 
The archives can be used by prior agreement. 
 
http://eav-bcca.balther.net/index.php?lang=ee 
 
 
 
 
 

 



 
VES Raamatukogu teated 

 
Juunis raamatukogu on avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00 ja esmaspäeviti 20:00 - 21:00. 
Suvel on uksed lahti ainult 20.juulil ja 17.augustil 12:00-13:00. Septembrist alates on jälle 
 raamatukogu avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga teisel  
kolmapäeval 11:30 - 13:30  ja esmaspäeviti 20:00 - 21:00   
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223. 
 
Uusi raamatuid 
 
Betti Alver - usutlused, kirjad, päevikukatked, mälestused  - Tallinn, 2007  

Koostanud Enn Lillemets ja Kristi Metste. Aastaid kogutud ja sõelutud allikmaterjalid  
toovad meie ette elavana Betti Alveri, ühe luuletippudest, säravamaist, kes eestlasil olemas on. 
Erinevad allikad selgitavad, täiendavad ja süvendavad üksteist. Palju fotosid.  

    Kirjastus Tänapäev 
 
Tartumaa mõisad    koostanud Valdo Praust - Tallinn, 2008 

Sadakond aastat tagasi asus iga seitsmes Eesti mõis Tartumaal. Esindatud olid kõik  
ehitusstiilid. Sellest omapärasest ja mitmepalgelisest mõisapärandist on praegu alles vaid pisku.  
Raamatu aluseks on võetud 19.sajandi ja 20.sajandi alguse Tartumaa, mis koosnes 16  
kihelkonnast. 183 ajaloolist fotot. 

Kirjastus Tänapäev 
 
Grand Marinast Kadriorgu    Harri Jõgisalu - Tallinn, 2007 

Mälestused. Lastekirjaniku ja pedagoogi Harri Jõgisalu mahukas ja sisutihe  
mälestusteraamat hõlmab esimest Eesti-aega, venelaste annektsiooni, saksa okupatsiooni ja  
nõukogude võimu taaskehtestamist Eestis peale II Maailmasõda. Lapsepõlv Läänemaal,  
kooliaeg sõja-eelses Tallinnas, sõjatee "valel poolel", vangilaager Venemaal. Pedagoogika  
õpingud Eestis ja Leningradis vaheldumisi õpetajatööga Läänemaa koolides..     
        Faatum 
 
Rootslase ja diplomaadina Tallinast Türki  Henrik Liljegren - Tallinn, 2007 

Mälestused. Autor, kes põgenes Teise maailmasõja ajal okupeeritud Eestist põgenikuna  
Rootsi on tegutsenud diplomaadina Stockholmis, Lääne-Berliinis, Tokyos ja Pariisis. Ta on  
olnud julgeolekupoliitika ekpert Rootsi välisministeeriumis ja Rootsi suursaadik Ankaras,  
Ida-Berliinis, Brüsselis ja Washingtonis.     Kirjastus „Olion" 
 
Tõrjutud mälestused     Imbi Paju - Tallinn 2007 
 Nii Eesti kui ka Soome ajakirjanduses on Imbi Paju käsitlenud poliitilisi teemasid,  
kirjutanud filmikunstist, teatrist ja kirjandusest. Tema dokumentaalfilm "Tõrjutud mälestused"  
(2005) on äratanud Eesti ajaloo teemade üle arutelu ka rahvusvaheliselt. Raamat on ajalooline  
lugu valust, mida eestlastele on põhjustanud Nõukogude okupatsioon.. 
       Eesti Entsüklopeediakirjastus 
 
Bird's-Eye View of Estonian History   Mart Laar - Tallinn, 2005 
 This is a richly illustrated overview of Estonian history from the first human  
settlements dating back 10 000 years to Estonia joining the EU and NATO a few years ago.  
This book is an excellent introduction to anyone taking an interest in Estonian history..    
         Grenader 
 

 
*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. *** 

 
 

 

 

 

 

 

 



Harilik nurmenukk 
(Primula veris) 

 
Kanavarvas, käekaatsad, taevavõti, saksapüksid, kikkapüksi, piimapisarad, pääsulill, käokäpp - pole ilmselt eestlast, 
kes ei tunneks nurmenukku. See taim on meie rahva hulgas nii armastatud ja tuntud, et talle on antud üle kahesaja 
nime – ilmselt rohkem kui ühelegi teisele meie taimele. Enamik neist nimedest iseloomustavad nurmenuku õhulisi 
torujaid kuni kellukakujulisi õietuppesid või siis kollaseid säravaid õisi. Paljud nurmenuku nimedest on hellitavad või 
lihtsalt meie igapäevaesemetega seotud, kuid on ka selliseid, mida sageli ei taheta suhu võtta. Nii on nurmenuku 
nimedeks pääsulill, kuldvõti, taevasilm, neiulill. Sagedamini aga “pükse”, “kindaid”, “varbaid” või “sõrmi” 
sisaldavad nimed. Ebameeldivamatest nimedest võiks välja tuua näiteks pasklille, kanapasalille ja kanaperse. 
Kuid ega nimi lille riku. 
Nurmenuku ilus ei kahtle ilmselt keegi. Lühidalt öeldes on tal kaunid kollased longus õisikud pikkadel lehtedeta 
õisikuvarbadel. Sageli esineb nurmenukk massiliselt pargimurus või niidul ja matab nii kogu ümbruse oma säravasse 
kuldkollasesse õitemerre. Kui kasvatate nurmenukku koduaias, siis võite tema ilu nautida ka peale õite närtsimist 
juuni esimesel poolel. Selleks peate te lihtsalt närtsinud õievarred ära lõikama ja nähtavale ilmuvad kaunid 
helerohelised kobrutavad lehed, mis võivad vahel moodustada tiheda vaipkatte. 
 

Siiski pole ilu ainus, mis nurmenukus väärtuslikku on. Tema kaunitel 
õitel on ka tugev lõhn ning see meelitab kohale arvukalt tolmeldavaid 
putukaid. Nii saab nurmenukust meie lauale maitsva mee. Toiduks 
kõlbavad ka nurmenuku noored lehed. Neid võib tarvitada värskelt 
salatina, nii nagu kõiki teisi köögivilju. Kuivatatult on nurmenuku 
lehed ja õied maitse- ning värviaineks mitmesugustele alkohoolsetele 
jookidele. Seejuures on huvitav teada, kui kasulikud nad on. Üheski 
meie looduslikus taimes ei leia me nii palju vitamiin C-d kui 
nurmenuku lehtedes. Ainult mõne kibuvitsaliigi viljad suudavad 
temaga võistelda. Inimese päevase vitamiin C vajaduse rahuldab 
üksainus värske nurmenukuleht. Oskuslikul kiirel kuivatamisel säilib 
neis 80 % vitamiinidest. Niisiis on nurmenukulehed ja ka õied üheks 
heaks kosutusvahendiks kogu kehale. 
 
Nii nurmenuku õisi ja lehti kui ka risoomi koos arvukate juurtega 
kasutatakse ravimina. Nurmenukk on tuntud kui köhavastane ja röga 

lahtistav vahend. Maapealsetel osadel on aga ka tugev higistama ajav ja rahustav toime, nad võtavad ära 
peapöörituse ja vähendavad reumavalusid. 
 

Hilissuve päevad 

 

Veel mängib niidet põllul ritsikate koor, 
kui tahaks maksa terve suve lauluvõla. 
Ent kuula, kuula õige hoolega: eks kõla 
ses viisis juba nagu sügise minoor. 

Pea lendab lõunasse kolmnurkne kurevoor 
ja sõuab taevajärves hane tiibe mõla. 
Ning päikesele pandud üle näo ja õla 
kui mingi rõõmu varjav nägematu loor. 

Eks olnud hilissuvi samuti ka mullu. 
Siis suudlusi su meelitavalt kirsisuult 
ma noppisin ja kirsse viljakoormas puult. 

Me olime kaks meeletumat armuhullu, 
kes keeldumuste karikast ei tilka joonud. 
Mul hilissuve päevad ikka õnne toonud. 

Ainer Maigel 
 



 
 

“Ellerhein” 
 

September 14, 1951 is considered to be the birthday of the Tallinn Children’s Choir, which was made up of 
children from all over the city. The founder of the choir was Heino Kaljuste (1925-1989), at that time a second-year 
student at the Tallinn State Conservatory, later a professor and the chief conductor of the choir. 

In 1969, on the 100th anniversary of the Estonian National Song Festival, the children’s choir was renamed, 
“ELLERHEIN”. 

In 1970 Mrs. Tiia-Ester Loitme started to work as the assistant conductor and since 1989 she has been 
continuing Heino Kaljuste’s life work as the chief conductor of “Ellerhein”.The assistant conductor and music theory 
teacher is Mrs. Ülle Sander, the accompanist is Ms. Katrin Kuldjärv, voice training is by Ms. Ester Lepa and 
harmony is by Mr. Tauno Aints. 

The choir and its conductors have promoted the spread of musical literacy, that is, the application of the 
Kodaly tonic sol-fa method. “Ellerhein” is characterised by the capability of quickly learning new repertoire and that 
is why the choir has often been used for performing large-scale works. 

The list of “Ellerhein’s” international achievements is imposing. Let us only mention here the victories in 
recent decades: the 1st prize – Giessen (Germany) in 1990 and 1997, Tolosa (Spain) in 1990 and 1997, Nantes 
(France) in 1993, Tallinn (Estonia) in 1994, 2000, 2001 and 2003, Arezzo in 1994; Grand Prix’s – Nantes (France) 
in 1993, Takarazuka (Japan) in 1995 and Europe Grand Prix in Tolosa, Spain in 1997. 

There is a close co-operation between “Ellerhein” and Japan; especially the conductor Chifuru Matsubara. 
Besides the choir’s own records the Japanese record companies BMG and Victor JVC have released four CD’s with 
“Ellerhein” performing Estonian music. In July 2000 “Ellerhein” had a concert tour in Japan and performed more 
than 24 concerts all over the country. 

Among others “Ellerhein” has worked with conductors Paavo Järvi, Neeme Järvi, Gilbert Kaplan, Toomas 
Kapten, Andrei Tðistjakov, Peeter Lilje, Saulius Sondeckis, Arvo Volmer, Antoine Lambert, Anu Tali, Chifuru 
Matsubara, Tõnu Kaljuste, Olari Elts, Andres Mustonen, and Paul Mägi. 

The repertoire consists of works by famous Estonian composers Arvo Pärt, Urmas Sisask, Veljo Tormis, 
Erkki-Sven Tüür and Gustav Ernesaks and also world-famous composers from all over the world. 

Since 2003 “Ellerhein” is a member of Europa Cantat, European Federation of Young Choirs. 
 

    
Tütarlastekoor  "ELLERHEIN" 

 
Tallinna linna lastekoor loodi 1951. aastal professor Heino Kaljuste (1925-1989) poolt, kes juhatas ja 

suunas koori kunstilist käekäiku oma elu lõpuni. Eesti laulupidude 100. juubeliaastal 1969. aastal valiti koori nimeks 
Ellerhein. 

1970. aastal alustas koori juures teise dirigendina tööd Tiia-Ester Loitme, kes 1989. aastast jätkab 
peadirigendina Heino Kaljuste elutööd. “Ellerheina” koormeister on Ülle Sander, kes õpetab lauljatele ka  
 
 
 



 
 
 
solfedþot. Kontsertmeister on Katrin Kuldjärv ja  vokaalpedagoog  Ester Lepa. Tänu “Ellerheinale” ning tema 
dirigentidele on Eestis laialt levinud Kodaly sol-fa meetod. 
“Ellerhein” on esinenud edukalt kontsertreisidel mitmel pool maailmas ja võitnud paljudel rahvusvahelistel 
koorikonkurssidel. Kriitikud on kõrgelt hinnanud koori ühtlast kõla ja kunstilist taset. 

Veel iseloomustab koori võime omandada kiiresti uut repertuaari, mistõttu “Ellerheina” tütarlapsed on 
viimasel ajal järjest sagedamini osalenud mitmete suurvormide esitamisel nagu: Carl Orff “Carmina Burana”, Artur 
Honegger “Jeanne d´Arc tuleriidal” ja “Jõulukantaat”, Rudolf Tobiase “Joonase lähetamine”, Giovanni Battista 
Pergolesi “Stabat mater”, Gustav Holst “Planeedid”, Olivier Messiaen “Trois Petites Liturgies de la Presence 
Divine”, Benjamin Britten “Voices for Today” ja “Saint Nicholas”, Claude Debussy “Pelleas ja Melisande” ning 
“Sireenid”, Modest Mussorgski Sümfoonia No 2 ning “Boriss Godunov”, Ludvig van Beethoven Sümfoonia No 9, 
Wolfgang Amadeus Mozart “Missa Solemnis” ning Reekviem, Jean Sibelius “Jungfrun i tornet” ning kantaadid, 
Marc Antoine Charpentier “Messe de minuit” ning “Te Deum”, Gustav Mahleri 2. ning 3.sümfoonia, James 
Macmillani “Seven Last Words from the Cross”, Arvo Pärdi “Te Deum”, “Cecilia, Vergine Romana” ja “Meie Aed”, 
Erkki-Sven Tüüri “Ante finem saeculi”, Veljo Tormise “Luigelend” ning “Sünnisõnad”. 

Märkimisväärne on “Ellerheina” rahvusvaheliste saavutuste rida. Nimetagem siin vaid esikohad 
konkurssidel: 1977 Celje, 1988 Powell River (Kanada), 1990 ja 1997 Giessen (Saksamaa), 1990, 1997 ja 2000 
Tolosa (Hispaania), 1993 Nantes (Prantsusmaa), 1994, 2001 ja 2003 Tallinn, 1994 Arezzo (Itaalia); võidetud Grand 
Prix'd: 1993 Nantes (Prantsusmaa), 1995 Takarazuka (Jaapan), 1997 Euroopa Grand Prix Gorizia (Itaalia). 

Ellerhein on koostööd teinud mitmete tuntud dirigentidega nagu Paavo Järvi, Gilbert Kaplan, Andrei 
Tðistjakov, Peeter Lilje, Arvo Volmer, Saulius Sondeckis, Antoine Lambert, Chifuru Matsubara, Anu Tali, Toomas 
Kapten, Tõnu Kaljuste, Olari Elts, Andres Mustonen, Paul Mägi. 

1999. aastal võttis “Ellerhein” osa Austraalias Sidneys toimunud rahvusvahelisest koorifestivalist ning andis 
kontserte Melbourne'is ja Adelaide ís. Millenniumi projekt “2000 aastat pärast Kristuse sündi” viis koori Soome ja 
Itaaliasse. 

Tihe koostöö seob “Ellerheina” Jaapaniga, eriti dirigent Chifuru Matsubaraga. Jaapani plaadifirmad BMG 
ning Victor JVC on välja andnud neli “Ellerheina” CD eesti muusikaga. Aastal 2000 andis koor kontsertturneel 
Jaapanis üle 25 kontserdi. 

Koori repertuaar koosneb klassikalisest ja kaasaegsest koorimuusikast väljapaistvatelt heliloojatelt üle kogu 
maailma. Suuri teeneid on “Ellerheinal” eesti autorite, eriti Gustav Ernesaksa, Veljo Tormise ja Urmas Sisaski 
koorimuusika rahvusvahelisel tutvustamisel. 

Alates 2003. aastast on “Ellerhein” Euroopa Noortekooride Föderatsiooni Europa Cantat liige. 004. aastal 
võitis koor Grammy auhinna, Virgin Classicsi poolt välja antud heliplaadi Jean Sibelius :Cantatas eest, kategoorias 
nr 96 – parim koorimuusika ettekanne. 

Dirigent Paavo Järvi 
Tütarlastekoor “Ellerhein”, dirigent Tiia-Ester Loitme 
Eesti Rahvusmeeskoori dirigent Ants Soots, 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 

 
Tiia-Ester Loitme (1933) 

Tiia-Ester Loitme lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1965. aastal professor Gustav Ernesaksa 
dirigeerimisklassis. 

1970. aastal alustas ta Heino Kaljuste kõrval tööd Ellerheina tütarlastekoori dirigendina. Koostöös Heino 
Kaljustega on koostatud mitmeid muusikaõpikuid keskkoolile. 
1975. kuni 1981. aastani töötas Tiia-Ester Loitme õppejõuna Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, 1980. staþeeris 
Moskva Riiklikus Konservatooriumis V. Sokolovi dirigeerimisklassis. Alates 1987. aastast töötab ta Tallinna Inglise 
Kolledþis muusikaõpetajana ning 1989. aastast on Tiia-Ester Loitme Ellerheina peadirigent. 

Tiia-Ester Loitme on rahvusvaheliselt tunnustatud koori- ja koolimuusika pedagoog, kelle meisterliku 
juhendamise tulemusena on Ellerhein võitnud mitmeid rahvusvahelisi konkursse. Tiia-Ester Loitme on pälvinud ka 
kolm dirigendi auhinda. 

Tiia-Ester Loitme on olnud Eesti üld-ja koolinoorte laulupidudel laste- ja naiskooride juhiks ja üldjuhiks. 
 
 
 



 
 
 
 

The early music group of Kiili (Estonia) 
 
  The Kiili Early Music Ensemble has became an excellent and well known early music group of young 
people. The group has given concerts since 2003. The ensemble has performed in many manors, churches, concert 
halls, but most of all in the Town Hall of Tallinn. The ensemble has often been invited to perform at festive events 
and festivals. The group has given successful concert tours in Sweden and Finland and has performed also on TV and 
radio programs.   

Sometimes they give school-concerts for young people to show that early music is interesting and a living art, 
not something just for museum.  

In 2004 ensemble was awarded the „Act of Year“ prize in the local community.  
The repertory mostly consists of the music from the Middle Ages and Renaissance era. That is why the 

favourite places to perform are historic halls, where the interior adds a little something to the music and supports the 
performers. The musicians are usually dressed in period costumes.  

The ensemble consists of 8 young musicians between the ages of 9 and 18, who play recorders, flutes, 
violin, cello, guitar and percussions. They usually prepare 2-3 different programs a year. During last season the 
ensemble gave more than 60 concerts. The most exciting part of the current programs has been the collaboration with 
professional singers.   
The first CD of early music group of Kiili was recorded in august 2007. On the CD there are 33 pieces of music 
recorded in 3 days. 
 

Heili Meibaum, the leader of early music ensemble of Kiili, is a professional flutist (MA of playing flauto 
traverso). She plays in different groups with the best early music instrumentalists and singers in Estonia. She has 
given concerts in Estonia, Finland, Sweden, Germany, Norway, Russia etc.  She has also been teacher of recorder 
and flute for 15 years. 
For more than ten years she has organized various concert series in Tallinn during famous „Old town festival“. 
  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MEIE 
KODU 
 
For many 
bypassers this may 
be just another 
landmark at 49th 
and Oak but to the 
Estonian 
Community it is 
the pulse of  
communal 
gatherings.   
 
Leafing through a 
30th anniversary 
album of the 
EELK which 
covers a period beginning September 24, 1950 when J. Sikkal was the esimees and Laine Viitre was abiesimees, it 
travels in time to circa 1980 where at the back of the booklet  it depicts photographs of its congregational members, 
exhibiting pages of familiar faces in their younger years still with us and those who have moved away or passed on.     
 
Looking at the above photograph it makes me wonder how many thousands of Estonians holding hands with their 
children or elderly parents have climbed up and down the steps to attend weddings, confirmations, church services, 
funerals, annual general meetings, Estonian Independence Days, and other such events, most of which would have 
been followed by open-faced sandwiches and coffee in the downstairs hall.   
 
Meie Kodu is and has been our community hub and we are drawn here week after week, year after year, decades 
upon decades like moths to light.  As a people forced to abandon our homeland it=s important to have this sense of  
permanence and continuity.  One of Meie Kodu=s best features is its safe central location; for folk-dancers the upper 
hall=s wooden floor has the right amount of spring in it to protect ankle and knee joints; the VES library is the cosiest 
of little rooms; and the small church chapel has an unequalled sense of beauty and intimacy.   
 
Having spent ten years in community activities under this roof, I  certainly want to see it kept intact as long as 
possible.  There are many more memories to create.  We need to do everything possible to keep the Estonian Church 
Foundation vital as it is the essential glue and the core of our community spirit.  Mäeotsa is a luxury to have but 
Meie Kodu is just what the words convey, Our Home. 

               
      

    
 EVA VABASALU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



There is a new website on the Internet devoted to Vancouver Estonian events, stories,  
resource information and other Estonian related issues. Please check it out at 
http://www.estonianevents.com/ and bookmark this website for easy access for news of the latest 
happenings around town 
 
 

CONGRATULATIONS KAILI RAND 

          by Eva Vabasalu 
At a Kuldne Klubi Pensioners’ luncheon Hans Rand, proud father, told me his daughter  
Kaili 23 had just graduated with Honours from Simon Fraser University.  In a telephone interview with Kaili  
I asked her if she had won any awards to which she replied she would send along a few papers.  My jaw  
dropped 3 stories after reading the list of her accolades [see below] including a $24,000 Gordon M. Shrum  
Entrance Scholarship award from Simon Fraser University for “high academic standing, commitment to school, 
community service, volunteer activity, arts and athletics.” Kaili also officiates basketball, enjoys camping, and 
volunteers for the Heart & Stroke Foundation and a crisis line. She wrote “Although my studies have shed much light 
on the complexities of the human body and my laboratory experiences have exposed me to the  
challenging world of research, it is my desire to entwine science with the human touch that leads to medicine.   
I am confident and determined in my desire to become a physician.  I eagerly await the opportunity to spend a 
lifetime learning about the human body and bettering the lives of patients, but above all, I look forward to 
establishing meaningful connections with those whose paths cross mine.” 
 
 1.   King Wong Memorial Cup Scholarship for high scholastic achievement, March  2003 
 2.   Tadeusz Specht Memorial Scholarship from Simon Fraser University, March  2003 
 3.   Gordon M. Shrum Entrance Scholarship - Simon Fraser University - for high academic standing, April  2003 
 4.   Parent Advisory Council Programme Award, June  2003 
 5.   Passport to Education from Government of British Columbia, June  2003 
 6.   Miller Thomson Foundation National Scholarship for outstanding academic,  
          achievements in combination with outstanding school and community service, June  2003 
 7.   Top Academic Student & Subject Awards from Dr. Charles Best Secondary, June   2003 
 8.   Provincial Scholarship Award from B.C. Ministry of Education, July  2003 
 9.   RCMP Scholarship for high academic merit,  August  2003  
10.  Canadian Millennium Scholarship Foundational Local Excellence Award, August  2003 
11.  B.C. Principals’ & Vice-Principals’ Association Scholarship, October 2003 
12.  Golden Key Induction (for being ranked top 15% of Faculty of Applied Sciences), September  2004 
13.  Dean’s Honour Roll - Applied Sciences, February  2005 
14.  Dean’s Honour Roll - Applied Sciences, October   2005 
15.  Dean’s Honour Roll - Applied Sciences, February  2006 
16.  NSERC Undergraduate Student Research Award, March  2006 
17.  Dean’s Honour Roll - Applied Sciences, October  2006 
18.  Dean’s Honour Roll - Applied Sciences, January  2007 
19.  Translational Research in Infectious Diseases  
         (TRID) Training Programme Award, February  2007 
20.  Dean’s Honour Roll - Applied Sciences, June  2007 
21.  Cardiovascular & Technology Poster Presentation  
        Honourable Mention Award, June  2007 
22.  Outstanding Student Leadership Award - Alumni Association honours one student 
       per year, May  2008 
23.  Dean’s Convocation Medal - for highest ranked student in the Faculty of Applied  
       Science       at Simon Fraser University, May 2008 
 
 
 
 
This remarkable young woman is awaiting acceptance to medical school but if that does not work out Kaili  
would like to spend the coming year travelling and volunteering abroad in Africa 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

The country with a great big voice 
 
The good news is Estonia manifested a popular revolution against the Soviet Union using music, not guns. 

The bad news is a lot of the music was written in the mid-’80s, when songs like “We Are the World” and “Tears Are 
Not Enough” embodied the popular approach to making political change. 

Music has incredible power, and as The Singing Revolution proves, even cheesy, overproduced and over-
performed music has undeniable emotional potency when it’s used to rally people around a common cause. 

So no matter what you think of the actual tunes in The Singing Revolution, the beauty of the human voice 
always rings loud and clear as documentary filmmakers James Tusty and Maureen Castle Tusty take the viewer on a 
speedy tour of Baltic history. 

Beginning with Estonia’s long history of invasion and occupation by surrounding countries, the movie’s 
central arc begins with the 1939 signing of the “Molotov-Ribbentrop Pact” that saw Estonia, and fellow Baltic states, 
split between Germany and the Soviet Union. 

Once Estonia came “under the protection” of the Soviets, it ceased to exist outside the minds and hearts of its 
citizens, who now faced long visits to Siberia if they felt a twinge of Estonian patriotism. 

For years, Estonians were silenced, but they still found a way to sing and soon singing became a symbol of 
Estonian identity. By the time Mikhail Gorbachev took office, singing became a form of resistance as a result of a 
concert series that spontaneously grew into peaceful public demonstrations. 

At one point in Estonia’s path toward independence, the citizens create an alternate government intended to 
usurp power from the Soviet authority. The move works, but it angers the nearly one million Russians who moved 
into Estonia as part of the forced “Russification” program. They stage a revolt of their own and this one isn’t so 
peaceful — they storm the headquarters of the rival government. 

Before the mob breaches the door, the fledgling Estonian authority issues a call for help, asking its citizens to 
show their support. 

Within minutes, ordinary men and women begin surrounding the Russians, now trapped in the courtyard of 
the government building. As the Estonian group gets thicker, the Russians panic — fearing the worst. 

Watching the scene unfold, it’s hard to imagine how things couldn’t get bloody. Yet, miraculously, when 
asked to open a path for the Russians, the Estonians do so — without pushing or throwing insults. Instead, they sing 
at them as they run the gauntlet to safety. 

Estonia has proved you can fight the power without shedding a single drop of blood — and on that score 
alone, we could all stand to learn more about a little country that found a great big voice. 

 
KATHERINE MONK - CANWEST NEWS SERVICE 

 
 

 
The Hollywood Theatre, Vancouver, BC 

RETURN ENGAGEMENT! 
Plays June 6th through June 12th 

http://hollywoodtheatre.ca/ 
The New York Times made the film a coveted “NYT Critics’ Pick” and alludes to Casablanca  

when describing The Singing Revolution:  
http://movies.nytimes.com/2007/12/14/movies/14revo.html 

Hope you can make it! 
 

 
 
 
 
 
 
 



Slowing down 
 

Estonia's economy is slowing sharply; after several years of GDP growth at or close to 10%, the rate of 
expansion this year will be very slow and could even be negative. The property downturn and a decisive change in 
consumer sentiment are the main reasons behind the decline. More worryingly, with the easy gains of catch-up now 
exhausted and demographic factors counting against the country, the economy is unlikely ever to return to the high 
growth rates recorded in recent years. 

The sharp slowdown in the Estonian economy that began in 2007 is now undeniable. In every year since 
2000, Estonia has posted GDP growth in excess of 7%. In 2005 and 2006, growth was running at double-digit rates. 
It remained there in the first quarter of 2007 but thereafter has slowed markedly. The fourth-quarter outturn was just 
4.8%, bringing full-year growth down to 7.1%. According to the official flash estimate, growth in the first quarter of 
2008 was just 0.4% year on year, with the level of output, after seasonal adjustment, falling between the fourth 
quarter of 2007 and the first quarter of 2008. 

The downturn is mainly the result of a slump in Estonia's previously fast-growing property market, which 
has led to a drop in demand for construction services and materials and, hand in hand with this, a sharp deterioration 
in consumer sentiment because of the rise in inflation, which hit 11.4% year on year in March. As yet, there is little 
sign of major problems in the labour market. Registered unemployment has been gradually increasing since last 
autumn, but employment was still rising in the first quarter and, judging by the growth of social-security 
contributions, real wages still seem to be growing pretty quickly. Yet rising prices seem to have persuaded 
households to cut back on expenditure and as a result domestic demand is weakening sharply. Retail sales in the first 
quarter of 2008 were 0.5% lower year on year in volume terms and sales of expensive items such as cars are falling 
fast. Net exports are now growing faster than imports, but they cannot quickly pick up the slack, and so the rate of 
headline GDP growth has fallen sharply. 

Indeed, there is a danger that fears of a more severe recession may become self-fulfilling. If consumer 
pessimism causes businesses serving the domestic market to cut back their investment plans and the property market 
continues to weaken, then the downturn could enter a second phase, in which labour-market weakness causes 
households to become even more worried about the future and to cut back their spending even more. Until now this 
has been regarded as a risk rather than the central scenario, with most forecasters—including the Economist 
Intelligence Unit—projecting that the Estonian economy will grow by 2-4% a year in 2008 and 2009. However, the 
first-quarter figures suggest that the economy is suffering the feared "hard landing", with growth stalling or, perhaps, 
even turning negative this year, with the prospect of anaemic growth in 2009. 

Across much of the world, 2008-09 is shaping up to be a tougher period economically than the preceding 
years. For Estonia, however, several factors cast doubt on the prospect that very rapid GDP growth will resume once 
the current slowdown is over. 

First, the country has exhausted its potential as a centre of low-cost labour. The Russian-speaking minority, 
which has for years been a reserve of low-skilled, cheap, available labour is now for the most part in work. A tight 
labour market has pushed up wages—which increased by 20% in 2007—and the rise in the euro has eroded Estonia's 
competitiveness relative to many producers from outside Europe. As a result, the labour-cost differentials that 
Estonia used to enjoy vis-à-vis other emerging markets have disappeared; and the country will have to shift to higher 
value-added activities. This process has already started—the labour-intensive branches of manufacturing such as 
textiles and clothing recorded sharp falls in production in the first quarter of 2008, while the more advanced 
engineering-based branches still enjoyed significant rises in output—but it will take time to complete. 

Second, the demographic outlook is unfavourable. Despite a recent rise in the birth rate, the population is 
falling, and after 2010 we believe that the working-age population will fall at a faster rate than the overall population, 
pulling down the country's potential rate of growth. Government steps taken to arrest the situation, through the 
extension of very generous maternity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
benefits, might perhaps help in the long term, but are likely in the next few years to take a sizeable number of women 
out of the labour force entirely. 

Third, the hangover from the property boom is likely to take several years to clear. A lot of labour was 
pulled into the construction sector during the boom years and will need to find new employment elsewhere. Although 
many publicly-funded infrastructure projects were put on hold in 2005-07 in order not to exacerbate labour 
shortages, the need to prevent the budget from falling into deficit will prevent the government from using public 
investment to support demand. In addition, the fall in the property market is likely to lead to significant losses for 
Estonia's foreign-owned banks, which lent heavily to finance real-estate projects during the boom years. As a result, 
the banks are likely to be much more cautious in their lending practices in the next few years than they have been of 
late. This will make it more difficult for those businesses which are growing—most likely through export sales—to 
finance new investment projects, delaying the economy's recovery. 

So, even though our forecast is for the economy to recover from its current slowdown by 2010, growth 
during the recovery will be much slower than many observers have come to expect. We are projecting that real GDP 
growth will average only 4.2% a year in 2011-20. 

The more sombre growth outlook for the next decade or more will make life difficult for Estonian 
governments and may come as a disappointment to investors who have come to expect growth rates in the high single 
digits at least. 

Yet this is primarily because Estonia has been successful in quickly reducing the development gap with 
Western Europe. From this point onwards, catch-up will become more difficult and less rapid. Still, with good 
institutions, flexible domestic markets, and openness on the part of government and society towards information 
technology, productivity growth is likely to remain rapid and the headline GDP growth rate is likely to be better than 
that of other transition economies. The path on which Estonia is about to embark will sooner or later be taken by 
other east European states; and not many of them will progress along it as quickly as Estonia. 

The Economist Intelligence Unit ViewsWire 
May 20th 2008 

 
 

Estonian Ambassador to Canada Presents Credentials 
 
May 21 - Ambassador of the Republic of Estonia to Canada Väino Reinart presented his credentials to Governor 
General of Canada Michaëlle Jean on Wednesday, 21 May. 

In the discussion following the credential presenting ceremony, Reinart and Jean discussed the state of 
Estonia-Canada bilateral relations, including opportunities for co-operation within international organisations, as well 
as European Union-Canada relations. 

Governor General Jean and Ambassador Reinart acknowledged that Estonia-Canada relations have been 
good throughout history. Over the years, Canada became home for many Estonians that were forced to leave Estonia 
following World War II. Canada and Estonia participate in many joint international operations, including in the 
southern part of Afghanistan. 

Ambassador Väino Reinart was born on 28 December 1962 in Kuressaare. He graduated from the control 
engineering department of Tallinn University of Technology, was a post-graduate student of physics in the Estonian 
Academy of Sciences’ Chemical and Biological Physics Institute, and completed the arms control and security policy 
course at the Geneva Graduate Institute of International Studies. Reinart has worked at the Estonian Foreign 
Ministry since 1992, serving as the Estonian delegation leader for negotiations with Russia, director of the political 
department, and the permanent representative of Estonia to the Organisation for Security and Co-operation in Europe 
(OSCE). He has also been the director general of the political department of the Foreign Ministry and the 
undersecretary for political affairs. Väino Reinart has been the Estonian Ambassador to the United States and 
Mexico since August 2007. Before assuming his position in Washington, Reinart was Estonia’s ambassador to the 
European Union. 

Ambassador Väino Reinart resides in Washington, DC. The Estonian Embassy in Ottawa is directed by 
temporary charge d’affaires Rasmus Lumi.     VM 
 



 
 

 

 

VES 
Jaanipäev 
Võidupüha 

 

Mäeotsal 
 

Laup. 
 

21.juunil 2008 
 

värav avatud kell 13:00 
 
* 
* 

Traditional 
Estonian 

St. John’s Day 
Picnic/dance 

 
Saturday 

21st of June 2008 
 

at Mäeotsa   
32113 Olson Ave Mission 

  



 
Tegevuskava - Calendar of Coming Events 

 
Kuupäev 
Date 

Aeg 
Time 

Üritus / Event Koht / Location 

    
6-12.06.2008 19:30 Film: "Singing Revolution" Hollywood Theatre - 3123 West 

Broadway, Vancouver 
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 
22.06.2008 18.00 Ökumeeniline jumalateenistus Forest Lawn 
04.07.2008 19.00 Kontsert: Kiili vanamuusikaansambel      Concert by 

the Kiili Early Music Ensemble 
Meie Kodu, 6520 Oak St. 
Vancouver 

11.07.2008 19.30 Kontsert: Tütarlastekoor "Ellerhein" - The Ellerhein 
Girls Choir from Estonia in concert. 

St.Andrews United Church, 1044 
St. George's Ave. N.Vancouver 

09.08.2008 10.00 Talgud - Work party Mäeotsa - 32113 Olson Ave, 
Mission 

16.08.2008  Suvepidu - Summer picnic and family day Mäeotsa - 32113 Olson Ave, 
Mission 

28.08.2008  Postipoisi sügis numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material 
for the next "Postipoiss" 

26.09.2008 19.00 - 
21.00 

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

18.10.2008 10.00 Talgud - Work party Mäeotsa - 32113 Olson Ave, 
Mission 

    
    
 
 

 

 


