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Vabariigi President Tallinna Lauluväljakul
ööl vastu 20. augustit 2008 suurkontserdil

“Märkamisaeg”
20.08.2008

Head inimesed siin lauluväljakul ja kõigis Eesti kodudes!
Vaadake ringi, me oleme kõik siin, KÕIK!
Kakskümmend aastat tagasi tõusis Eesti rahvas üles hirmu, alistumise ja alanduste vastu. Rahva

vabaduseihast sai sadade tuhandete ühine hüüd ja ühine laul. Meie vaim sai vabaks. Pool sajandit küürus
olnud selg löödi sirgu.

Ühisest laulust ja igatsusest sai mõtestatud tegevus vabaduse nimel.
Me võitsime ja tegime Eesti taas riigiks.

Eesti oskab võita ja meie inimesed oskavad võita. Olgem selle üle uhked nagu oleme täna uhked
maailma parima Gerd Kanteri olümpiakulla üle. See on võimas.

Tänase öölaulupeo nimeks on „Märkamisaeg“ ja meid kõiki palutakse endalt küsida – millal Sa
viimati märkasid, et Eesti on vaba?

See küsimus oleks tabanud naelapead veel kaks nädalat tagasi. Sest paljudki meist olid hakanud
kõike ümbritsevat – meie oma riiki, meie vabadust, meie vankumatuid õigusi – pidama millekski täiesti
iseenesestmõistetavaks.

Aga nüüd, pärast kümmekond päeva õõvastavaid uudiseid ja pilte Gruusiast, saame me taas hästi
aru, et vabadus EI OLE iseenesestmõistetav. Vabadus pole lihtne sõna või deklaratsioon, mille üle võib
lubada üleolekut või muigamist.

Vabadus – nii riigi kui inimeste vabadus – vajab hoidmist ja kaitsmist iga päev. Vabadus ootab
meilt maailma sündmuste märkamist. Ta ootab, et me näeksime endid selle keerulise ja muutuva maailma
osana.

See tähendab, et meil tuleb tegelda olulisega ja mitte lasta end eksitada ebaolulisest.Et püsiks
inimeste vabadus, peame märkama enda kaasteelisi. “Kuidas sul läheb?” “Kas ma saan sinu heaks midagi
teha?” Need hoolivad, igapäevased küsimused kõlagu sagedamini kui seni.

Hea Eesti rahvas.
Õigus on neil, kes tänavad Eesti vabaduse eest meie endi usku, ühtsust, meie arukust ja

sihikindlust. Aga me peame tänama ka oma toetajaid kõikjal maailmas. Eesti vabaduse taastamine õpetas
meile sõpruse ja märkamise tähtsust.

Täna, täpselt nelikümmend aastat tagasi, 20. augustil 1968, jäi Tšehhoslovakkia üksinda, kui
võõrad tankid sõitsid Prahasse.

Täna, nelikümmend aastat hiljem, ei jätnud me Gruusiat üksinda ja rahvusvaheline surve sunnib
võõrad tankid sealt lahkuma ükskord niikuinii.

Ei ole üksi ükski maa, võime taas uhkusega öelda. Aga ainult siis, kui meil on julgust oma
sõprade kaitseks välja astuda.

Armas rahvas.
Me tahame, et Eesti riik jääks püsima. Me saame sellega hakkama. Me oleme tugevad, kui

hoiame ühte. Me saame sellega hakkama, kui me hoidume vigadest. Esiteks, me peame alati enda suhtes
ausaks jääma.

Teiseks, me ei tohi ise ennast petta tühjade lubadustega. Olgu need lubadused kui kaunid tahes. Ja
kolmandaks, me ei tohi arvata, nagu elaksime muretus ja lõplikult turvalises maailmas.

Kui me neid kolme viga väldime, siis pole Eestil vaja oma tulevikku karta ega oma sammude
puhul kõhelda.

Vastupidi: me usume oma tulevikku. Me usume iseendasse.Me hoolime inimestest, kes siin
elavad.

Me armastame Eestit.
Me usume vabadusse.

Elagu Eesti!
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14. juunil 1941 Tartus
(ettekantud EKÜK korraldatud küüditatute mälestamisel 15.06.2008 "Meie Kodus")

Dr. Juta Kitchingu soovil katsun meenutada 1941 a. 14. juunit  minu töökoha juures.

Olen üleskasvanud Tartus, esimene ja ka viimane töökoht Eestis oli –Eesti riigipangas- Eesti Pank, Tartu osakond.
Emal oli juba tüki aega 3 keskmise suurusega kohvert pakitut  – minule, minu õele ja iseendale. Kõneldi palju
inimeste küüditamistest, mis pidi toimuma varasel hommikutundidel.

Mida meie kohvrid sisaldasid? See jäi mul igavesti emalt küsimata.  Selles olen kindel, et seal paksemaid ega
soojemaid esemeid ei olnud, selleks olid kohvrid liiga väikesed. Kindlasti ei olnud ka toitu, kuigi 100 kg. suhkrut ja
teine sama palju soola, olid seina ja ahju vahel varjul.

Oli 13. juuni, kui pangas päevatöö lõppes ja koduteele asusin märkasin, et üle tänava suurel muruplastsil oli palju
tühje veoautosid.  Muruplatsil ei kasvanud ühtegi puud ega põõsast, sinna kavatseti Kalevipoja sammas püstitada.

Märkasin, et ka tänavatel oli rohkesti veoautosid liikumas.

14. juuni hommik oli haruldaselt päikesepaisteline ja soe.  Kuna elasime Toomemäe jalal kus palju linde, ka linnud
siristasid rõõmsalt ilusa päeva üle. Kuigi oli tööleminku aeg, liikus inimesi väga vähe tänavatel.  Suur osa äride uksi
olid suletud. Tavaliselt sellise sooja ilmaga olid äriuksed ikka avali.  Puudus ju tol ajal õhujahutus.

Jõudes panga juurde, nägin kohe et muruplatsilt olid veoautod kõik kadunud. Sisenedes panka ja panga uksehoidjat
tervitades, sain vaevalt kuuldava mühkamise osaliseks.  Kõikjal vaikus.  Jõudes panga operatsioonisaali oli ainult
paar naisametniku kohal, 2 panga kassapidajat ja üks Riigikassa osakonna ametnik,  Tasapisi jõudsid kõik
ametnikud tööle ja siis selgus, et mõned tunnid varem oli meie panga direktor koos perekonnaga küüdidatud.
Samuti kõik osakondade juhatajad.  Küüditati ka üks meie naisametnik, kes oli kunagise riigivanema ja tollekordse
Eesti Panga presitendi sugulane ja suur Naiskodukaitse tegelane.  Kõigi meie pangast küüditate süüks oli –
KAITSELIITLUS – reeturid!

Mu süda tardus, ei osanud isegi palvetada.

Nende pealekaebajaks osutus üks meie endi kaastööline, kelle palavaks sooviks oli saada meie panga direktoriks.
Kui ta oleks ainult direktori hävitanud, oleks mõni osakonnajuhatajadest võinud saada direktori asendajaks.  Ta
saatis surma ka oma kaastöölise, kellega töötas aastaid ühise töölaua taga.

Vaene mees ei jõudnud aga oma unistuste tippu.  Saksased hävitasid kõik ta lootused!  Ta ei saanud mitte kordagi
istuda direktori kabinetis, ega ka direktori toolil.

Nägin kui ta viidi töö juurest minema kahe Omakaitsemehe vahel.  Käed raudus, näost valge kui kriit, tervest kehast
värisedes.

Ta lasti maha mõni nädal hiljem, juutide surnuaias ja samas aeti ka mulda.

See kurjus sai oma teenitud palga – nii ütles rahvasuu
Võib olla?  -  Võib olla mitte!

Aga see kõik ei maksa kinni küüditute hinge – ja füüsilisi kannatusi.

Täna, kõigile küüditatuile mõeldes, palume -Armas Jumal hoia meie armast Eestimaad – palves paneme
kokku endi käed!

Laine Viitre

4



Vabadussõja Pöörde lahingud
Kaua, kaua aega tagasi, Vabadussõjas algasid Pöörde lahingud 4-6 jan.1919. Detsembri  lõpul oli

Vabadussõja rinde seis Kolga lahest (~50 km idapool Tallinnat), Tapa, Põltsamaa, Kärevere, Tartu ja
Valga. Ala rindejoonest idapoole oli vaenlase käes. Nüüd algas tagasi võtmine.

Kevad   2005. Läänekaare Postipoisi Vabariigi aastapaeva kõnes kirjutab Laine Pütsep:
"Peale Tapa äravõtmist seisis auruall olev soomusrong Tapa raudteejaamas ja selle ohvitserid

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

Leitnant  Jaan Unt andis  21. detsembri 1918, hommikul vara Tartu  rajooni koondunud vägedele
käsu  taandumiseks.  Väed liikusid  põhja poole,   Tartust  Tapa poole, kus sisemaa oli kaitsmata.  Narva
poolt oli vaenlaste edasitung seisma pandud Tapa juures. Neid tagasi ajada oli   aga  võimatu  kuni sillad
Narva  poole said  parandatud. Soomusrongid seisid auru-all Tapa  juures.

2.polk ühes Tartu linna  ja maakonna-kaitseliidu osadega taandusid üle Kärevere, Laeva,
 ja  Puurmani  mõisa.  Nendest sai hiljem ametlikult  Kuperjanovi Partisanid. Arhiivis  on kirjas 32 meest,
kellest 8 olid ohvitserid.  Voori  taga oli 10-12 rege. Voori taga käis polkovnik Kuperjanov 10 relvastatud
sõduriga voori kaitseks.

Samal  ööl  rääkis  polk. Kuperjanov Jaan Unt'ile,  et  tal  on  kavatsus partisani salk moodustada.
Voor jõudis öösel pimedas Puurmani mõisa, mis on rohkem loss kui mõis. Olles öö, olid uksed

kõik  lukus.Lõpuks  suudeti selgeks teha,  et  tegemist  on  eesti sõjameestega. Ohvitserid võtsid  toad
teisel korral. Sõdurid said suure saali ja söögitoa.  Õled toodi tuppa magamiseks, mis päevaks kokku
kraabiti seina äarde.

Alice, Kuperjanovi naine, oli polk. Jaan Undi   naisega sööki muretsemas,   Lõpuks leiti suur
katel pesuköögist ja  esimene söök oli tangu pudru. (Küllap oli soolaseid heeringaid.) Õhtuks tapeti mõisa
laudast siga ja nii oli esialgu lahendus liha murele.

Esimene  päeva  käskkiri  oli, et  sõdurid peavad iga silmapilk olema võitlusvalmis. Vahid pandi
välja 4 meest vahtkonnas. Kuulutati välja ka  vajaliku vara nagu  vildid ja talve riided rekvideerimisene,
mida oli hädasti tarvis.Usaldavate sõdurite arv pli teel Puurmani kasvanud. Side  pidi  hoidma staabiga
Põltsamaal. Telefonikaabli puudusel  pidi  iga päev hobuse
ja saaniga  sinna  sõitma..

Oli jõululaupäev.  Kantseleis oli kaetud  jõululaud. See oli esimene kord kui Kuperjanov oli
lubanud  pudeli viina  lahti teha.  Kell üks öösel  lõpetati koosviibimine ja enne kahte jäi loss vaikseks.
Korraga  koputati polk. Kuperjanovi toa uksele. Uksel seisis Põltsamaalt tagasijõudnud käskjalg. Näost
kohkunud ja kahvatu, tõi ta Põltsamaalt halva uudise  polgu staabist: iga silmapilk on vaenlast oodata
Jõgevalt. Polk  valmistavat Põltsamaalt taandumiseks.  Seda teatanud hakkas käskjalg kohe tagasi sõitma.
Teateid üle kontrollida ei olnud võimalik.
            Küsimus  oli  kes  jõuab ennem Põltsamaale.  Kui partisanid,  siis  saab  olukorda päästa. Kiiruga
rakendati  hobused ja  kell  viis  esimese  püha  hommikul mindi kiirustades teele. Ühes külas  trehvati  2.
polgu  ratsakommando   patrulli ja nemad ei teadnud  taganemis  vajadusest   midagi. Annikveres    (enne
Põltsamaad),  jäeti  voor ja  sõdurid  puhkama,  samal ajal oli võimalik olukorda rohkem kontrollida ja
sauna  minna, et võidujooksvatest putukatest lahti saab.

Vana-aasta õhtul  Annikveres.
Polk. Kuperjanov paari  ohvitseriga  ratsutasid  Põltsamaa alevisse  asju järele uurima. Oli olnud
valehäire. Alice  ja Julius  Kuperjanov, puhkepausi kasutades, läksid Turu tallu tuttavate  juurde,  kus
neid  lahkelt  vastu võeti. Varsti pärast  seda  pandi paika telefoni traat.
             Detsembri  alguses  vallutasid  vaenlased Saduküla, sealt oli otsetee  Pikknurme ja otsetee
Põltsamaalt  Tartusse. Selle ohu vältimiseks viis Ltn. Kuperjanov partisanid Puurmanist Pikknurme kõrtsi
juurde (kui võimalik pikemaks ajaks).
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Polk.Jaan Unt,  Jõgevas Staabis käinud ja  Polk. Julius Kuperjanovile  toonud 25.dets.  diviisi
päevakäsu  Nr 2 loodi „Leitnant  Kuperjanovi Partisanüksus"

Detsembri lõpuks oli juba 15 ohvitseri ja 80 sõdurit. Olla  300 sõduri või rohkem kokku tulnud.
See oli juba suur hulk sõdureid kes pidasid mõisade juures lahinguid. Kui söögi  tagavarad väheseks
jäävad, oskavad rekviseerimist aidata kohalikud mehed kes usaldavad Kuperjanovit. 30. detsembril
alustati sõdurite ametliku väljaõppega ja  kojuminek keelati. Vana  aasta  päeval oli saunapäev.
Ümbruskonna saunad olid  palavaks köetud. Sõdurid, kes olid valvel, vahetati välja, et  kõik saaks kodust
tunnet. Küll see pidi olema sõduritele üks rõõmupäev. Selles kuumuses said kõik putukad riietest ja
seljast kõrvetatud. Kusagilt oli leitud lõõtspill. Poisiohtu mehed tantsisid polkat ja valtsi kohalikede talu
tütardega.
       Luure teatas, et Sadukülas oli suurem vaenlaste pesa,  mis oli kardetav. Pikknurmest juhtisid salga
ohvitserid  kahel  ööl rünnakuid Sadukülla. 4. jaanuaril oli kolmas rünnak, mida ltn. Kuperjanov ise
juhtis. see oli kõige tugevam ja vaenlased löödi Sadukülast paanikas välja  Tabivere poole.
        Julge  kallaletungi retke Tabivere jaamale sooritas 2. jaanuari ööl polk. Jaan Unt  8. mehega.
Riietuna    valgetesse  mantlitesse hiilis salk nähtamatult läbi hõreda kaitserinde, lähenedes  Tabivere
jaamale kahes  grupis.  Jaama  valgustatud aknast oli näha ruumis punaväelasi, kes   kurja  aimamata
mängisid  raha  peale  kaarte.  Silmapilkselt välkusid meie meeste käsigranaadid, mis heideti  läbi akna
ruumi. Kaotustega ja kabuhirmus jooksid punaväelased laiali    jälitatud meie tulega.  Õnnestunud  luure
ja  kallaletungiretked  tõstsid  meie meeste ettevõtlikust ja usku nii oma kui ka juhtide võimeisse, kuna
vastane  suruti seevastu  passivse kaitse olukoda.  On mõtetu kirjutada  igast lahingust   ümbruskonnas,
kus leidus vaenlasi.

Kõnnus (Mustvee ligidal) oli suurem lahing 17. detsembriks  Vasknarvast pealetungivate
vaenlaste vastu. Sellised retked kus 2-300 sõdurit peavad 100 km vooriga ja jalgsi lahingukohta rändama,
on  suur ettevõte. Sõdurid  tahavad süüa ja ei tohi taludest varastada.  Oli ka oma vooris söögi tagavarasid.
Sellest lahingust ei võtnud polk. Jul. Kuperjanov ega polk. Jaan Unt osa.
           Aidu lahing enne Jõgevat oli murdelahing.  See murdis Vene vastupanu Tartu  poolt. Kuulu järele
võitlesid Aidu esimeses lahingus ainult  46 Eesti sõjameest 200 vaenlase vastu. Pärast vaenlase
väljaajamist Sadukülast ja Aidust  ja 2. jaanuari vaenlase väljaajamist Tabiverest olid partisanid  üles
seadnud ühe mehe isa talus, raudteeliini kõrval  seadeldise  millega oli   võimalik kuulata  vaenlase
kõnesid. See muidugi aitas mõniaeg.
          Soomusrongid olid kõik Tapa juures ja saanud Narva  poole.  Nr 2 oli parandamas rööpaid ja
sildasid.  Ltn Jaan Unt pidas soomusrongide juures nende juhtidega  nõu Tartu  vallutamiseks, et Tartust
vaenlased  välja ajada 14. Jaanuariks, mis oleks olnud vana kalendri järel uus aasta kink.  Kärkna alevi
juures  võtsid soomusrongi dessandid ja  Partisanid  kiire löögiga Emajõe Jänese silla ära vastase käest.
Kui sild oleks olnud katki, poleks kiire 200 vangi päästmine krediitkassa ruumidest olnud võimalik.
(Mina olen seda keldrit näinud kus omal ajal mõrvamine oli alanud. Isegi aastaid hiljrn oli õudne tunne.
Selle maja vastas oli vanal ajal Talumeeste lihaturg. Müüjateks olid  talu perenaised. Kui nemad kuulsid,
et Eesti sõdurid tulevad päästma, võtsid nad reest, heinte alt kirved,  läksid  ja  lõhkusid uksed katki,  et
inimesi päästa. Mõned olla rõõmu pärast  kokku varisenud.)
Jänese raudtee sild.
Üks kohalik elanik seletab: "Jälgisin  lahingut oma
tuulikust. Jänese silla poolt oli kuulda laskmist püssidest ja
suurtükkidest.  Minu tuuliku kohal otse üle raudtee   seati
ritta  enamlaste  suuremad  jalaväe osad  ja nähtavasti
sunniti minema  appi  eesrinnas  võitlejatele. Varsti sõitis
Tartust  välja  pealtnäha  hästi  soomustatud enamlaste
soomusrong  ja  peatanud nimetatud jalaväe osa  kohal,
hakkas pommitama  Jänese  silda kust peagi vastati.
Eestlaste lastud  mürsud kukkusid otse enamlaste rongi
lähedusse  ja üks koguni  rongi  külje  alla. Üks  mürsk
kukkus aga soomusrongi suurtüki plattvormile kus hävitati
meeskond   ja  kisti   lahti   teras   soomustis..   Pärast  seda hakkas  rong  taganema Tartu poole.
Soomusrongi pihtasaamine ja selle kiire taandumine mõjus niivõrd masendavalt, et komissaridest
hoolimata, laiali jooksis."

Haruldane fotodokument Tartu vabastamise lahingust.Soomus-
rongi nr.1 komandör kapten A.Irv on võtnud pildi lahingu ajal
soomusrongi katuselt. Vasakul näha soomusrongi dessant-
sõdureid rünnakul
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Tartu vallutamine.   Partisanid võeti soomusrongide peale ja järgmiseks oli sõit Tähtvere poole. See
taheti teha úllatuseks Kind. Johan Laidoneríle kuid samal ajal tuli tema käest telegram et "Tartu ära
võtta." Jõudnud linna, võttis soomusrong no. l dessant valve alla Riia ja Võru maantee Ropka joonel.
Soomusrong no. 3  dessant puhastas Toomemäe ja Rüütli tänava ümbruse  ja panid Raekoja torni Eesti
lipu.  Linna puhastamisel suuremaid kokkupõrkeid vaenlasega ei olnud. Oli tarvis kiiresti abi Tartu
hoidmiseks, sest luure nägi suuremaid üksuseid lõunapool  linna kus toimus Reola lahing. Siis tuleb Paju
lahing  ja  umbes  200 km edasi Ratsapolgu retk Jakobstadtí   ja 40 km lõuna pool, kus kohtasid Poola
ratsaväega, kes surusid venelased sealt tagasi idapoole ja päästsid  lääne Euroopa teist korda punase kuma
alt.  Esimene kord oli 1683 aastal, Jan Sobieski Viini juures.

                                                        Siit sealt kokkupannud, Rein Losin.

Professor Alar Karis
Tartu Ülikooli Rektor

Vancouveris

Rektor Alar Karis abikaasa Sirje Karisega viibisid
Vancouveris 21.-23. aug. 2008.  Vancouveri reisu eesmärgiks oli
külastada kohalikke ülikoole, luua kontakt ja leida uus partner-
ülikool Briti Kolumbias.  Partnereid on juba Tartu Ülikoolil
nelikümmend ümber ilma.

Õnnestunud kohtumiste kõrvalt jõudis rektor pakkuda
loengu Eesti Kultuuri Ühingule neljapäeva õhtul “Meie Kodu”
saalis.  Ta kõneles Tartu Ülikooli 376. a. raskest ajaloost, uuest
õitseajast ja kasvust, õpilastest, õppejõududest, finantsidest j.n.e.
ning andis mõista, et Tartul on palju pakkuda laiemas
akadeemilises areenas.

Rektori abikaasa nautis nende päevade jooksul UBC
Anthropological Museum’i.  Pr. Karis, kes on Ajaloo Muuseumi
direktor Tallinnas, rõhutas vajadust alles hoida sellist vaimuvara
kui pildid, dokumendid, jutud, kirjad j.n.e. ja palus, et me need
edasi annaksime arhiividele ning muuseumitele hoiuks.  Nii
säilitame oma ajaloo.

Küsimused said vastused ja vestlus kestis veel hulk aega.

Juta Kitching

 TÜ Rektor Alar Karis ja pr. Sirje Karis
President Ilvese Vabariigi Aastapäeva
vastuvõtul
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Vabariigi President
Kuperjanovi jalaväepataljoni uue kasarmu avamisel Võrus

29.08.2008

Täna üleantavate ehitiste kogumaksumus on üle 240 miljoni krooni. See on iseseisvuse taastanud
Eesti siiani kõige mahukam riigikaitseline infrastruktuuriprojekt. Tänan kõiki panuse eest, et saame täna siin
olla.

Mul on väga hea meel selle üle, et Eesti, nii riik kui rahvas, on alati pidanud riigikaitset oluliseks.
Viimased nädalad on ilmekalt näidanud, miks me vajame tugevat riigikaitset. Me oleme veendunud, et
eksisid paraku need, kes uskusid ajaloo lõppu ja tuhandeaastase rahuriigi saabumist Euroopasse.

Venemaa agressioon Gruusias muutis meile harjumuspärast julgeolekupoliitilist paradigmat.
Lõppenud on aeg, mil usuti külma sõja jäädavat lõppu ja suure ideoloogilise vastasseisu möödumist.

Alates 1940. aastate lõpust rajanes riikidevaheline suhtlus, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning sõjaline
planeerimine teadmisele, et Nõukogude Liit on agressiivne riik. Jõud, mis võib igal ajal rünnata Läänt või
mis tahes muud kohta maailmas.

See eeldus oli põhjendatud. Näiteid selle kohta oli palju. Otsene sõjaline sekkumine Ungaris,
Tšehhoslovakkias ja Afganistanis. Massiline sõjaline kohalolek Ida-Euroopas, Kuuba kriis. Otsene või
kaudne osalemine Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika sõdades.

Gorbatšovi uus poliitika võimaldas nn satelliitriikidel – Poolal, Ida-Saksamaal, Tšehhoslovakkial,
Ungaril, Bulgaarial ja Rumeenial – pääseda 1989. aastal Nõukogude mõjusfäärist.

Kahanenud oht muutis Lääne prioriteete. Läänes tekkis arusaam, et Venemaa on küll riik, kellel on
kasvuraskused, aga on vaid aja küsimus, mil temast saab Prantsusmaa või Suurbritannia – lihtsalt üks
liberaalne, demokraatlik, turumajanduslik riik. Selles lootuses tehti valearvestusi ja pigistati silmad kinni, kui
midagi läks väga valesti. Lääs leppis teadmisega, et Venemaa võib teha küll siseriiklikult igasuguseid asju,
aga sõjaliselt ta sõltumatuid riike enam ei ründa.

See müüt kukkus halastamatult kokku selle aasta 8. augustil, kui Venemaa ründas Gruusiat ning
okupeerib siiani arvestatavat osa iseseisva riigi territooriumist. Agressiooni saatvad valed ja ähvardused
meenutavad üks-ühele ajastut, mida paljud uskusid kuuluvat juba ajalukku.

Uus julgeolekupoliitiline paradigma seab Eesti ette uusi ülesandeid. Me peame senisest rohkem
panustama oma riigikaitsesse. Mul on hea meel, et majanduslikus mõttes mitte kõige helgemal ajal jätkub
valitsusel riigimehelikkust suurendada kulutusi riigikaitsele.

Sõda Gruusias tõestab ilmekalt, et väikeriigil on sõjaliselt äärmiselt raske hakata vastu endast
kümneid ja sadu kordi suuremale agressorile. See näitab, kui tähtis on kollektiivne kaitse ja NATO lepingu
artikkel 5. Samas on ka selge, et uues olukorras on vaja 5. artikli lahtimõtestamist ja sellele detailsema sisu
andmist.

Venemaa ja NATO ei ole täna sõjalises mõttes enam võrdsed vastased nagu NATO ja Varssavi Pakt
olid külma sõja ajal. Tänane NATO on tervikuna kordades võimsam kui Venemaa. Küll aga on Venemaa
jätkuvalt palju võimsam osadest oma naabritest.

See kõik püstitab meie diplomaatide, kaitseametnike ja ohvitseride ette uusi ülesandeid. NATO sees
tuleb saavutada tulemus, kuidas eelpool kirjeldatud julgeolekurisk maandada.

Jäägu see otsustamiseks sõjalistele planeerijatele, kas riskide maandamiseks tuleb koostada
konkreetseid kaitseplaane või süvendada NATO kohalolekut või teha seda kõike koos. Kindel on, et
muutunud olukord nõuab NATO liitlastelt tõsist arutelu ja otsustavat tegutsemist.

Nagu algul ütlesin, tähistame täna siin Eesti seni mahukaima riigikaitselise infrastruktuuriprojekti
valmimist. On sümboolne, et mõne aasta pärast kaotab Kuperjanovi pataljoni teine ehitusjärk selle staatuse
Ämari lennuvälja maandumisraja ehitusele. Et NATO lepingu artikkel 5 saaks toimida, peame suutma liitlasi
kiiresti ja efektiivselt vastu võtta. Siin on Ämaril täita väga tähtis roll.

Lõpetuseks. Muutunud maailm eeldab meilt kõigilt riigi julgeoleku tagamisel vastutustundlikku
käitumist. See eeldab Eesti julgeoleku eest vastutavate struktuuride – välis-ja kaitseministeeriumi, kaitseväe
ja teiste asutuste – laitmatut ja efektiivset koostööd. Rivaalitsemiseks ja dubleerimiseks ei ole meil mingit
moraalset õigust, aega ega ressursse. Vaja on stabiilsust, pühendumust, isiklike ja ametkondlike huvide
allutamist riiklikele.

Meil on vaja usku iseendasse ja sellesse, et Eesti riik saab hakkama. Nii nagu sellesse uskusid Julius
Kuperjanov ja tema relvavennad. Toomas Hendrik Ilves

Eesti Vabariigi president
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Kaili Rannale
teaduskonna tipp akadeemiline auhind

Simon Fraser Ülikoolis

Mõned inimesed korjavad postmarke, teised autosid, kuid Coquitlam, BCs elav Kaili
Anna Rand korjab akadeemilisi auhindu.   Käesoleval juunil lõpetas tema Simon Fraser Ülikooli
B.Sc. (Bachelor of Science) kraadi kinesioloogia alal.  Omades  4.161 akadeemilisi punkte (grade
point average)  võimalikust 4.255st, on temal fakulteedis kõrgeim hinnang.   Tulemusena
autasustas ülikool teda  Dean’s Undergraduate Convocation medaliga, mida jagatakse ainult ühte
aastas Applied Science teaduskonna bakalaureuseõppe alal.  Sel kevadel on Applied Science
teaduskonnas 505 bakalaureuse lõpetajat ning terves Simon Fraser Ülikoolis kokku 3207
lõpetajat.

Lisaks pälvib 23. aastane Kaili Rand veel Simon Fraser University Alumni Association
Outstanding Student Leadership Award, mida jagatakse ainult ühte aastas terve ülikooli peale.
Et seda auhinda väärida peab kolmanda või neljanda aasta õpilasel olema eriti kõrged
akadeemilised hinded, lisaks peab tema olema juhtivalt aktiivne muudel aladel kas ülikoolis või
väljaspool.  Võitja poolt teened võivad olla kas spordi-, kultuuri- või muul ühiskondlikul alal.
Kaili on olnud kõike seda, ja veel enam.  Auhind koosneb kirjalikust tunnistusest ning $2000.

Autasude kogunemine algas Kailil juba noorest
peast.  Ta oli parim akadeemiline õpilane oma koolis
seitsmendast klassist kuni keskkooli lõpetamiseni.
Lisaks sellele mängis tema kooli orkestris klarneti, osales
mitme spordi naiskonnas ja saavutas klaveritundides 8da
klassi tasemet.   Coquitlamis asuvat Dr. Charles Best
keskkooli lõpetades 2003. aasta juunis, sai eesti neiu
mitmeid auhindu: viie eri kursuse parim hinnang plus
kogu lõpetajaskonna seas kõrgeim akadeemiline hinne,
parim naissportlane, Miller Thompson Foundation
National Scholarship mis antakse nii akadeemiliste
saavutuste kui ka ühiskondlike teenete eest, Coquitlam
RCMP stipendiumi,  King Wong stipendiumi,
Millennium Excellence stipendiumi, BC provintsi
stipendiumi, oma kooli Parents Advisory Council
stipendiumi ning BC Principals’ & Vice-Principals’
Association stipendiumi.  Nende rahaline väärtus kokku
oli üle $5,800.  Lisaks võitis edukas Kaili veel Simon
Fraser Ülikooli sisseastumise stipendiume, mille rahalise

väärtuse summa oli $27,500 jagatud nelja õppeaasta peale, nende seas peamiselt Dr. Gordon
Shrum nimeline autasu.

Temale pakuti ka stipendiume Briti Kolumbia ning Alberta ülikoolidesse, kuid Kaili
eelistas kodu lähedast Simon Fraser Ülikooli kus ta teadis et eksisteerib hea kuulsusega
kinesioloogia õppekava.  Kailile väga meeldib õppida inimkeha kohta, nõnda ta arvestas et just
kinesioloogia eriala pakuks temale kõige rohkem huvi. Ka mõjutas tema valikut et head sõbrad
suundusid Burnabys asuva mäe otsa õppeasutisse.

Simon Fraser õpilasena valis Kaili Rand omale kooperatiiv kava  -  tähendab et
vaheldades õppesemestritega, käis ta neljakuulistel töökohtadel, mille kogemus arvestatakse
ülikooli õppekrediidiks.  Need kolm töökohta olid:  uurija kardio laboratooriumis St. Paul Haiglas
Vancouveris,  bioenergia uurija Simon Fraser Ülikoolis mille kohale ta võitis uurimiseala toetuse
ning kolmas töökoht oli kontori mänedžerina ja kinesioloogia teadlasena Port Moodys
Mountainview Kinesioloogia kliinikus.  Esimesel kahel kohal oli tal au koos töötada neil aladel
hästi tuntud elukutseliste teadlaste ja uurijatega.
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Ka Simon Fraser õppeaastate vältel kogus Kaili Rand auhinde.  Tema oli Dean’s Honour
Rollil, tähendab väga kõrgete kursuse hinnetega kõigil viiel aastal.  Septembris 2004 sai tema nn
Kuldse Võtme auseltsi liikmeks kuna oli terve Applied Science fakulteedis parima 15% õpilase
seas.   Oktoobris 2006 saavutas ta NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council
of Canada) Undergraduate Student Research Award ning järgmine aasta teenis ta Translational
Research Infectious Diseases Training Programme auhinna.

Kõigi selle kõrval töötas Kaili vabatahtlikuna New Westminster linna Royal Columbian
Haigla lasteosakonnas juhendava õppejõuna (tutor), ning tegeles kriisi telefonikõnedega.  Iga
reede ta oli kohtunik Coquitlami linna ümbruskonna laste korvpalli turniiridel.

Õpingute kõrvalise tegevusena Simon Fraser Ülikoolis veetis Kaili neli aastat nn
recreation spordi võistkondade mänedžerina ja mängugraafika korraldajana Intramural
Programmi raames.   Ta osales ka suursündmuste korraldamisel nagu uute SFU tudengite
orientatsioon, Terry Fox päev ja mitmeid kord-aastased spordi võistlused.

Õppekõrvalised kogemused on Kaili arvates temale palju elu küpsust pakkunud ja
aidanud tema eneseusaldust tiivustada.   Teda on ka toetanud ja aidanud palju tema vanemad, ema
Lorraine ning isa Hans Rand kelle juures ta on kodus elanud terve Simon Fraser Ülikooli
õppeajal.

Hans Rand käis tütrega Eestis aastal 2000.  Kaili sõnades oli tore koos isaga läbi käia
tema endiseid tuttavaid paiku Saaremaal.  Kailil õnnestus kohata oma isa õdesid ning suutis
nendega suhelda natuke olgugi et sugulased ei valdanud inglise keelt ega Kaili eesti keelt.  Nad
asetasid lilli vanavanemate hauale.  Endise kodu talumajast polnud muud järel kui vundamendi
varemed, kuid Kaili arvates oli vahva seal mullas niisama kaevates trehvata kahte hobuserauda
mida Hans ära tundis enda hobuse omadena.  Kaili hoiab neid alles omas kodus, väga neid
hinnates.

Käesoleval suvel töötab Kaili Saskatchewanis puuetega lastega, juhatades lõbusaid
suvetegevusi neile.   Sügisel alustab Kaili õpinguid meditsiini alal Edmontonis, Alberta Ülikoolis.
Tema huvi suundub laste- või perearstiks kunagi saada.

Mis saladusi on Kailil õppimise suhtes, et ta
püsivalt nii hästi seda on teinud?  Kaili vastab  „Ma ei
ütleks et mulle meeldib õppimine, kuid teisest küljest,
ei saa ka öelda et ebameeldiv oleks.  Tean et
püüdlikusele järgneb pikaaja peale vaevatasu.
Nõksud?  Vaikselt omaette olemine toob minule kõige
rohkem õppehüvet, see võib olla embkumb minu oma
toas kodus või kusagil poolpeidetud nurgas ülikooli
raamatukogus.”

Oma Simon Fraser Ülikooli aastaid arvustades lausub Kaili  „Minule on väga meeldinud
iga minut SFUs.  Paljud ütlevad et pidevalt vihmast pimedatel päevadel Burnaby Mäe tipul
betoonist seinte vahel olemine mõjub masendavalt.  Aga kui ettevõtlikult osaleda ülikooli
mitmelaadilistel tegevustel, siis resultaadiks on suurepäraselt väärt elamus.”

Soovime edu ja õnne tulevikuks tublile õpilasele!

Helgi Leesment & Juta Kõvamees-Kitching
juunis 2008

Ema Lorraine, Kaili ja isa Hans Rand
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1.sept.2008

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

– Jaakobuse 4,15.

nr 3, 2008

õp.mag. W alter Johansonwalter.johanson@elk.ee604-263-1802
6520 Oak StreetVancouver BC  V6P 3Z2http://www.eelk.ee/vancouver

hr. Arvo Marits, esimeesvancouver@eelk.ee778-828-7799

Armas koguduse liige!

Käesolevad sõnad on sidemeks Sinu ja koguduse
vahel.  Neis peegeldub koguduse tegevus, mis
kutsub ka Sind kaasa aitama.Jumalateenistused
Eestikeelsed jumalateensistused toimuvad meie
kirikus igal pühapäeval, kell 11:00. Armulaud on
kaetud igal pühapäeval, nagu piibli ja luterliku
usuõpetuse norm on. Kodumaalt lahkumise päeva
tähistatakse 21.sept., Koguduse aastapäeva
pühitsetakse 28.sept. koos Leeripüha jaõp.Erikson’iga hüvasti jätt, Lõikustänupüha
jumalateenistus armulauaga on 12.okt.,Usupuhastuspüha tähistatakse 26.okt.Surnutepüha 23.nov., Rakvere orbudetoetuslõuna 7.dets. kell 12, Jõuluõhtul 24.dets. kell
4 (eesti keeles) , ja Esimene püha 25.dets.Victorias toimuvad eestikeelsed jumalateenistused
Lutheran Church of the Cross’is kell 2 p.l.: 27.sept.

(jutlustab õp.Erikson) ja Jõulupühad 13.dets. 
Victoria kuulutuspunkti vanem on Urmas Anniko,
tel. ( 250 ) 474-0255, victoria@eelk.ee Talitused
Ristitud on kaksikud Isabella Fleur ja Karmen Lille
Kaul.  Õnnitleme ema ja isa Enca ja Karl Kaul’i. 
Koguduse liikmetest on surma läbi lahkunud Imbi
Kersti Weemees (81).  Avaldame südamlikku
kaastunnet lahkunute perekondadele ja kõigile
omakseile.Õpetaja kõnetunnid
peetakse etteteatamise korras kolmapäeva
hommikuti või pühapäeviti pärast jumalateenistust.
Haigete külastamine toimub haige soovil. Palume
helistada õpetajale igal ajal tel. 604-263-1802.Kohvilaud
peale jumalateenistust on meie kauniks
traditsiooniks. Seal saame üks-teisega suhelda.
Võtke endale üks kohvilaua korraldamine aastas.
Soovitame kaasa võtta ka mitte-kirikuskäija sõber
või sõbranna.  Kõik lapsed ja lapse-lapsed on

Peetri koguduses suurpäev28.sept.i Koguduse 58.aastapäevi Leeripühai õp.Meelis-Lauri Erikson’i hüvastijätt

i Kohvilaud lõunaga  ($15)i Korjandus Kadrina koguduse oreli
remondiks

Kadrina koguduse laulukoor on Eestis üks parimatest, hiljuti võttis osa üle-riigilisest laulukooride
võistlusest.  Kogudusel on ka üks ilusam orel eestis. Tema organist, Külli Erikson, hakkab tööle
Muinsuskaitse ametis orelite remontimine spetsialistina.  Ta õpib praegu Saksamaal seda ametit, et eesti
ilusad orelid saaksid remonditud mõistliku hinnaga.
Kadrina koguduse oreli remont on makstud kohalikude annetajate, riigi toetuse ja $8,000 laenuga.  Aitame
neil laenu tagasi maksta!  Iga annetus loeb. $1,000+ annetuste annetaja nimed kantakse annetajate nimede
tahvlile oreli küljel.



teretulnud. Teeme sellest perekonna ettevõtte!Lillekalendrit
palume ka meeles pidada. Lilled altaril või altari
ruumis on Jumala austuseks ja kiriku kaunistuseks.Surm ja Testament
Palume Sind oma testamenti kontrollida.  Ilma
testamendita jääb teie põrm ja varandus riigi hoolde. 
Varanduse kahe või rohkema nime peale kirjutamine
kaitseb teid riigi tulumaksu kahtlustest.  Kui soovite
kogudusele pärandada osa oma varandusest, palun
kontrollige, et kogudus on teie testamendis pärijaks
täpselt nõndaviisi nimetatud:

St. Peter’s Estonian Evangelical LutheranChurch, 6520 Oak Street, Vancouver,B.C.,  V6P 3Z2
Kui vajate nõu, palun võtke ühendust õpetajaga. 
Mida meile on pärandatud esiisadelt, see on olnud
meile õnnistuseks. Mida me jätame oma
järeltulijaile, see on omakorda nendele õnnistuseks.
Koguduse meelespidamisega testamendis ütleme
kirikule tänu ja anname austust Jumalale, mis on
samaaegselt õnnistuseks ka neile, kes kiriklikku tööd
edasi teevad.

Seerja teine osa: Kas Jumal on? 

Inimene on ilmselgelt selline mõistatus, mille
vastust tema ise ei tea. Religioosse inimese jaoks on
vastus sellele inimeseks olemise küsimusele Jumal
ise. Usu veendumuse järgi saab inimene olla isik
ainult seetõttu, et Jumal on tema SINA; ainult
seetõttu, et Jumal on isik. Usu veendumuse järgi on
ainult Jumal vastus küsimusele, kust on inimene pärit
ja mis on tema eesmärk.

Alljärgnevas tahaksime mõlemat lühidalt
põhjendada ja selgitada.

Kui küsin endalt, kust ma tulen, siis võin sellele
küsimusele anda palju vastuseid.

Moodsa teaduse abiga on meil tänapäeval palju
täpsemad teadmised nii üksikinimese kui ka
inimkonna kui terviku päritolu kohta. Võib esitada
üha üksikasjalisemaid küsimusi: Kust tuleb inimene?
Kust tuleb elu? Kust tuleb maailm? Lõpuks jõutakse
välja algaatomi või algmateeria juurde. Ent ainuüksi
viitamine algmateeriale ei selgita veel midagi. Sest
kust see õieti tuleb? Niisiis pole küsimus ainult selles,
kuidas on maailm tekkinud, vaid ka selles, miks
üleüldse miski on. Päris kindlasti ei ole maailma
eksistentsi piisav põhjendus temas endas. Maailm
viitab sügavamale põhjusele, mis elab ja eksisteerib
iseenesest. Seda täiuslikku iseenesest eksisteerivat
Olemist nimetatakse religiooni keeles Jumalaks.
Niisiis ka maailma põhjus/alus on ainuüksi Jumalas;
temata oleks maailm alusetu ja seega mõttetu.

Temata ei olekski midagi. Seepärast näeb Piibel
kõikjal maailmas Jumala jälgi ning maske. Selle järgi
saab nähtamatut Jumalat nähtavas maailmas
tunnetada, on ju kogu maailm Jumala auhiilguse
peegeldus.

Jumal on vastus mitte ainult inimese päritolu, vaid
ka inimese eesmärgi ja mõtte küsimusele. Me nägime
juba, milliste pingete väljas asub inimese elu. Ühelt

poolt on inimene läbinisti lõplik olend, sõltuv ja
ohustatud teda ümbritsevast loodusest, surma
valduses. Teisalt on inimeses ka midagi tingimatut ja
absoluutset. Näiteks südametunnistuse hääl, mis meis
ikka-jälle manitsevalt, noomivalt, tunnustavalt räägib.

Paljud moraalinormid on küll ajalooliselt tingitud,
kuid tingimatu on põhimõtteline nõue teha head ja
pöörduda kurjast. Peaksime lakkama olemast need,
kes me oleme, kui me ei tõstaks protesti näiteks süütu
lapse tapmise vastu. Me ei saa loobuda lootusest, et
selline tapja lõpuks ei võidutse oma süütu ohvri üle.
Kui me ka ei leia maailmas täielikku õiglust, ikkagi ei
tohi me lakata püüdlemast selle poole. Tingimatu ja
absoluutne on peale südametunnistuse hääle ka
inimestevaheline armastus. Armastatud inimene võib
kõik uueks muuta. Ühe õndsa silmapilgu jooksul
möödub kõik aeg, puudutame igavikku, olles ise ajas.
Kas see kõik peab siis lõpus tühjaks osutuma? Kas
siis meie igatsus ja lootus on mõttetu? Kas peame
neist lahti ütlema ja nad unustama? Jällegi jõuame
samale tulemusele: kui inimese elu ei ole viimselt
mõttetu ja absurdne, siis on see võimalik ainult juhul,
kui meie absoluudi-lootusele vastab tegelik absoluut,
kui meie küsimused ja otsingud on Jumala kutse kaja
ja peegeldus.

Säilitada asjade absoluutsus ilma Jumalata
tähendaks kaduva inimese ülbust. Ainult sel juhul, kui
Jumal on ja kui ta meid tingimatult tunnustab, saame
meiegi iseend ja teisi tingimatult tunnustada. Ainult
siis, kui Jumal on, on võimalik uskuda, et elul ja
maailmal on mõte. Sellise usuta ei saa keegi elada,
armastada ja tööd teha. Seepärast on otsustamine
Jumala kasuks otsustamine ka inimese kasuks. Kui
aga Jumal oleks surnud, oleks viimselt inimenegi
surnud. Seepärast on inimese lootus, et Jumal elab.



EKÜK EKÜK EKÜK
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS

SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA
6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2

Loengud sügiskuudel 2008:

sept. 14. 2008 Kodust lahkumise mälestamine
Meelis-Lauri Erikson, külalispastor Eestist, kõneleb põgenemise teemal

okt.  12. 2008 (varem antud kuupäev, 19.okt., jääb ära)
Arhiivide tähtsus, säilitamise vajadus
Piret Noorhani, külastaja Eesti Rahva Muuseumist, räägib miks ja kuidas
peaksime alles hoidma pilte, dokumente, kirje jne.

nov. 16. 2008:
Riina Palmik, Ühendatud Baptisti koguduse külaline Eestist, kõneleb oma
isast Kuido Pant, kes on Eestis juudina kontsentratsiooni laagrisse
pandudest ainuke teadaolev eluga pääsenud isik

jaan. 11. 2009 EKÜK Aastapeakoosolek
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KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

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

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

Vanim eestikeelne vaimulik raadiosaade eetris - 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, 12.oktoobril, kell 14.00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud

Surnutepüha jumalateenistuse kohta teatatakse hiljem

Kolmapäeval, 24.detsembril, kell 14.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.

Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.
.
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga
teisel kolmapäeval 11:30 - 13:30  ja esmaspäeviti 20:00 - 21:00.
 (Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Jumalaema kirik Pariisis Victor Hugo  - Tallinn, 2007
Romaaniklassikasse kuuluv romaan. Inglise keelest tõlkinud Johannes Semper (1924).

Eesti Päevalehe Kirjastus

Putini Venemaa Anna Politkovskaja - Tallinn, 2006
Palgamõrvar laskis selle raamatu autori 2006.aasta 7.oktoobril kodumaja liftis maha. See

raamat riivab valusalt kõrgemat ohvitserkonda, korrumpeerunud riigiaparaati, äraostetud
kohtunikke, maffiaga läbipõimitud võimuringkondi ning ka Kremlit.

Eesti Päevalehe Kirjastus

Raiusin kõik raamatusse Ants Salum - Tartu, 2005
Autori mälestustesarja esimene osa on pühendatud kujunemisaastaile. Lapsepõlv ja

kooliaeg kulgesid Eesti Vabariigi ajal stabiilsetes tingimustes, mehistumine 1940-ndail aastail aga
tõmbetuulises ajas..

Ilmamaa

Viivat Akadeemia Peatoimetaja: Helmut Piirimäe - Tartu, 2007
Põhjalik ülevaade Eesti üliõpilasseltside ja -korporatsioonide tegevusest algaastatest

tänapäevani. Palju ajaloolisi fotosid. EÜS Kirjastus

Sinimäed 1944 Mart Laar - Tallinn 2006
II Maailmasõja lahingud Kirde-Eestis. Narva all peatati Punaarmee edasitung üheksaks

kuuks. Sinimägedes toimunud heitlused on verisemad Eesti pinnal peetud lahingutest.
Eesti Entsüklopeediakirjastus

Pagulane Herman Pallas - Tallinn, 2007
Teine parandatud ja täiendatud trükk. "Ühest Kodu-Eesti kirjanduse ülevaatest lugesin, et

väliseestlaste looming valmistab pettumuse seeläbi, et ei hõlma oma diasporaad, vaid on
ankurdunud kolmekümnendate nostalgiasse. Püüan seda lünka käesoleva raamatuga jõukohaselt
täita.

Eesti Vabariik 90 Koostanud Küllo Arjakas - Tallinn, 2008
Suurformaadis terviklik ülevaade Eesti ajaloost. Raamat käsitleb Eesti elu aastate lõikes: 1918,
1919, 1920 ja nii edasi, kuni äsjalõppenud 2007. aastani. Toodud on sündmuste kronoloogia ja
lühemad või pikemad artiklid, mis iseloomustavad antud aastat. Mõnel aastal juhtus sündmusi
rohkesti, mõnel aastal vähem. Paljude sündmuste tähendus jääb ühe aasta piiridesse, mõned
ulatuvad kaugemale ja üksikute suursündmuste tähendus hõlmab aastakümneid.

Eesti Entsüklopeediakirjastus

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Avaldame nüüd lehekülje, mis jäi välja Läänekaare Postipoisi kevade
numbrist (nr. 212). See kuulub "Aja kaja" artikli keskpaika (lk. 17 ja 18
vahele).
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Suveöö

Suveöö sügavalt, heledalt kumab
ei ehast koiduni tukkuda saa
- imeõrna pitsina Sind embab
hing hõivatud sest, ei rahu sa saa.

Loodus mähib Sind lõputu loori
õrn-õrnad niidid Sind juhtima seab
hing võlutult kantud stratosfääri
võluvat aadet säält otsima läed.

Looduse imevalgus ses looris
võimsana allutab me süsteemi
- kõikjal elu ja juubedus kooris
võlu, armastus, nauding seob meelt.

See spontaane võlu me suve kink
uimastavalt mähit' suveöö loori
nii võimsalt tiivustab, sünteerib kõik
ei erandit jääta suveleeri.

Ime! - kurbus, rõhutus, piingi kaob
tajud kergendust, rahu valgusööst
üksindus, masendus nii äkki kaob
oled juhit' ja kaasud loodusrõõmust.

See maagika on meil aastane süst
alateadvusetult ta sind nõiub
keha saab reipunuks, toitub su hing
kui valgus peas ta aardeid korjab.

Kogu see lumineeriv sügavus
Su hingele õige diagnoosi seab
annab mõista mis loomulik ehtsus
Sind hindama juhib mis õilis, Hea!

Al-Ma-le
(2008)

17



Kristjan Palusalu
Kristjan Palusalu (aastani 1935 Kristjan Trossmann; 10. märts 1908 – 17. juuli 1987) oli

eesti maadleja, olümpiavõitja Berliinis 1936 nii kreeka-rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus,
Euroopa meister 1937 kreeka-rooma maadluse raskekaalus, 12-kordne Eesti meister.

Ta on koos Ivar Johanssoniga üks kahest sportlasest,
kes on tulnud olümpiavõitjaks mõlemas maadlusviisis.

Sportlaskarjääri algul oli Palusalu 184 cm pikk ja 100
kilo raske (jalanumber 47); olümpiavõitude aegu kaalus ta 114-
115 kilo. Ta esindas spordiklubi Tallinna “Sport”.

Kristjan sündis Läänemaal Saulepi vallas Varemurru
külas Looritsa talus (praegu Pärnumaa, Varbla vald, Rädi küla;
alles on vaid talukoht) Jüri ja Liiso Trossmanni kaheksanda
lapsena. Tal oli neli vanemat venda ja kolm õde.

Berliini olümpiamängudel 1936
Berliini olümpiamängudel pandi Kristjan Palusalu ja

Ago Neo välja mõlemas maadlusviisis. Esialgne plaan oli lasta
meestel paar matši vabamaadluses teha ja siis loobuda, et
kreeka-rooma stiilis paremini esineda. Kumbki mees ei tahtnud
aga katkestamisest kuuldagi ja mõlemad tõid Eestile kaks
medalit.

Vabamaadluse raskekaalus oli 11 maadlejat. Esimeses
ringis seljatas Palusalu Josef Klapuchi (aega kulus 10.50).
Vastase seljatasid ka Hjalmar Nyström ja Nils Åkerlindh.

Teises ringis seljatas Palusalu Robert Herlandi (Prantsusmaa; 6.45) ja tõusis liidriks. Üks
miinus oli Åkerlindhil, kes 2:1 võitis Nyströmi, ja Werner Bürkil (Šveits). Georg Gehring seljatas
Mehmet Çobani (Türgi) 3 minutiga.

Kolmandas ringis võitis Palusalu Çobani 3:0, kuigi õiglasem tulemus olnuks 2:1.
Åkerlindh sai seljavõidu, Nyström oli vaba.

Neljandas ringis seljatas Palusalu Bürki (6.15). Åkerlindh sai Klapuchilt vaieldava
seljakaotuse, Rootsi protesti ei rahuldatud ja Åkerlindh loobus protesti märgiks. Nyström seljatas
Herlandi.

Esikohakohtumises võitis Palusalu Nyströmi 3:0. Partermaadluses tegi ta mitu võtet ja sai
vastase peaaegu selili, püstimaadlus möödus täiesti võrdselt. Seda kulda ei oodanud keegi.

I Palusalu, II Klapuch, III Nyström, IV Åkerlindh, V Herland, VI Bürki.
Üks päev puhkust ja algas kreeka-rooma maadluse turniir. Osales 110 maadlejat 23

maalt. 7 maad olid esindatud täisarvulise võistkonnaga (7 meest), Eesti 6-ga (sulgkaallane
puudus).

Raskekaalus oli 12 meest, neist vabamaadlusturniiril olid lisaks Palusalule osalenud
Klapuch, Çoban ja Nyström. Puhanud mees oli aga Kurt Hornfischer, juba 17-aastaselt Moskva
spartakiaadi võitnu, 1931 töölisolümpiamängude võitja, kolmekordne Euroopa meister. Keegi
polnud teda võitnud.

Esimeses ringis jäi Çoban alla Aleardo Donatile (Itaalia; 1:2). Teised favoriidid võitsid
seljaga, kõige rohkem kulus aega (8.49) Palusalul Eduard Schölli (Austria) võitmiseks, kes oli
“aukartustäratavalt suur, kuid ülemääraselt lihav”. John Nyman (Rootsi) seljatas Zoltán
Kondorossy (Rumeenia).

Teises ringis Nyman ja Palusalu vahetasid: esimene seljatas Schölli, teine Kondorossy
(10.46). Nemad kahekesi jätkasid ainsatena puhaste paberitega. Hornfischer ei saanud Klapuchit
selili (3:0). Ühe miinusega oli ka Nyström, kes võitis Donati.

Kolmandas ringis läksid liidrid Palusalu ja Nyman vastamisi. Rootslasel polnud küll
tiitleid, ent oli silmnähtavalt tugev ja osav. Algpüstimaadlus tunnistati viigiliseks, kuid parteris
sai Palusalu vastase poolnelsonisse. Rootslane punnis vastu ega läinud selili. Alles päris matši
lõpul lendas rootslane õlgadele, kuid ühe õlaga väljapoole matti. Siiski 3:0 eestlasele. See oli
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tähtis võit, sest rohkem Nyman ei kaotanudki. Hornfischer ei saanud selili ka Alberts Zvejnieksi
(3:0). Klapuch aga hilines Donati vastu matile ja itaallasele loeti seljavõit, tšehh langes välja.
Çoban võitis 2:1 Nyströmi. Palusalu 1, Hornfischer 2, Çoban ja Nyman 3, Donati ja Nyström 4
punkti.

Pärast matši piirasid saksa ajakirjanikud Palusalu ümber ja tahtsid pildistada. Kuna
Palusalu oli higine, ei tahtnud ta minna, kuid treeneri Nikolai Kursmani soovitusel siiski läks.
Teda pildistati oma veerand tundi, aga ilm oli külm ja järgmisel päeval tal küünarnukid valutasid,
mistõttu ta pidi neid matšide vaheajal soojendama.

Neljandas ringis keeras Hornfischer minutiga selili Donati ja Nyman Nyströmi (15.47).
Ainult Palusalu pidi Çobaniga täisaja rassima, enne kui 3:0 võidu sai. Kolm medalisti olid
selgunud, medalid veel omavahel jagamata. Hornfischerile loositi vastu Palusalu.

Palusalul oli selja taga 9 matši ja 113 minutit maadlust, Hornfischeril 4 matši ja 44
minutit. Ning veel midagi. Võitmatus. Puupüsti täis Deutschlandhalle. Reklaamimöll. Ja seal
auloožis istus füürer isiklikult. Juba oli raskekaalu tõstmise võitnud Josef Manger, jättes
kolmandaks Arnold Luhaääre, kohe pidi Hornfischer veel kord tõestama aaria rassi üleolekut.

Muidugi teadsid seda ka kohtunikud. Ja Hornfischergi uskus, et enam-vähem tasavägise
maadluse korral kuulutatakse võitjaks tema. Sellepärast ta ei riskinud, vaid oli võrdlemisi
passiivne. Algpüstimaadlus tunnistati võrdseks. Ka partermaadluses ei sündinud midagi kummagi
kasuks. («Parteris olime teineteise vastu viisakad,» ütles Palusalu.)

Palusalu kümnes matš oli lõppemas. Aga käed olid juba soojaks maadeldud ja valu
kadunud. Ta haaras Hornfischeril ümbert, surus ta enda vastu, heitis – ja sakslane oli sillas! Saal
vakatas ja seda selgemini oli kuulda, kuidas eestlased karjusid: «Hurra, hurra! Palusalu, murra!»
Kolm minutit murdis Palusalu vastast, siis sai too pea matilt välja ja seega püsti, kuid Palusalu
virutas ta kohe matile tagasi. Ja siis oligi lõpp. Ei olnud kohtunikel pikka mõtlemist, 3:0
Palusalule. Vihane füürer lahkus kiirustades.

I Palusalu, II Nyman, III Hornfischer, IV Çoban, V Nyström, VI Donati.
Meeskondlikult võitis Rootsi 20, 2. Soome 11, 3. Ungari 10, 4. Eesti 10, 5. Saksamaa 10,

6. USA 9, 7. Türgi 4, 8. Tšehhoslovakkia 4, 9. Prantsusmaa 3, 10. Läti 2, 11. Kanada 1. Ungari
võitis 3 kulda, Eesti 2, Saksamaa 0.

Kristjan Palusalu on maailmas ainus, kes samadel olümpiamängudel võitnud nii kreeka-
rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus.

Olümplaste tagasitulek (rongiga Valga kaudu) kujunes triumfisõiduks läbi Eesti.
Tallinnas Balti jaamas ja austamistseremoonial Kadrioru staadionil tunglesid tohutud
rahvamassid.

President Konstantin Päts kinkis Palusalule talu Harjumaal Pillapalus.
Vikipeedia

Tänu

Armsad sõbrad, tänan teid kõiki kes aitasite mul pühitseda minu 90-dat sünnipäeva.
Kordan uuesti: Arvesta oma päevi kuldsete tundide järgi – ära meenuta pilvi. Reasta oma

õhtud tähtede, mitte varjude järgi. Loe oma elu naeratusi, mitte pisaraid.
Ja rõõmuga igal sünnipäeval arvesta oma vanust sõprade mitte aastate järgi.

Tänulik Laine

Tänuavaldus
Tänan südamest kõiki, kes võtsid osa minu armsa ema Agnes Paat'i ärasaatmisest.
Palju tänu Marje ja Alar Suurkasele, Kärt ja Jaak Seldele ja Isa Stefanile abi eest.
Palju tänu ka Isa Bondile teenistuse eest. Tahan tänada  organist Tarmo Viitret ja

Vancouveri Eesti Apostliku Õigeusu laulkoori muusikalise osa eest.
Enno K. Paat
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Küüditamine – jälg kogu eluks
Olen Tallinna poiss, õppisin Reaalkoolis ja pärast keskkooli Tondi sõjakoolis. Pärast sõjakooli

lõpetamist astusin Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. Alustasin seal õppimist 1938. aastal, samal aastal astusin ka
korporatsiooni Rotalia. Minu akadeemiliseks isaks ülikoolis oli viimase kursuse üliõpilane Eduard Mets, hiljem
töötas ta advokaadina. Siis oli komme, et akadeemilised isad viisid noori tudengeid prominentide juurde külla.
Meie käisime Jüri Uluotsa kodus, kes andis ülikoolis õiguse üldõpetust. Mõni kuu pärast külaskäiku oli mul
tema aines eksam. Õppisin küll kõvasti, aga Uluots ei öelnud eksamil midagi, ainult vaikis. Lõpuks andis
õpperaamatu tagasi ja ütles, et pilt on, aga raami pole. Et õppigu ma edasi. Ülikooliaeg meeldis mulle, sai õpitud
ja lõbutsetud ka.

1939. aastal, kui venelased üle Eesti piiri tulid, olime Värskas ülikooli sõjalise õppuse laagris.
Vaatasime neid tee ääres ja imestasime, kui armetu nende sõjavägi välja nägi.

Jõudsime laagris ainult ühe päeva olla, kui meid saadeti Tartusse tagasi. Ülikoolielus toimusid
muutused: korporatsioonid ja üliõpilasseltsid pandi kinni ning NLKP ajalugu hakkas meile lugema Venemaa
eestlane professor Kure.

See oli teise kursuse lõpul ilusal suvepäeval, kui toimus vahistamine. Tulin just Emajõest ujumast, kui
kohtasin tänaval korporatsioonikaaslast Pastakut, kes kutsus mind neljandaks käeks bridži mängima. Meie
korporatsioonikaaslane Reima oli just ülikooli lõpetanud ja kavatses järgmisel päeval Saaremaale sõita, tema
juurde kogunesimegi. Olime mõnda aega mänginud ja juttu ajanud, kui kuulsime ülemise korruse korteri ukse
tagant prõmmimist ja ukse mahalöömist. Seal polnud kedagi kodus, kuulsime, kuidas joosti mürinal minema.
Meie istusime edasi, aga natukese aja pärast oldi meie ukse taga. Olime küll hiirvaikselt, tulegi kustutasime ära,
aga uks löödi püssitäägiga lahti ning nõuti Reimat ja Pastakut. Nemad viidi minema, aga mind jäi üks täägiga
mees valvama. Lõpuks tuldi tagasi ja mind viidi Tartu vanglasse. Tundub, et mina polnud neil üldse plaanis, sest
nime ei küsitud ja ma ei mahtunud esimese korraga auto peale.

Tartu vanglas oli kamber nii väike, et saime seal hulgakesi ainult kükitada, pikali ei olnud võimalik
heita. Kükitasime nii öid ja päevi. Olin ühes kambris ülikooli professori Rägoga. Kui pidime juuksed maha
ajama, ütles Rägo: „Sina tegid minu juures eksamit, mina pügasin sind, nüüd püga sina mind.”

Olin viimases tapis, kes Kirovi vanglasse saadeti. Need, kes jäid Tartu vanglasse, lasti kõik maha.
Loomavagunis, kus meid veeti, oli 44 meest. Väiksest trellitatud aknast tuli vaevu õhku.

Kirovi vanglas sattusin kambrisse koos peaminister Eenpalu, kindral Jaaksoni ning Reima ja Pastakuga.
Meie kambris olid kõik eestlased, see oli poliitiliselt kirev seltskond. Huvitavad vaidlused ja loengud käisid iga
päev, need olid ju tipptegijad.

Kirovi vanglas algasid ka ülekuulamised. Meid viidi külma keldrisse, väljas oli 40 kraadi pakast.
Külmusin seal põranda külge kinni. Nii see oligi kavatsetud. Külmast pääsedes kirjutasid inimesed millele tahes
alla, et aga sooja pääseda. Ülekuulamisel sain kinnitust, et olin vanglasse sattunud juhuslikult, mingit toimikut
minu kohta polnud. Küsida ka midagi ei osatud.

Vjatka surmalaagris teatati mulle, et olen karistatud nõukogude võimu kukutamise propaganda või
agitatsiooni tõttu. Jäin vanglas raskelt haigeks ja ühest silmast pimedaks. Vjatkas oli tervis mul juba selline, et
liikusin ainult suure kepi abil, trepist pidin neljakäpukil üles ronima. Minu korporatsioonikaaslased Reima ja
Pastak surid Vjatkas.

1944. aastal kanti mind maha, sest ma polnud enam võimeline tööd tegema. Enne laagrist minema
laskmist pandi veel laagri haiglasse kosuma, sest olin käimiseks liiga nõrk.

Sain juhuslikult teada, et mu ema oli välja saadetud Borovskoi sovhoosi, mis asus minu laagrist
paarisaja kilomeetri kaugusel. Kui laagrist minema pääsesin, läksin ema juurde ja kosusin seal umbes aasta.
Borovskois elades sain teada, et võin tagasi Eestisse minna. Jõudsin kuidagi Tallinna, kuid luba pealinnas elada
mul polnud. Läksin siis tädi juurde Põltsamaale. Temaga samas majas elas tüdruk, kellest sai hiljem minu naine.

1947. aastal, kui tagasi jõudsin, oli õnneks veel selline aeg, et sain tagasi ülikooli ja selle ära lõpetada.
Nendel, kes hiljem saabusid, enam nii hästi ei vedanud. Kui diplom käes, hakkasin töökohta otsima. Tahtsin
advokatuuri astuda ja proovisin mitmesse kohta, kuid „sobimatuse tõttu” öeldi ära. Sain aru, et pean oma
elulugu kohandama. See toimis ja töötasin mitmes rajoonis juriskonsultandina ja plaanikomisjoni esimehena.
Kui esimehena töötasin, taheti, et astuksin parteisse. Seda ma ei saanud teha ja nii pidin varsti jälle uue töökoha
otsima.

Vahepeal töötasin ka fotograafina. Eesti Fosforiiti sattusin tööle juhuslikult. Olin seal kaua aastaid. Uue
Eesti Vabariigi alguses tegi peadirektor minust enda asetäitja. Töötasin mitmesugustes firmades kuni 80.
eluaastani, nüüd olen juba kümme aastat kodune olnud.”

Väino-Johannes Sõerde

20



XXIX Lääneranniku Eesti Päevad Seattle’is
Saabuv aasta saab olema sündmusterohke eestlastele ja

eestlusele kogu maailmas.  Saksamaal toimub juuni lõpul ESTO ja
Tallinnas juuli alguses Üld Laulu- ja Tantsupidu. Lääneranniku
Eesti Päevad pakuvad Teile võimaluse lõpetada suve  4- päevase
festivaliga Vaikse Ookeani rannikul.
             Enamus festivali üritustest toimuvad looduslikult kaunis
Washingtoni Ülikooli linnakus. Pidulisi majutavate ühiselamute
akendest võivad meie külalised nautida Seattle’ile nii omast vaadet
-  rohelusse uppuv linn sinava vee ja valgete mäetippudega
kauguses. Kaasaaegse planeeringuga ühiselamus on hulgaliselt
hubaseid kohtumispaiku,  kus on hea juttu vesta vanade sõpradega
ning luua uusi tutvusi.

Washingtoni Ülikooli valik festivali toimumiskohaks polnud juhuslik. Meie ülikool on
ainuke Põhja-Ameerikas, kus Eesti, Läti ning Leedu keelt, kultuuri ja ajalugu saab õppida.
Ülikool peab pidu 2009 aastal  koos meiega, sest  Skandinaavia Õppetool  tähistab sajandat ja
Balti õpingute osakond 15ndat sünnipäeva , tõstes Lääneranniku Eesti Päevad tippsündmuseks
aasta juubeliürituste seas.

Kuigi LEP 2009 kava on hetkel veel väljatöötamisel, toimuvad traditsioone järgides
avapidu, ball, teater, tantsu- ja laulupidu  ning kirikukontsert. Samuti plaanime korraldada
Seattle’i päevadele aastatel 1981  ja 1991 kuulsust toonud  väljasõidu Kiana Lodge’i.  Sõidame
üle lahe, et pidada üks lustakas rahvapidu ja lasta hea maitsta küpsetatud lõhekalal.

Palun tehke oma kalendrisse märge 26-29. augustiks, 2009, et osaleda Lääneranniku Eesti
Päevadel Seattle’is.

Jääme ootama Teie saabumist Seattlei’sse!
Tom Napa, LEP 2009 President

Tänuavaldus
Meie  soovime  siiralt  tänada  kõiki,  kes osalesid armsa abikaasa, ema, vanaema  ja

ämma   Imbi Weemees'e mälestusteenistusest ja sellele järgnevast peiedest.
Suurim tänu õpetaja Walter Johanson'ile teenistuse eest ja tänu Vancouveri Peetri

Koguduse esimehele Arvo Marits'ale, kes oli teadustaja peiedel.
Tahame ütelda tänu kõikidele, kes avaldasid kaastunnet nii kirjas kui ka suuliselt ja kes

panid leinakuulutuse ajalehte "Meie Elu".
Palju tänu nendele, kes tegid annetuse Imbi mälestuseks Vancouveri Peetri Kogudusele ja

Eesti Kirikufondile.
Valdeko
Mart ja Ilmar peredega

Ära lase oma perelugu unustusse sattuda
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Address of the Chairman of the Estonian Memento Association, Mr. Enn Tarto
on the National Day of Mourning 14 June 2008 at the statue of Linda in Tallinn

Honourable Prime Minister,
Members of the Government and of the Riigikogu,
Excellencies,
Victims of Communism, relatives of the victims of Communism

Today, 67 years has passed from the mass deportation of 14 June 1941 in the Baltic States. From
the occupied Estonia, over 10 thousand people were deported to the Soviet Union. Men were
separated from their families and sent to concentration camps. Later on they were sentenced to
death and executed or died of famine and diseases within a couple of the following years. About
95% of men perished. The timeless crime of genocide had no mercy on women and children. About
59% of them died.
The second mass deportation took place on 25 March 1949, when over 20 thousand Estonian
citizens were deported to Siberia.

On 14 June, on the national Day of Mourning, we commemorate and mourn the death of the victims
of Communism – of those deported at different periods of time, political prisoners, freedom
fighters, those perished in bomb attacks, those perished while fleeing from Estonia, those perished
in the resistance movement – we mourn the death of all the victims of Communism.

At the beginning of 1939, around 1 million 134 thousand people resided in Estonia. As a result of
the repressive policy of the occupations as well as due to the fact that the occupation regime of the
Soviet Union dragged the citizens of the Republic of Estonia into World War II, about 180 thousand
people perished, of those over 8 thousand citizens of the Republic of Estonia as a result of the
repressive policy of the German occupation.

Over 270 thousand people were victimized by different repressions, as a result of which around 170
thousand children were never born during the occupation period. Over 70 thousand people were
forced to flee Estonia. The percentage of exterminated Estonians in connection with their
professional work would correspond in modern France to about 5.8 million and in the US to 30
million perished people. In the whole world, the number of victims of Communism is reckoned at
100 million, of whom a considerable part was residents of East Europe.

The Soviet authorities, having in 1940 occupied the Republic of Estonia and annexed it later on,
diminished the territory of Estonia by joining the areas behind Narva river and a big part of Petseri
region to Russia. If in 1945 the share of Estonians in the diminished Estonian territory accounted for
97%, in 1991 the share of Estonians was only 61%.

27 January in Estonia is marked as the mourning and commemoration day of the victims of the
Holocaust. As is generally known, there is no mourning day of the victims of Communism in the
countries of the European Union. In 2003 Tartu Memento proposed 14 June for that day. Recently,
an idea has been set forward that 23 August could be the all-European mourning day of the victims
of Communism and Nazism. This proposal should be weighed. On no account can the term “victims
of Communism” be substituted with the expression “Victims of Stalinism”. The Communist terror
in Estonia started already in 1918-1919, when Lenin was at power. The Communist terror, violence
and intimidation continued also after the death of Stalin up to the year 1991.

The genocide policy of the occupants did not manage to exterminate Estonian people. In spite of
unceasing repressions by the occupants and in spite of lying in all possible forms the thirst for
freedom of the people had been preserved. Thanks to the Estonian people in August 1991 the
independence of the Republic of Estonia was restored under legal continuity.
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We will do everything possible so that the atrocities of the past would not be repeated. Let these
rites of the mourning day here in Tallinn as well as everywhere in Estonia, Latvia and Lithuania
contribute to that.

The past, present and future aspirations of Estonians need to be understood in the European Union
and in the whole world. The Estonian nation and culture must be preserved through centuries. A
desire to persist as a nation in its historic homeland is a collective human right of Estonians.

Thank you for listening. On the part of the Memento Association, let me express condolences to
those in mourning.

Open Letter to Canadian Government on Russian Invasion of Georgia

Canadians of Estonian heritage are deeply troubled and appalled that the Russian
Federation is able to invade, with impunity, the sovereign state of Georgia, while the
international community does not intervene.

The mounting tensions between Georgia and Russia are the result of Russia actively
destabilizing the Georgian regions of South Ossetia and Abkhazia. For many years
Moscow, with its military presence on location, has engendered a climate of confrontation
and conflict in these regions. Close observers have often noted that the expansionist aims of
the former Soviet Union are a legacy to the Russian Federation in the form of its current
international ambitions.

The Russian armed aggression has implications for not only the region surrounding
Georgia and its neighbours, but also has a dramatic impact on all the militarily weaker
countries in proximity to Russia. Russia’s menacing presence to neighbouring states and its
ability to use military force to realize its goals acts is intimidating enough. But it’s also a
stark reminder of the Soviet Union’s capability of forcibly holding dozens of nations
captive for half a century.

It’s not unrealistic to create a scenario wherein Russian nationals resident in
adjacent countries seek „military assistance“ from „mother Russia“ in „protecting their
rights“. In the abscence of any realistic and effective international intervention, a Russian
military gamble will again be immune to world reaction.

We urge the Canadian government to help facilitate an immediate cessation of of
armed conflict and to compel Russia to remove all its military units from Georgia’s
sovereign territory.

15 Aug 2008 Estonian Central Council in Canada

Learn Estonian.
If you would like to learn basic Estonian by Christmas, then you are invited to join the next
course in introductory Estonian. Tuition is as low as $300/person and bursaries can be
applied for. Your response is required by Sept. 7.
With the technology and live teacher combination, students can participate from anywhere
in the world. There will be a classroom setup in Vancouver, though, for those living nearby.
For more information, go to website http://www.eelk.ee/vancouver and click on the link on
the bottom left menu "Learn Esto".
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ENVIRONMENT COLUMNIST -   HANS TAMMEMAGI

The name Hans Tammemagi came to my attention via a telephone call from Kärtu Selde asking if
I had read Saturday’s Going Green section of the Vancouver Sun "Civilization's Golden Era is

Teetering on Collapse."  She added "With a name like that he must be
Estonian or had an Estonian father." You see we get very excited in the
west at the prospect of a newcomer to our community. For one thing it
happens so rarely. The June 28th newspaper was close by so I located the
article complete with a photograph of the environmental writer. In line
with a tacit agreement between us, Kärtu being affixed to her kitchen the
same way I’m cemented to my computer (she cooks, I write), I said "He’s
included an email address in the article so I’ll contact him." I also found
his article online on the Vancouver Sun website so I fired off an email
asking for permission to post it on my website.

Tammemagi replied that he had no objection to the posting request but
cautioned that Canwest may see a problem as they may hold copyright.

Since I don’t wish to tangle with Canwest or more importantly their lawyers the article can be
accessed at http://www.canada.com/vancouversun/news/archives/story.html?id=2eeece50-285f-
4c4b-bb37-2d053d04d4e8

Answering personal questions Hans advised that he had moved to Pender Island, one of the Gulf
Islands east of Salt Spring Island 3 years ago with his wife. Previously they lived in Ontario in the
Niagara district where he wrote ‘Exploring Niagara.’ In total he has published six books, one a
national best seller and has won two book awards. Two areas of interest to him are travel and
environmental writing hence the contributions to the Vancouver Sun. He has traveled widely, is a
kayak and orienteer enthusiast and an accomplished award-winning nature photographer. Many
of his pictures chaperon his writings.

He wrote "This article has attracted astonishing publicity and is being circulated throughout North
America by what appears to be an underground press, that is, various web sites and blogs are
picking it up and linking to it. All my other columns together have garnered only a fraction of the
e-mail I'm now getting."

Dr. Tammemagi holds a B.Sc. Physics; M.Sc & Ph.D. Geophysics and is a certified
environmental auditor, two of his audits performed in Ottawa on the Parliaments Buildings and
the Supreme Court of Canada. He does some teaching at the University of Victoria. He is
presently working on a book about global over-population. His website is
www.hanstammemagi.com and his blog   www.runaway-human-population.blogspot.com  invites
dialogue about over-population. It also contains links to a cache of his other articles .

As environment columnist for the Vancouver Sun look for his articles online, the last Saturday of
each month.

©EVA VABASALU

Tantsupidu

In November of this year, Erika Põlendik, head of the D-group of folkdancers for next summer's
Dance Festival portion of Üldlaulupidu in Tallinn will be visiting Vancouver, Seattle and
Portland. This will be an opportunity for those dancer's planning to perform in Tallinn to ask
questions and to gain further familiarization with the program.
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Kristjan Palusalu
Kristjan Palusalu (until 1935 Kristjan Trossmann, March 10, 1908 - July 17, 1987) was

an Estonian heavyweight wrestler and Olympic medalist.
Born in Läänemaa, Estonia, Palusalu is best remembered

for winning two gold medals at the 1936 Olympic Games in
Berlin. He was given the honor of carrying the Estonian flag to
the Olympiastadion (Olympic Stadium). After the Soviet Union
occupied Estonia in 1940 and war broke out, Palusalu was sent to
hard labour in 1941 to Kotlas in Russia. He tried to escape with
other prisoners but was captured after a few days. He was then
sentenced to death together with his fellow fugitives but was
given the chance to go to the front line to fight against Finland in
the Continuation war.

He deserted during the Second Soviet-Finnish war to the
Finnish side in Northern Karelia, northwest of Lake Onega. According to one Finnish soldier, Mr.
Suuperko, Palusalu and his friends shouted "Finnish boys do not shoot Estonians", when they
crossed the lines. Palusalu was soon recognized by a person in the Finnish army, who had sports
background.[1]

He was imprisoned but then was allowed to return to his homeland, which was then under
German occupation. After the return of the Soviet army in 1945 he was arrested again, but
according to Estonian sources was later allowed to work as trainer. He was not forgotten by the
Estonian people. Perhaps because his life reflected the fate of the whole nation, Kristjan Palusalu
has remained one of the most popular sportsmen in Estonia throughout history.

The Bronze Soldier of Tallinn monument, which stood in the center of Tallinn until April
27, 2007, when it was removed to a military cemetery in the city, is supposed by many Estonians
to have been modeled on Palusalu, as there is a striking resemblance. Possibly because Palusalu
was in disgrace with the Soviet authorities, the sculptor Enn Roos denied this and said he used 'a
young worker who lived nearby'.[2][3] Wikipedia

References
   1. ^ Helsingin Sanomat newspaper 13th May 2007
   2. ^ Kes on see mees, kes seisab Tõnismäel? - Eesti Päevaleht Online
   3. ^ Brottaren bakom bronssoldaten
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THE SINGING REVOLUTION
A documentary by James Tusty and Maureen Castle Tusty.

Poland mounted shipyard strikes; Czechoslovakia launched a Velvet Revolution; and
there was bloodshed in Kazakhstan. But in Estonia, the people sang their way to freedom.

That beyond-remarkable fact forms the basis for this affecting documentary. The film
presents a brief modern history of that much-trampled Baltic nation, which saw its population
slaughtered, deported, and stripped of its Finnish-related language simply because it was in the
path of larger countries bent on war.
After centuries of unwanted traffic, Estonia had independence for just 20 years until being
swallowed by the Soviet Union under the German-Soviet Nonaggression Pact. A quarter of the
population perished under Russian and German rule during the Second World War.

In this handsomely assembled, slightly repetitive film - written and directed by James and
Maureen Tusty, and well-narrated by Linda Hunt - the Nazi occupation following Germany's
betrayal of the pact is only glanced at, with the mass slaughter of Jews and Roma unmentioned.
Of course, the Soviet thrall that soon resumed was much longer-Iasting and more complicated.
Stalin's imperial plan was to swamp all parts of the U.S.S.R. with Russian nationals and denude
the "republics" of individuating cultures. So when the preposterously blond Estonians persisted in
holding a music festival every five years, with as many as 30,000 singing one patriotic piece, it
was bound to cause trouble.

By the late 1980s, that song became a literal rallying cry for a people who, as one elderly
witness recalls, "felt truly alone and forgotten". The Soviets and their surrogates tried to hang on,
but in the end the power of voices raised together was more effective than violence. The music is
especially stirring in a recent performance conducted by Hirvo Surva, who also recalls the near
destruction ofhis family.

 KEN EISNER

veryone is invited to the potluck with one itsy bitsy stipulation that
each person bring enough finger food to serve 5 people.  Come
along with some warm clothing and your best singing voice.
Rumour is that Keerutajad may be persuaded to  folk-dance.

See you there.

Picnic
Saturday, September 20th to be held
At the Kembi talu 1:00 pm

White Rock/South Surrey/Metro Vancouver
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Kallid laulusõbrad!

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU
JA KOHVIÕHTULE!

Reedel, 26. septembril 2008.a.
kella 19:00 kuni 21:00

Tulge kõik ja alustagem
 uue energia ja rõõmsa lauluga

 sügishooaja tegevust!

Palun tooge midagi kaasa  kohvi kõrvale.

Jätkame ilusat
lauluõhtute traditsiooni,

mida M alle aastaid
tagasi

 alustas!
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

14.09.2008 12.45 EKÜK - Kodust lahkumine/Põgenemine läände Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

20.09.2008 13.00 White Rock/Surrey piknik - Potluck picnic in
South Surrey

Kembi talu, 3138 144th Street
Surrey

26.09.2008 19.00 -
21.00

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

12.10.2008 12.45 EKÜK - Piret Noorhani "Arhiivide tähtsus,
säilitamise vajadus"

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

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

16.11.2008 12.45 EKÜK - Riina Palmik räägib oma isast Guido
Pant

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

28.11.2008 Postipoisi jõulu numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

06.12.2008 12.00 Jõululaat - Christmas bazaar Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

10.12.2008 12.00 Kuldse klubi jõululõuna - Senior's Club
Christmas lunch

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

14.12.2008 13.00 VES Jõulupuu - Children's Christmas Gathering Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

www.vesbc.com
www.estonianevents.com


