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Kõne Eesti Vabariigi 91.aastapäeva aktusel
Meie Kodu aulas, 22.veebr.2009

Armsad kaasmaalased.
Ma tervitan teid Eesti Sihtkapital Kanadas juhatuse nimel Eesti Vabariigi 91.

aastapäeval. Mul on hea meel Vancouveris olla kus saab jälle  sõpradega koos olla  ja
uusi kohata.

Käisin eile haiglas ühte vana tuttavat külastamas. Ta tundis mind ära kuigi me ei
olnud mitu aastat teineteist näinud.  Rääkisin temale kuidas minu perel läheb ja kuidas
lapsed juba täiskasvanud.  Jah, vastasin temale, tüdrukud ikka räägivad eesti keelt ja kui
huvitav nendele oli jälle Eestis olla eelmisel suvel.

Tema ise põgenes Eestist Rootsi kus elas mitu aastat.  Kohtas seal päris palju
eestlasi ja käis koolis ja tööl.  Sealt kolis Ameerikasse kus õppis metallurgiat.  Sai tööd ja
kohtas oma tulevast naist tuttava kaudu – jälle eestlane.  Kolis siis Kanadasse.  Töötas
Hamiltonis kus kohtas jälle uusi eestlasi ja ka minu vanemaid, kes elasid Niagara Fallsis.
Temast sai minu ristiisa. Ta kolis jälle ja viimaks sattus Vancouverisse.

Kui kuulis, et pidin täna pisut kõnelema, küsis mida mina saan Vancouverist
rääkida - olen ju ainult paar korda siin käinud.  Ma vastasin, et meie jutud on samad – ei
tähenda kus me Kanadas elame.  Kas oleme Vancouveris, Montrealis, Kingstonis, või
Torontos -  oleme ikka eestlased.

Ma tean ka, et meie vanemad ja vanavanemad alustasid Kanada eestlaste
organisatsioone ja  institutsioone kui nad Kanadasse jõudsid.  Torontos  ehitati eesti maja,
asutati Toronto Eesti Ühispank, Eesti koolid, laste laagrid, skaudid, gaidid jne.
Vancouveris asutati palju ühinguid, ka Vancouveri Eesti Selts.  Ja teie Mäeotsa osteti
1959. aastal.  Mäeotsal on siis sellel aastal 50. aasta juubel!

Mis on muutunud muidugi on, et Eesti on jälle vaba maa ja meie ja meie laste
põlvkond on siin sündinud ja üles kasvanud. Eestlased Kanadas ei ole enam põgenikud.
Saame Eestis jälle vabalt külas käia, sugulasi näha ja koostööd teha.  Meie elame siin
päris mugavasti.

Aga miks?   Miks siis muretseda, kas eestlaste ühiskond säilib Kanadas ?  Kas on
väärt seda vaeva, raha ja hiigelsuuri vabatahtlikke kohustusi?   Neid küsimusi on küsitud
ja arutatud eriti viimase 20 aasta jooksul.

Eesti Sihtkapital Kanadas juhatus tuli otsusele, vastus on jah!  Meie arvamus on,
et Eesti ühiskond kestab veel aastakümneid Kanadas .... kui me seda soovime. Kanada on
meie kodu ja eestlus on meie hing.  Jääme alati eestlasteks ei tähenda kas elame
Vancouveris või Halifaxis. Uus põlvkond kasvab siin ja nemad vajavad ka seda
ühiskonna võrku, mis oli meile nii oluline.

Vastus on, et Kanadas on küllalt eestlasi, julgust, raha ja kinnisvara, et tööd edasi
teha.  Kanada 2006. aasta rahvaloenduse andmed näitavad, et ligi 24 tuhat eesti päritoluga
inimest elavad siin - ja meile meeldib koos olla.  Eestlased otsivad ikka teisi eestlasi üles.
Just nagu minu reisiv ristiisa.

Aasta või nii tagasi ilmus Kingstoni kohalikus ajalehes kuulutus.... “ if you are of
estonian heritage please let me know if you would you like to get together.“

Tuli üllatavalt palju vastusi.
Even though some of the people in the Kingston area did not speak Estonian, they

still considered themselves Estonian and were proud of it.  Others had simply lost touch.
That ad in the Kingston paper was an innovative way of creating a new network.

It brought together close to 20 people who had never met before and who have since
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enjoyed many events together.  What matters is that we enjoy being with other estonians -
if only for the rosolje and meat jello called sült.

The newly formed Kingston group also sent a request to the National Estonian
Foundation of Canada/Eesti Sihtkapital Kanadas, requesting assistance for some of their
activities and we agreed. We are living in a complex and busy world. It is time for new
ideas and innovative approaches to existing challenges.... and the new challenges that no
doubt lie ahead.

Meie siht on säilitada Eesti ühiskonda Kanadas, hoides alles meie algrajajate
lootust, et vabad eestlased hoiaks alles traditsioone ja keelt, vaatamata kus nad praegu
elavad.

Niisiis, mis on Eesti Sihtkapital Kanadas? Asutatud 1974. aastal, ESK on
registreeritud heategev organisatsioon. Me toetame Kanada Eesti ühiskonda noorsoo,
hariduse, kultuuripärandi ning ühiskonna tegevuse aladel.  Ja meid ootab ees põnev 35.
juubeliaasta.

Viimase paari aasta jooksul oleme läbi viinud suuri muudatusi, millega loodame
tihendada suhteid Kanada eestlaste vahel ja paremini toetada meie ühiskonda üle Kanada.
Oleme uuendanud meie veebi lehte, alustanud e-posti kaudu informatsiooni levitamist ja
just hiljuti ilmus meie esimene Sihtkapitali ringkiri.

Selle aja jooksul oleme aidanud rohkem kui 130 gruppi.  Viimastel aastatel oleme
aidanud ka Montreali, Ottawa ja Alberta Eesti Kultuuripärandi seltse laiendada nende
tegevust.  Toetame Vancouveri Peetri Koguduse Eesti keele kursuse läbiviimist.  Ka Eesti
Kultuuriühingut Kanadas tuleva suve Pitka ausamba püstitamisel.

Siis on veel täienduskoolid, laste suvekodud, Eesti Keskarhiiv Kanadas ja
Lauljate Liit.  Toetame ka Esto Linki – see pisike organisatsioon pakub olulist teenust
Toronto vanuritele.  Oleme ka eraprojekte toetanud mis meie arvates on olulised ja
pakuvad huvi meie ühiskonnale.

Toetasime kahte Laulva Revolutsiooni filmi õhtut Torontos - saalid olid puupüsti
täis. Ligi tuhat inimest nägid, arutasid ja nautisid seda filmi koos meiega.  Meie abiga sai
film ka kinno kuna huvi oli suur.  Nii eestlased kui ka kanadalased käisid seda vaatamas.

Meie siht on  ka julgustada suuremat kontakti ja koostööd Kanada eestlaste
keskuste vahel ja toetada omavahelist arutlust - me teeme seda käeulatusel Eestile.

On vaja ka ergutada ja läbi viia kõrgel tasemel üritusi, et rahvas ise tahab välja
tulla ja mitte et peaks.

Et seda teha on meil vaja teie abi.  Meil on pidevalt vaja tõsta annetajate arvu ja
annetusi.  Meil on vaja jätkata nimede, aadresside ja eposti aadresside kogumist, et
informatsiooni kiiresti levitada.

Oleme juba palju saavutanud.  Saame teile tõestada, et viimase nelja aasta jooksul
on nii ürituste tase  kui ka osalejate arv tõusnud.  Meie ei saa lubada, et meie esivanemate
panus kaob - vaid et see kasvaks.

Jätan teid selle mõttega Vabariigi Aastapäeva tähistamisel.  Aeg on käes haarata
kõiki võimalusi, ideid ja energiat vaadates julgelt tuleviku väljakutsetele.

Nii et miks säilitada Eesti ühiskonda Kanadas?
Parem küsimus oleks, „miks mitte?“

Eva Varangu
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Vabariigi Presidendi Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva kõne
pidulikul kontserdil Jõhvi kontserdimajas 24.02.2009

Armsad Eesti Vabariigi sünnipäevalised siin Jõhvis, Ida-Virumaal, terves Eestis ja üle maailma.
Me pühitseme täna Eesti iseseisvuspäeva hoopis teistes tingimustes kui varasematel aastatel.

Hoopis teises meeleolus kui mullu. Ja me kõik teame, miks.
Ülemaailmne rahanduse ja majanduse keeristorm on tõusnud me vastu tige ja tirinud ka Eesti oma

tõmbesse. Tulemusi näeme kõikjal endi ümber. Ebakindlus ja teadmatus homse ees on kasvanud
tasemele, mida me pole aastaid näinud. Sellises olukorras tõuseb soov leida süüdlast, kasvab tahe kedagi
noomida ja nahutada. Ka presidendilt, ehk aga just presidendilt, oodatakse täna kõige valesti tehtu karmi
hukkamõistmist.

See soov ja ootus on inimlik. Ent riigipea ülesanne tänases olukorras pole pelgalt vigade
loetlemine. Isegi mitte seetõttu, kui mäletatakse, kuidas varem on just iseseisvuspäeval üles loetud kõik,
kes eksinud ja mis vale.

Seda kõike võib igaüks ise praegu lehest lugeda, naabriga arutada, arvamust kujundada, teha
kriitikat nii asjalikult kui ka tundeliselt, leida õigustusi ja süüdistusi.

Minu ülesanne täna on aga teine. Pahameele laviin on presidendi manitsusetagi ohtlikult suur.
Jäägu siis mulle täna õigus ja kohustus selgitada probleemide aluseid ja meid varitsevaid ohte, aga ka
mõningaid väljapääsu võimalusi.

Ma ei luba lahendusi, sest majanduse tulevikku pole praegu võimalik ennustada. Juhtunut, veel
vähem tulevikku, ei suuda siiani lõpuni mõista või klaarida ka majandusteaduse nobelistid ja maailma
parimad analüütikud.

Esiteks, meie majanduse olukorrast. Igapäevaselt me näeme vaid lähedale; näeme seda, mis on
toimumas siin. Tööpuuduse kasv on tõesti just Eestis olnud üks kiiremaid Euroopa Liidus. Tegelikkus
meie ümber on aga süngem, kui vaid Eestile keskendudes märkame.

Ettevõtete pankrotilaine, tervete riikide maksejõuetus ja võlgnevuste tohutu kasv nii Ida- kui
Lääne-Euroopas on võtmas mastaape, mida pole nähtud pärast Teise maailmasõja lõppu.

Me ei saa tunda mingit rõõmu teiste võimalikust kehvemast olukorrast. Kas või seepärast, et
majanduskriis riigipiire ei tunne.

Küll aga tehkem endale selgeks peamine: esiteks, tegemist pole vaid Eestit tabanud tagasilöögiga;
ja teiseks, kui tarbetu ja isegi kahjulik on meil otsida süüdlasi endi hulgast.

Praegune olukord Eestis ja riikides, kus paiknevad meil tegutsevate pankade peakorterid, on
möödunud aasta viimasest kvartalist minetanud selle punkti, kus saaks kedagi või midagi süüdistada
Eestis juhtunu eest.

Me oleme kriisis, mida me suuresti ei kontrolli. Meie ainus pääsemine on oskus seda mõista, ja
meie tahe siit ühiselt välja tulla.

Selgelt isikustatava süü puudumine ei vabasta meid vastutusest. Vastutus Eestis toimunu ja
toimuva eest elab Eestis. Just siin tehakse kõik meid mõjutavad otsused esindusdemokraatia reeglite järgi.
On ju kõik meie valitsused moodustatud meie põhiseaduse vaimus, valijate enamuse tahte järgi.

Kes muu, kui meie ise kaasvastutame järelikult selle eest, et valitsus valitsuse järel on paisutanud
eelarveid, tõstnud palku, pensioneid ja hüvitisi kiiremini, kui kasvas majandus ja meie töö tootlikkus. Me
oleme kodanike ja valijatena liiga kergekäeliselt piirdunud ühekordse tehinguga, olgu selle hinnaks 500
krooni pensioni- või 1000 krooni palgalisa.

Nii laenude võtjad kui nende andjad muutusid aplaks, valimistest said ostu-müügi kampaaniad;
me joovastusime kiirest edust, me võtsime liiga palju riske; me uskusime majanduskasvu numbreid ja
jätsime ohunäitajad tähelepanuta.

Ka mina tunnistan riigipeana oma vastutust: ma ei kasutanud piisava selguse ja jõuga võimalust
talitseda ühiskonda vallanud õhinat; meie usku kujutelma, et Eesti viimaste aastate majanduskasv jääbki
sellisena kestma.

Head kaasmaalased, kui me võtame ühiselt vastutuse, siis on ka kergem end kokku võtta ja
suhtumist muuta.

Meie parlament võttis möödunud reedel vastu kärbitud riigieelearve. Seda kahandati ka eelmisel
aastal. Lõigatud on pea kõigist valdkondadest. Mõnest küll vähem kui teisest, ja nende valikute üle on
pahandatud.
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Pahandada võib selle üle alati. Ent kardan, et selliseid otsuseid tuleb veel; ja mitte kaugemas, vaid
lähemas tulevikus. Seetõttu ma soovin, et need, keda lõiked puudutavad praegu vähem, ei keskenduks
oma kaotusele, vaid aduksid, et teistel läheb rängemini. Kui paljud kaotavad töö ja sissetuleku sootuks,
siis ei paranda meeleolu kurtmine, et kellegi palgatõus sai lubatust väiksem.

Odav poliitiline kasulõikamine ei aita kedagi praegusest olukorrast välja.
Meeldib see meile või mitte, aga tunnistagem endile ausalt: kui me ei langeta raskeid ja valusaid

otsuseid praegu, on meie olukord mõne aja pärast palju keerulisem. Siis oleksid need otsused veelgi
valusamad. Negatiivne lisaeelarve, koos kõigi oma vigadega, oli möödapääsmatu. Iga tegu saab
parandada, tegevusetust aga mitte.

Me oleme aastaid olnud väga tundlikud kõige selle suhtes, mida teised riigid ja rahvad Eestist
arvavad. Võrreldes praegusega olid need arvamused otse öeldes tühi-tähi.

Paraku oleme nüüd olukorras, kus üleilmselt niigi langenud usaldus on pea ainus, mis võib hoida
ja hoiab meie majandust püsti. Säilitades Eesti vastu usaldust, mis paljude riikide majanduste ja valuutade
puhul on viimase aastaga lihtsalt haihtunud, on meie jaoks esmatähtis hoida rahanduspoliitilist usutavust
ja demokraatliku riigi toimimist.

Nendes riikides, kus poliitikat tehakse tänavatel, majanduses enam suurt midagi ei tehta. Seda
näeme ka tänases Euroopas.

Alternatiivide adumiseks peame vaatama oma piiridest kaugemale. Siis veendume, et need Ida-
Euroopa riigid, kes pingutasid ja täitsid eurorahale ülemineku tingimused, on praegu paremas seisus. Kui
mitte majanduslikult, siis selles ikka, et keegi ei kahtle nende valuutas. Just see on säästnud noid riike
täiendavatest raputustest olukorras, kus majanduse alused kõiguvad kõikjal.

Kui Eesti valitsus laseb oma rumaluse või hoolimatuse tõttu käest võimaluse saada lähiaastatel
endale seesama kindlustuspoliis tulevaste tagasilöökide vastu, siis on see tulevikku silmas pidades palju
tõsisem läbikukkumine kui mis tahes muu äpardus või valearvestus.

Riigieelarve puudujäägi hoidmine kolme protsendi all sisemajanduse kogutoodangust on riigi
rahandusliku usalduse mõõt. Ajal, kus meid pannakse ühte patta riikidega, kes on selle usalduse mõõdu
minetanud, on see hullema vältimiseks meie ainus, kordan, meie ainus võimalus. Kui valitsus aga ütleb, et
lubatud eelarvepuudujäägist loodetakse kinni pidada, kuid samal ajal tõstab tegelikult osa kulude määra,
siis on see silmakirjalik ja kujunenud olukorras täiesti lubamatu. Sellistel aegadel ei ole pool rehkendust
hea rehkendus.

Eesti ees seisvad ohud ei ole ainult majanduslikud. Vajadus teha karme ja kiireid otsuseid ei
vabasta kedagi vastutusest säilitada Eesti demokraatlikku parlamentaarset riigikorda. Majanduskriis ei saa
peatada Eesti põhiseaduse kehtimist. See, et raha on vähem, ei või tuua kaasa mingeid mööndusi otsuste
läbipaistvuse suhtes.

Eelarve äsjasest vähendamisest parlamendis tegi Eesti valitsus oma usalduse, seega edasise
töövõime küsimuse. Demokraatiale omane debatt aga jäi selgelt napiks, pea olematuks.

Tõsi, sellist kiir- või õigemini hädamenetlust on kasutatud mujalgi Euroopas, näiteks hiljuti Lätis.
Valitsused on keerulistes eelarveoludes ja põhimõttelistes küsimustes küsinud parlamendi usaldust ka
varem, Soomes, Saksamaal ja mujal. Kuid täna ja Eestis on täiesti möödapääsmatu, et edasised arutelud
riigieelarve ja sellega kaasnevate seadusemuudatuste teemal toimuksid ainult koos kõigi parlamendis
esindatud jõududega.

Ma ootan, et see debatt ka praeguste kärbete olemuse üle peetakse täies mahus ära siis, kui
asutakse ette valmistama järgmise aasta eelarvet. See ei saa olema lihtne eelarve ei rahvale ega
parlamendile, pigem vastupidi. Seejuures peab opositsioonile jääma võimalus kasutada kõiki
parlamentaarsele riigile omaseid vahendeid oma seisukohtade tutvustamiseks ja kaitsmiseks.

Tunnistagem aga siiski, et äsjases mahus eelarve vähendamine on Euroopa mõõtkavas küllaltki
erakordne ja tegelikult ka julge otsus. Ma kutsun valitsust edasistes eelarveotsustes jälgima sedasama,
mida ootan Riigikogult: lähtuma ainult ja jäägitult sellest, mida on vaja teha kriisi ajal.

See tähendab tingimusteta omaks võtmist, et hoopis teistsuguses majandusolukorras antud 2007.
aasta valimislubadused täna enam ei kehti. Küsimus pole ju ümber jaotatava raha hulgas, aegunud
valimislubadustes või varasemates kokkulepetes. Kaalul on ühiskonna usk, et kõik otsused langetatakse
õiglaselt.

Kaalul on parlamentaarse riigikorralduse usaldusväärsus. Et keerulises olukorras tegeldakse
olemuslike, Eesti tulevikku määravate küsimustega, mitte aga kohalike valimiste kampaania, poliitiliste
mängude ja sellest paratamatult tuleneva rahvaesinduse naeruvääristamisega.
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Kriis, kus palutakse rahva mõistvat suhtumist, eeldab, et kõik kannavad oma koormat. See on
mõiste “solidaarsus” üks tähendus. Kui me tahame, et rahvas oleks solidaarne, peavad kõik seda olema.
Kulutusi peavad kokku tõmbama ka erakonnad, me parlamentaarse demokraatia alustala. See pole pelk
moraalne printsiip. See on demokraatliku riigikorralduse usaldusväärsuse küsimus.

Just demokraatia on kriisides üks esimesi ohvreid. Demokraatia kannatab neis oludes eeskätt
populismi tõttu. Me teame maailma ja Euroopa 20. sajandi ajaloost liigagi hästi, mis juhtub siis, kui kaine
mõistus kaob, ja kui populismi surve viib mõistuse.

Me teame, et just usalduse nappus demokraatlike institutsioonide vastu tõi 1930. aastate Eestis
kaasa populismi tõusu. Tulemuseks oli demokraatia tasalülitamine ja koos sellega kõik need otsused, mis
sillutasid teed iseseisvuse kaotamisele ja 50 aastat väldanud okupatsioonile, taandarengule ja lahuselule
lääne väärtustest.

Populism tõstab pead siis, kui tunnetatakse demokraatlike mehhanismide ja institutsioonide
nurjumist. Selleks aga annavad sageli esimesena põhjuse needsamad demokraatlikud institutsioonid ise.
Otsuseid, kui tahes keerulisi ja raskeid, tuleb seetõttu alati ja tingimusteta põhjendada.

Populism ja võimuiha, aga mitte demokraatia, on juba sünnitanud pseudovalikuid, mida kaetakse
rahvaküsitluste viigilehega. Need ei evi vähimatki legitiimsust. Neid kasutatakse juba tehtud poliitiliste
otsuste katteks ega vääri seetõttu rahva tahte väljaselgitamise nimetust. Selline demokraatia labastamine
kahandab kahjuks vaid rahva usku demokraatiasse.

Täpselt samamoodi kahandab usku demokraatiasse korruptsioon, mida oleme paraku täheldanud
Eesti mõnedes kohalikes omavalitsustes. Kui kodanik hakkab aduma, et õigus ei toimi, et raha trumpab
üle ausa konkurentsi või et seaduslikud protsessid ei toimi ilma rahata, siis kodanik eemaldub oma riigist
ja omavalitsusest.

Täpselt sama eesmärki – kahandada rahva usaldust õigusriigi vastu – kannavad ka katteta
süüdistused õiguskaitse eest vastutavate asutuste poliitilise kallutatuse asjus.

Ma olen majandusest seni kõnelenud üsnagi riigikeskselt. Kriisi peamised probleemid lähtuvad
siiski reaalsest majandusest, ettevõtluse olukorrast. Praegu on Eesti ettevõtetel äärmiselt raske.
Eksporditurud on tänu raskustele sihtmaades lukku läinud või sulgumas. Laenuraha hind ja tingimused
käivad liiga paljudele Eesti ettevõtetele üle jõu. Seetõttu räägib ka Eesti oma ettevõtete stimuleerimisest,
rahasüstidest ja abipakettidest.

Kuid rääkida tuleb ka sellest, et sammud majanduse tasakaalustamiseks, mida praegu astume, ei
lahenda meie hädade põhiküsimusi. Avalikke kulutusi võib nullilähedaseks kärpida, kuid kui tootlikkus
majanduses ei kasva, on sel kärpimisel vaid lühiajaline ravitoime. Lisaks tuleb mõista, et palkade
vähendamine parandab konkurentsivõimet vaid ajutiselt.

Rääkigem siis täna ausalt sellestki, et 2007. aastal panustasid Eesti ettevõtjad iga kümne
kinnisvarasse paigutatud krooni kohta vaid ühe krooni innovatsiooni. Head sõbrad! Suhtumisega, et kiire
kasum ja tänane tulu on olulisem kui tulevik, Eesti majandusele uut jõudu ja kvaliteeti luua ei saa. Siis on
tulevik vaene.

Mind teeb aga eriti kurvaks viis, kuidas rasketel aegadel on hakatud vastandama erasektorit
avalikule. Me teame, et Eesti on üks kõige väiksema avaliku sektoriga Euroopa Liidu liikmesriike.
Avaliku sektori tegevuskulusid on kahel korral kärbitud ligi viiendiku võrra. Ometi pole ma kuulnud
väiksema sissetulekuga leppivate riigiametnike pahameelt, saati siis “ulgumist”, nagu põlastas hiljaaegu
üks ettevõtja. Kui kasumit taotlev tegevus hakkab küsima maksumaksja raha, siis on minu meelest
avaliku sektori mõnitamine kohatu.

Kui vastutab kodanik ja vastutab avalik võim, vastutavad seltsid ja ühingud, peavad solidaarselt
seda ühist koormat kandma ka ettevõtted ja ettevõtjad. Kui ettevõtlus küsib täna riigi käest otsesõnu tuge,
siis võib küsida: millist paketti pakuvad ettevõtjad ühiskonnale? Kuidas kannate teie oma osa vastutusest
muutunud oludes?

Ehk tuleks meid paratamatult ees ootavate maksu-alaste ümberkorralduste raames arutada ka
tööjõu ja kasumi maksustamise küsimusi.

Eriti kriisiolukorras, kus nõudlus avaliku sektori pakutavate teenuste järele ei vähene, vaid pigem
suureneb. Nõudlus sotsiaalteenuste järele, tervishoiuteenuste järele, kulutused ümberõppele – kõik need
kasvavad.

Hea Eesti rahvas.
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Retsepti praeguste probleemide kiireks lahendamiseks president pakkuda ei saa. Aga meil läheb
edaspidi hästi, kui kodanikud teevad valimistel tarku valikuid, valitud käituvad riigimehelikult ning
ettevõtjad uuendusmeelselt.

Eesti väiksus lubab meil ühiselt oma riiki tunnetada ja haarata. Me saame oma erisusi unustades,
üksi ja üheskoos aidata neid, kel praegu kõige raskem. Vaid ühiselt saame ka kriisist välja tulla.

Sel ühistundel on ka võõrapärane nimi – solidaarsus; äratundmine, et ilma teiste toetuseta, ilma
meie enda toetuseta teistele ma ise, sina, meie kõik toime ei tule. Sealt on lühike samm selleni, et meist
keegi ei tule toime.

Me oleme solidaarsed, kui kunstigaleriide sulgemise või rendihinna tõusu puhul avab teater oma
fuajee eesti kunstnike maalidele. Me oleme solidaarsed, kui läheme „Tagasi kooli“ programmi käigus
jagama kooliõpilastele oma kogemusi. Me oleme solidaarsed, kui aitame töötuks jäänud naabrit; kui
aitame tuttaval üksikemal tema last hoida; kui jagame suppi neile, kes taandunud teispoole lootuse piiri.

Solidaarsust võib defineerida mitmeti. Mina ütleksin täna, et solidaarsus on see viis, kuidas me
saame tasuda oma 91 ja 18 aastat vana võlga. Oma võlga Eesti riigi olemasolu, omaenda olemasolu, meie
tänase vabaduse eest. Need võlad vabaduse eest, tunnistagem, on ikka rõõmsad võlad, meie ühised
rõõmsad võlad.

Solidaarsus põhineb mõistmisel. Nii selle mõistmisel, mis toimub meie ümber, lähemal ja
kaugemal. Kuid ka ligimese, tema olukorra mõistmisel. Solidaarsus toimib kõige kirkamal ja ehedamal
moel, kui ebamugavust ja tõrjutust hakkavad tundma need, kes keelduvad koos teistega kandmast me
ühist koormat.

Just praegu on õige aeg aduda, et me oleme ajanud vahepeal segamini vabaduse tarbida ning
vabaduse otsustada inimlike väärtuste kasuks. Inimväärne elu ei koosne rahast ja asjadest,
luksuskaupadest ja kahjurõõmust teiste inimeste „tõehetke“ üle.

Elukvaliteedi summaks on vaimsed väärtused, rikkad inimsuhted, tervislikud eluviisid, õnnelikud
lapsed ja tugev ühistunne. Just neisse tuleb investeerida oma aega, mõistust, emotsioone ja tahet.

Kui jätame kõik selle, mis vale; kui tõuseme uuesti püsti, kui oleme komistanud või kukkunud;
kui me märkame ja aitame teist inimest, kui tema on kukkunud, ja kui liigume edasi, nagu me ikka oma
ajaloos oleme suutnud, siis me saame hakkama.

Kui näeme tänastes raskustes võimalust taas alustada, taas elustuda, taas sündida teadmiste ja
kogemustega, mida elu vabas riigis on meile juba andnud, siis me saame hakkama.

Siis, nagu üks luuletaja on kunagi öelnud,

....ja läheme läbi mere
mis tõuseb me vastu, tige
ja läheme läbi mere
ja muud me ei vaja tuge
ja muud me ei vaja tuge
kui üksteise selged õlad
ja muud ei vaja tuge
kui ühised rõõmsad võlad....

Need read, head inimesed, kirjutati siis, kui meie tänastest muredest söandati vaid unistada.
Täna me saame ise midagi teha. Saame ja peame ise seisma.
Head iseseisvuspäeva Sulle, kallis Eesti,
Ilusat ja lootusrikast homset Sulle, hea Eesti rahvas.

TOOMAS HENDRIK ILVES

Parandus

Eelmise "Postipoisi" jõulutervituste nimekirjast jäi välja:

Kitching, Juta perega
Rannala, Ray ja pere
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Kalev Lillaku mälestused
ELU SÕJA LÕPUL

Neljakümne neljanda aasta talvel meie Eesti sõjaväeüksus oli Taanis. Järgmise aasta
märtsi lõpul anti meile käsk minna Berliini idarindele. Sõitsime välja ilusast Odensest ja meie
esimene peatus oli umbes viiskümmend kilomeetrit üle Saksa piiri väikeses Eutini linnas.

Esimesel aprillil 1945, Ülestõusmise Pühade ajal, Inglise lennukid ründasid meie
asukohti. Pommitamine kestis kolm päeva ja me kaotasime umbes sada viiskümmend meest
surnutena. Ainult kakskümmend seitse nendest matsime kohalikule surnuaiale, ülejäänud olid
kas täiesti hävitatud või maetud majade varemete alla.

Meie ülem, kolonel Lindberg otsustas nüüd mitte enam rindele sõita ja otsida kuskil
mingi kindlam asupaik. Saadetigi kapten Puusepp ja mina ümbruskonnaga tutvuma ja me
leidsimegi sobiva koha ühes väikeses külas umbes kolmkümmend kilomeetrit Oldenburg in
Holstein linnast. Kolonel Lindbergil ja major Hollandil olid raadiod ja nad olid hästi kursis
sõjasündmustega. Meil oli seal hea olla, ilus ilm ja rahulik. Ühel päeval hakkas üks meie
poistest laulma mingit ooperit prantsuse keeles. Samas külas elasid ka mitmed Prantsuse
tüdrukud, kelledele eestlase laul väga meeldis ja hakkasid kaasa laulma. Meie poiss oli olnud
Estonia teatris ooperilaulja ja tal oli meeldiv hääl.

Kaheksanda mai hommikul kell kümme tuli teade, et sõda on lõppenud ja külakiriku
kellad hakkasid lööma. Küla noored, kaasaarvarud meie hakkasime laulma ja tantsima.

Inglased tulid meie alevisse mõne päeva pärast, andsid kolonel Lindbergile kirjaliku
volituse, et meie otsiksime metsades Saksa sõdureid. Läksime ja kammisime, aga leidsime
ainult automaat püsse millede lukud olid visatud eemalolevatesse põõsastesse. Aga me
leidsime metsas tohutu hulga leivapätse.

Sarnast puhastustööd tegime kolm või neli päeva. Varsti peale seda aga anti meile
käsk külakesest lahkuda ja saadeti kuskile Oldenburg in Holsteni ja Kieli vahel asuva talu
põllule, kus meie asukoht oli kollase paelaga piiratud ala. Siin olid esimest korda Inglise
sõdurid meiega, öeldi et see asukoht on ajutine. Olime seal seitse päeva ja magasime telkides.
Sööki ei antud, ainult suur tünnitäis vett toodi iga päev. Kuna vett oli ka vähe, jooksid poisid
veetünnide juurde, aga haiged ei saanud joosta ja mitmed nendest jäid ka veest ilma.

Ootasime mis tuleb ja siis saadetigi meid Uklei järvede piirkonda, milline on umbes
kolm kilomeetrit Eutieni linnast. See oli imeilus suvitus ümbrus, mitmete järvede, saarde,
puiesteede ja künkliku maastikuga. Keegi ütles, et selles kohas tehti esimene Saksa
värvifilm: Himmelsee, kus Tsa Tsa Gabor mängis peaosa.

Ukleis meie elu oli hea. Ehitasime endile isiklikud bunkrid magamiseks ja isegi sauna.
Söök aga polnud suurt asja ja tihti supi tegemiseks toodud liha lõhnas ja leivapätsid olid
hallitanud, aga meie kokk seal oli endine Tallinna Kuld Lõvi kokk ja kuidagi ta midagi välja
nuputas. Poistele aga sarnane söök ei meeldinud ja me saime kätte noori mullikaid, millised
tapeti ja koos põldudelt korjatud rukki ja nisu teradega keedeti privaatsupiks. Nii me
elasime seal nagu elati umbes tuhat aastat tagasi.

Sügise poolel, kui ilmad hakkasid jahedamaks minema, ja saksa talumehed kaebasid, et
tapame nende loomad ja rüüstame põllud, öeldi meile et peame lahkuma paremasse kohta. Nii
läksimegi kuueteistkümnendal septembril Neu Münsterisse. Lootsime et ehk saame
vabastustunnistused, aga seal meid laadeti kiiresti hoopis kaubavagunitesse, 150 poissi igas
vagunis, ilma söögi ja joogita. Me ei teadnud kuhu meid saadetakse.

Sõitsime Hollandisse kus kohalikud poisid ja tüdrukud tõid meile natuke sööki ja vett.
Rong aga liikus edasi ja nii jõudsime Belgiasse. Sealne rahvas oli aga meie peale vihane ja nad
pildusid meid kividega, milline paistis nagu kivisõda. Meid viidi Ost Endi linna, mis asub
Belgias Prantsuse piiri lähedal

Kui üks püssikandev Inglise sõdur vaguni ukse avas, nägime et oleme
sõjavangilaagris. Oli kell viis õhtupoolikul seismeteistkümndal septembril üheksateist
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nelikümmend viis. Küsti kellel on vaja saapaid või pükse.
Vangilaagris meie tegevus oli järgmine: kell seitse hommikul inglise sõdur puhus

äratuspasunat, siis toodi igale poisile üks tass kanget kuuma teed ilma suhkru ja piimata. Kell
kaheksa ülesrivistumine baraki ette, baraki uksed ja aknad lahti, kontroll vaatas kas keegi
barakki ei jäänud Peale selle töö kuni kella kaheteistkümneni, üks tund lõunasöögiks mis
oli pool kateloki täis suppi, kella ühest kuni viieni töö, siis õhtusöök mis oli alati sama: üks
tükk saia, üks unts marmelaadi ja üks unts juustu. Töö juures valvas meie Inglise sõdur
suure kaikaga ja vaatas, et kõik töötavad.

Kui leiti et keegi hommikul barakki oli jäänud, pidi ta aknast välja hüppama, jooksma ja
kisendama, et ta peab olema väljas. Kui valvesõdurile ei meeldinud midagi, pidi see poiss
seisma ühes torus kus ei saanud istuda. Seda ka keset külma talve.

Pesemiseks oli üks pesumaja kümne dushiga, kuuma vett viis minutit ja siis ainult külm
vesi.

Elu selles vangilaagris ei olnud kerge ja palju noore poisse surid külma, alatoitluse ja
haiguse pärast.

Jõulude ajal oli väga külm. Kohalikud inimesed ütlesid, et sarnast külma pole olnud sada
aastat. Kogu talv oli külm ja tuuline.

Meie olukorras Jõuluajal midagi ei muutunud, ainult et Jõuluõhtul me ei pidanud
töötama. Seisime ühes tühjas barakkis ja üks meie ohvitseridest luges Jumalasõna, laulsime
Püha Ööd ja teisi Jõululaule. Jumalateenistuse ajal astus barakki ka meie laagriülem, Inglise
kapten Pappov, ja meie ohvitser andis talle üle me jõulukingituse, mis oli oma tehtud väga ilus
Soome nuga. Noa tegija oli Valter Juhanson, kes koos isaga oli enne sõda pidanud Tallinnas
kullassepa äri.

Peale Jõule tuli Rahvusvahelise Punase Risti esindaja meid vaatama. Lootsime et saame
midagi süüa, aga pettumus oli suur, kuna meile anti ainult kolmsada sigaretti ja kolm pakki
tubakat.

Jaanuaris 1946 tuli üks kena noor neiu inglise sõjaväe riietes ja pidas ingliskeelse kõne
ja kutsus meid tagasi koju. Hiljem see neiu tuli meie juurde ja hakkas rääkima soravas eesti
keeles. Ma tundsin selle neiu ara, oli sama noor arst kes omal ajal meid Viljandis üle vaatas ja
Punaarmeesse saatis. Hiljem tuli veel kõrge Inglise ohvitser ja ütles, et meid antakse välja
Punaarmeele.

Väljaandmist siiski ei juhtunud ja kuuendal märtsil 1946 teatati, et sõidame tagasi
Saksamaale ja saame vabaks. Kõigil oli hea meel. Mul oli sellel ajal jalad külmetamisest
vigastatud ja silmad haiged.

Saksamaale tagasi jõudsime järgmise päeva hommikul kell kaks. Olime väikeses
Borghorsti linnas. Sõdurid elasid ühes koolimajas ja ohvitserid rekvireeritud eramajades.

Ilusal päikesepaistelisel päeval käisime linnas kõndimas ja avastasime sakslaste salajased
bunkrid, millede kohta kohalikud sakslased ütlesid, et sealt saadeti teele esimesed VI ja V2
raketid Londoni pommitamiseks.

Umbes nädal peale meie Borghorsti saabumist tuli sinna ka kindral Anders koos ühe oma
Poola sõjaväe üksusega. Poolakatele aga ei meeldinud nende asukoht, milline oli üks koristatud
vana vabrik, ja nad keeldusid sinna minemast. Asi läks nii teravaks, et inglased pidid isegi
sellest Peaminister Churchillile teatama. Umbes üks miljon Poola sõdurit võitlesid koos
inglastega.

Balti sõdureid oli Borghomis umbes 3,500 eestlast, 1,600 lätlast ja 1,500 leedulast.
Kalev Lillak
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1.03.2009

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

– Jaakobuse 4,15.

nr. 1, 2009
õp.Walter Johanson 6520 Oak Street hr. Arvo Marits, esimees
604-263-1802 Vancouver BC  V6P 3Z2 778-828-7799
walter.johanson@eelk.ee http://www.eelk.ee/vancouver vancouver@eelk.ee

Armas Koguduse liige!

Käesolevad sõnad on sidemeks Sinu ja koguduse vahel.  Neis peegeldub
koguduse tegevus, mis kutsub ka Sind kaasa aitama.

Orvude Toetuslõuna Suur tänu annetajatele, kes annetasid üle $3,000 orvude toetuseks.

Vancouveris toimuvad eestikeelsed jumalateenistused igal pühapäeval, kell 11:00 e.l.
Armulaud on kaetud igal pühapäeval.

Kolm Suurt Päeva Suur Neljapäev 9.apr. kell 7 õhtul armulauaga.  Suur Reede 10.apr. kell
11hommikul.  Ülestõusmisepüha 12.apr. kell 11 hommikul armulauaga.

Kristuse
Taevaminemispüha

neljapäeval 21.mail. kell 11 hommikul.  Armulaud on kaetud.

Nelipüha toimub 31.mail kell 2 pl. armulauaga.

Surnuaiapüha ökumeeniline jumalateenistus toimub pühap.21.juunil kell 6 õhtul Forest
Lawn kalmistul.

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

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

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

Haiged palume teatada koguduse õpetajale või nõukogu liikmetele haiglas
viibijate koguduse liikmete nimesid, et saaksime neid meeles pidada.

Surm ja Testament Meeldetuletuseks, palume Sind oma testamenti kontrollida.  Ilma
testamendita jääb teie põrm ja varandus riigi hoolde.  Varanduse kahe või



rohkema nime peale kirjutamine kaitseb teid riigi tulumaksu kahtlustest. 
Kui soovite kogudusele pärandada osa oma varandusest, palun
kontrollige, et kogudus on teie testamendis pärijaks täpselt nõndaviisi
nimetatud:

St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church
6520 Oak Street
Vancouver BC  V6P 3Z2

Kui vajate nõu selle kohta, palun võtge ühendust õpetajaga, tel. 604-263-
1802.  Meile on palju pärandatud esiisadelt, mis on olnud meile
õnnistuseks. Mida me jätame oma järeltulijaile, see on omakorda nendele
õnnistuseks. Koguduse meelespidamisega testamendis ütleme kirikule
tänu, kiitust ja austust Jumalale, mis on samaaegselt õnnistuseks ka neile,
kes kiriklikke teenistusi edasi savad.



Vabaduse iha

Me rahval igivana aare
vaidlematult olnud vabadus
selle hoiuks kannatati haave
rahva hing ja keha veristus.

Vapralt kaitsti oma ale, tara
uljaid sõdalasi ohvriks jäi
ja sunnit' orjaaja sõba
neil võitlus - tiivustajaks sai.

See leek mis küdes rahva hinges
uut hingust tormiks siis sai
kui kogu maailm kees möllus
ja ta mandrile uue kaardi lõi.

Ses sõjamarus sai vabadus
targalt kuulutatud Eestimaal
mille kaitseks välja siis astus
nii me koolipoiss kui veteraan.

Meeles me rahva kannatused
ja aastasadade veristus
sai stimulantsiks võitlejaile
kelle hinges kumas vabadus.

Nii noorukese ja taadi vaprus
riigi vaesus, kuid ühispingutus
said me Ülima poolt õnnistust
ja me armas Eesti tunnustust!

Eesti - me vaba kodumaa -
sai veebr.1918 (1920) kaardile
ja pikk piinaaeg lõppes taas
- aug,1991 ta sammus vabadusele!

Al-Ma-le
(2009)
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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.

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

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

Vaiksel Laupäeval, 11.aprillil 20:00 õhtul - Ülestõusmise Püha. Öine jumalateenistus.
Kohvilaud.

Pühapäeval 31.mail, kell 11:00 - Nelipüha jumalateenistus. Armulaud.

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

Pühapäeval 21.juunil, kell 18:00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus. Forest Lawn kalmistul,
eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud.
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Teade

Lgp. kaasmaalased - luule sõbrad - värske trükk luulepõimikust
„Südame keel"
on nüüd saadaval.

Kontakti VES raamatukogu - hr. Vello Püss, tel. 604 542-0223
või

E.Ü.B. Koguduse raamatuletti, tel. 604 583-2891
A.Aavik
(Al-Ma-le)



Kohtusin Vancouveris Liisa Suurkasega,
kes on Vancouveri Eesti Seltsi aseesimees ning uurisin temalt,

millega sealne eesti selts tegeleb ja kuidas neil läheb.
(Eesti Päevaleht, Stockholm - 13.nov.2008)

Vancouveri Eesti Seltsil, mis saab tänavu 60-aastaseks, on praegu 200 liiget. Üldiselt arvatakse, et Vancouveris
elab tegelikult umbes 1000 eestlast. Täpset arvu ei tea keegi. Seltsi liikmetest enamus on vanemad inimesed,
pensionärid, kuid seltsi juhatus on noor. "Me noored tahtsime asju teha. Vanemad mõtlesid, et nad on väsinud.
Nad on nii kaua teinud ja ei viitsi enam ja siis see juhtuski," jutustab Liisa. Nüüd loodab juhatus, et seltsi
suudetakse juurde meelitada veelgi rohkem nooremaid inimesi.

Uus suunitlus
Selleks on astutud kaks olulist sammu. Esiteks on seltsil nüüd kodulehekülg -www.vesbc.com. Veebilehel on

üleval palju infot seltsi tegevuse, tulevate ürituste ja Eesti kohta. Selle kaudu loodetakse saada senisest
rohkem kontakti noortega ning üleüldist ülevaadet, kui palju eestlasi Vancouveri ümber võib olla.

Teiseks on võtnud seltsi juhatus suunitluse, et senisest palju rohkem püütakse teha asju Eestis. Vaadatakse,
mis Eestis toimub, käiakse koha-peal õppimas ning tuuakse saadud kogemusi omakorda Vancouverisse. Novembri
keskel näiteks on Vancouveris kolm Eesti tantsujuhti, kes õpetavad sealsele rahvatantsurühmale Tantsupeo
tantse ja vaatavad, kas rühm on piisavalt heal tasemel, et peost osa võtta. "Küllap me ikka Tantsupeole
pääseme," arvab Liisa.

Noored ja vanad
Oli huvitav kuulda, et sealse eestlaskonna hulgas on aktiivseid inimesi, kes eesti keelt ei räägi, näiteks

Vancouveri Eesti Seltsi esimees ja sealse segakoori juht. Ja see ei ole probleem. Vastupidi -mõnikord võib see
isegi käsuks tulla. "Mõned eesti vanurid eesti vanurid võivad olla üsna terava keelega. Aga meie seltsi
esimees Thomas Pajur ei räägi eesti keelt ja kui talle midagi halvasti öeldakse, siis ta lihtsalt ei saa aru, "
naerab Liisa.
   Tema jutust  jääb aga kõrvu üks teine mure. Päris atiivseid noori eestlasi olla Vancouveris siiski
vähe ja seetõttu sooviks seltsi juhatus natuke rohkem abi pensionäride poolt. "Meie oleme selles vanuses, et
tahame perekonda luua ja samal ajal karjääri teha. Seltsi tegevus võtab aga nii palju aega. Vanemad
eestlased ütlevad omakorda, et tehke ise, sest te olete noored ja teil on nii palju energiat."
   Hiljuti Vancouverisse elama asunud Eesti noored ei tunne seltsi vastu aga erilist huvi. Nende meelest
on huvitavam teha Kanada asju ja ütlevad, et kui nad tahavad eesti keelt kuulda, siis nad räägivad oma
sõpradega Skype'i kaudu või sõidavad Eestisse. Võibolla peitubki siin see peamine vahe - Vancouveris
elava ja seal üles kasvanud eestlasele on olemas üks väike tükk Eestimaad sealsamas Kanadas, seevastu
Tartus või Tallinnas üles kasvanud inimese jaoks on kodumaa ikkagi just geograafilises Eestis.

"Mina olen siin üles kasvanud ja mul on nii hea meel, et oli olemas üks Eesti selts ja et ma õppisin
eesti keelt. Ma olen nii õnnelik, et mul oli üks oma väike Eestimaa siin Vancouveris ja ma tahan, et
minu lastel oleks seda ka," ütleb Liisa. Kaasamaks seltsi tegevusse ka Eestist tulnud noori, arvabki
juhatus, et peab tegema rohkem "tõelisi eesti asju", mis on otse Eestiga seotud.

Vancouveri eestluse keskkoht
Üks suur eestlaste kooshoidja on Meie Kodu, kohalik Eesti Maja. See toimib erinevate ühingute ja

seltsingute kokkusaamiskohana ning pidulike aktuste toimumispaigana. Lisaks asub Meie Kodus
Vancouveri Eesti Seltsi raamatukogu. See koosneb umbes 3000 nimetusest, millest suurem osa on
annetatud ja mõningaid raamatuid on selts ka ise ostnud.

Sealse raamatukogu hoidja Vello Püss koostab ka Vancouveri Eesti Seltsi ajakirja "Läänekaare
Postipoiss", mis ilmub neli korda aastas ning mida just vanemad inimesed eriti hoolega loevad. "Vello
teeb nii head tööd!" ütleb Liisa ning rõhutab, et just vanemad eestlased loevad ajakirja väga põhjalikult.
"Nemad tõesti loodavad sellele."

Mäeotsa
Lisaks Meie Kodule on seltsi kasutada ka Mäeotsa kinnistu Missionis, Vancouverist

pooleteisetunnise autosõidu kaugusel. See koht on olnud seltsi omanduses juba pikka aega ja just
sellest on kujunenud viimasel ajal suur noortemagnet.

"Mäeotsa meelitab noori väga! Seal me teeme nii palju toredaid asju." on Liisa uhke. "Siin on näiteks
väga palju eestlasi, kes muidu seltsi tegevusest osa ei võta, aga kes käivad igal aastal Mäeotsa
Jaanipäeval," selgitab ta ja lisab, et eriti suur tõmbenumber on Jaanipäeva lõke. Kanadas ei tohi
üldjuhul lõket teha, aga kuna Mäeotsal on seda aastast-aastasse teinud, siis on see traditsioon oman-
dariud teatud mõttes rituaali staatuse ja seetõttu saadakse lõkketegemise jaoks igal aastal omavalitsuselt
eriluba.
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Mõni aeg tagasi leidsid vanemad inimesed, et Mäeotsa võiks maha müüa. Nende jaoks asub see liiga
kaugel ja õhtul pimedas on tüükas linna tagasi sõita. "Aga meie noored mõtlesime, et me ei taha, et see
maha müüakse. Mida selleks teha - läheme juhatusse! Ja läksimegi!"

Selle tulemusena müüdi Mäeotsast vaid pool - selts sai omale lisaraha ja kena koht looduslikus
paigas jäi alles. "Ja nüüd me peame juhatuses korraldama ka Vabariigi aastapäevi ja emadepäevi ning
tegema kõiki muid asju ka!" naerab Liisa. Sel laupäeval toimubki Vancouveris suur ball Eesti Vabariigi
90. sünnipäeva auks, kuhu tulevad kohale ka Seattle'i ja Portlandi eestlased.

Selts kõigile, kõik omaette
Ei maksa siiski arvata, justkui oleks selts vaid noorte ühendus. Suurem osa liikmeid on siiski

pensionärid ning nemad ei ole vähem olulised. Vanematel on noorte kõrval oma rahvatantsurühm, oma
laulukoor ja muu tegevus. Pealegi täidab selts ka esindusfunktsiooni, mis tähendab, et peab arvestama
kõikide liikmetega.

Kõige kiuste jääb mulle aga tunne, et Vancouveri eestlaskond on samamoodi killustatud kui Rootsis.
Eestlasi on vähe, aga ühinguid palju. "Meil on pensionäride ühing ja nemad teevad palju asju eraldi.
Nende ühing läheb ka kogu aeg suuremaks ja selts sellevõrra väiksemaks. Veel on Eesti Kultuuri Ühing,
kuhu kuuluvad eelkõige vanemad inimesed ja kes tegelevad akadeemilise seltsitegevusega." Selts see-
eest käib koos eesmärgil "to have fun, to do estonian stuff", nagu Liisa ütleb - lauldakse, tantsitakse,
mängitakse võrkpalli ning tehakse muud toredat. "See on raske, kui sul on väga väike selts ja kõik
teevad palju asju eraldi," saan oma kahtlustele Liisalt kinnitust.

Koostöö teiste rahvusgruppidega
Teisest küljest toimub nüüd teistmoodi koostöö, nimelt teiste rahvusgruppidega. Liisa sõnul on

Vancouveris palju seltse, kellel on eestlastega sarnased mured - liikmeid jääb vähemaks ja noori juurde
ei tule. Seetõttu peab jõudusid koondama. "Vancouveris on Skandinaavia Selts, kuhu kuuluvad
rootslased, soomlased ja norrakad. Kuna nende liikmete arv on samuti väike, kutsuvad nad alati ka
meid oma üritustele," ütleb Liisa. Ja leedukatega on selts näiteks koos võrkpalli mänginud.

Lisaks tehakse nüüd suuremat koostööd Vancouveri Austria seltsiga, sest Liisa elukaaslane Richard
Hein on seal tegev. Richard on aktiivne ka eestlaskonna seas ning tuleb muuhulgas järgmisel suvel
esimest korda Liisaga Eestisse - Tantsupeole tantsima.

Seda kartust, et Vancouveri eestlaskond päriselt ara käoks, Liisal ei ole. "Minu jaoks see ei käo ara.
Aga võibolla mõne arvates kaob, igaüks on erinev," tõdeb ta.

Anu Krabbo

Anu Krabo ja Liisa - Taluolümpiamängude skulpuuri juures West Endis
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Mässu katse Tallinnas 1924 a.1. detsembril.

      Sellele eelnes Peterburgis aktiivne meeleavaldus  17. nov. 1924. "Eesti maha" karjusid
ülesärritatud  inimesed,  loosungid  ja  lipud  lehvisid. Meelevaldajate  seas paistsid   tsiviilisikute
kõrval  silma punaarmeelased ja  mereväe esindus kandis loosungit kirjaga "Maha Valge  Eesti
mõrtsukad".  Konsulaadi  ründamisest hoidis miilitsa kohal olek.  Sellest hoolimata konsuladi
ümbrus kihas. Lastele kes olid meeleavaldusele otse koolist ajatud et nad koju sööma ei läheks
korraldati lõunasöök ja lubati prii piletid kinosse.  Protest miitingud kestsid pool päeva ja
kolonnidesse  olid koondunud ametnikud. Tehasse töölised  hoolimata pealekäimisest,
meeleavaldusele ei tulnud sest nad  said tüki töö eest tasu ja lubadusi kassikonsertile tulla  nad ei
uskunud. Neid olla juba varem ninapidi veetud.
        Eesti Kaitsepolitsei oli juba kaua aega kommunistide lõhna tundnud. Politsei ei saanud
midagi paremat teha kui salaja vaadata seda 17. novembri meeleavaldust Peterburis.
Meeleavalduse  formaalne ajand oli Eestis  alanud novembri kuu suurprotsessiga
kommunistlikude õõnestajate üle.
        1924 aasta jaanuaris oli kaitsepolitsei arreteerinud ligi 200 kommunisti või mis nad  ise
ennast kutsusid, töölisliikumise aktivisti, süüdistades neid Töörahva  Ühise Väerinna loomises.
        Kogu  see aasta oli olnud ärev.  Kommunistlik õõnestustöö oli arreteerimistest
hoolimata  jätkunud, ulatades isegi kaitseväe  (sõdurite)  ridadesse.  Oma väidete kinnituseks
lavastati nõnda nimetatud Reinkubjase (ühe kommunisti nimi)  riigipöörekatse ning protestiks

selle vastu katsusid
kommunistid 3. augustil
Tallinnas tänavavõitlusi.
        Novembris algas Tallinna

sõjaringkonna kohtus
õigusemõistmine 149
kommunistliku tegelase ja
mitme riigikogu  (Parlamendi)
tegelase üle.  Üks esimesi
otsuseid mida kohus langetas
oli surmaotsus Jaan Tombile.

Just Tombi  mälestuseks  nüüd Eesti konsulaati piirati. "Terve hulk karjus kooris miskisuguseid
sõnu, vilistasid ja lärmitses," vahendas meeleavalduse käiku 20. novembri Päevaleht.  "Oli väike
vaheaeg, mille möödumisel  meeleavaldust veelkord korrati. Selle pääle sammus merevägi
kasarmudesse, kuna ülejäänud uuesti konsulaadi eespeatudes, lärmitsema hakkasid: Kõlas sõim,
viled ja trummipõrin. Nii kestis see väikeste vaheaegadega kuni kella kümmneni õhtul.  Soome
ajaleht Helsingin  Sanomat märkis:"lähelviibivad miilitsaosad ei astunud mingisuguseid samme
lärmitsejate vangistamiseks. Kõigest sellest oli näha, et kogu etendus oli ametliku loaga
korraldatud.
        See oli Esimese Detsembri Riigipöörekatse  eelmäng.

        Esimese  Detsembri   Paugutamine oli tõsine Riigipööre üle Eesti mis aga ebaõnnestus.
Ümber 350 mässajatest nendest sai tulevahetuses 125 surma, kuid hiljem  vahistati veel üle 500
inimese.
        Valitsusele  ustavale sõjaväelase ja tsiviilisikute seas oli  26 ohvrit. Mässu  käigus hävitati
mitmeid sildu. Mässu toetasid Venemaa kommunistid relvadega.
         Mitmed Venemaale põgenenud Eesti  kommunistid   saabusid  samuti  venemaalt  Eestisse
revulutsiooni korraldama.  Väidetavalt  aitas  riigipööret  organiseerida   ka  Nõukogude Liidu
ÜKP ja Komitern.   Riigipöörde  plaani  koostajaks olid  Jaan Anvelt ja Vene kodusõja veteran
Karl Rimm. Plaan nägi ette pealöögi andmise Tallinnas ning see järgi võiuduhaaramised  Tartus,
Narvas, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Kundas ja Kohilas.
         Relvastatud ülestõus pidi algama  1. detsembri hommikul kell 5.15.  Ülestõusnud olid
relvastatud kolme kerge kuulipildujaga,  55 vintpüssi (paremate püsside  torus olid vindid sees
nagu kruvil, et laseks otse), 65 käsigranaati,8, tugevajõulist pommi ja 150 püstolit.  Plaan oli
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tehtud arvestades, et  töölised ja sõdurid ühinevad   ülestõusuga ja üheskoos võtavad võim Tallina
üle. Sellejärgi oleks välja kuulutatud  Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik  ja moodustatud
töörahva valitsus, mis oleks Eestisse kutsunud Nõukogude  Liidu väed. Plaane rikkus paljugi
1924 protsess, millega kõrvaldati  suur hulk mässu korraldamises osalenud kommuniste.

       Esmajärjekorras oli   kommunistidel  plaan vallutada Sõjaväe Ühendatud
Õppeasutuste Tondil asunud  sõjakool,  seejärel  Tallinn -Väike raudteejaam ja inseneriväe
pataljon Nõmmel.  Sõjakoolis oli tol hetkel  kokku  umbes  450 kadetti ja allohvitseeri. Ööl vastu
1 detsembrit oli korrapidajaks  leitnant Joosep Lääne   ja  veel üks kadet.  Väljas oli kolmest
mehest koosnev vahtkond, kes tuli kell 5.oo hommikul  vahiruumi.
         Sõjakooli ründamiseks oli ette nähtud  140. mehel antud käsk koguneda 30. novembril
sõjakoolist umbes  ühe kilomeetri kaugusel Kristine heinamaal  asunud Reimanni majja.   Kuid
kohale tuli ainult 56 meest, kes olid relvastatud  ühe Colt -Tomsoni kerge- kuulipilduja, ja neli
vintpüssi,  püstolite ja käsigranaatidega.  Grupi sidepidajaks  mässajate staanbiga ning teiste
gruppidega  oli kolm käskjalga.

          Liikumist  alustati kell 5.00 hommikul. Kohale jõudes asuti ründama kadettide
elamublokki, heites akendest sisse käsigranaate ning tulistades  Uksel alumisel korral maganud
kadette.  Vahtkonnast tulnud kadetid koos nelja suurtükiväe kadetiga, kellel oli õnnestunud
relvahoidlalt  9 mm automaat  püstoleid saada, avasid ründajate pihta tule, takistades edasitungi
teisele korrale, kus assunud kadetid said relvade hoiuruumist  relvad ning asuda vasturünnakule,
mille järele ründajad põgenesid. (kadetid olid ikka õppust saanud Eesti sõdurid).  Samal ajal oli
üks väiksem  mässajate grupp,  asunud ründama kadetide kasiinot, kus asus üks kooli korrapidaja
ohvitser ja  veebel. ( on  sõduri aukraad,  vanasti tundsid lapsed ühte sõduri laulu:
               veltveebel taeva servapeal,
               kord vaatas alla ilma,
               üks asi kaunis tõsine, see puutus talle silma.
                 :: refrään::   ja kui see laul meil korda lää ' b, ei meie kimpu jää,  ja kui   jne...)  (RL)

         Korrapidaja  ohvitser oli hoonest lahkunud  ja veebel läinud elamublokki pesema. (Eesti
sõduril peavad ikka  puhtad käed olema kui ta lä'eb mässulisi kimbutama) Üks kadetidepatrull
pidas  kinni  linnast tulnud sõiduauto, nähes relvastatud kadette, püüdis põgeneda, kuid nad võeti
kinni  ja  toodi Sõjakooli. Autos olnud, vennad Vakmanni, tuntud kommunistid   kes olid
saadetud  Sõjakoolist relvi tooma. Kolmest ohvitserist moodustatud sõjakohus toimetas juurdluse
ja  tabatud  vennad  mõisteti  surma, mis samapäeva hilisõhtul täide viidi.
          Sõjakooli vallutamisel said surma neli kadetti.  Haavata said üheksa.
          Üks löögirühm ründas Toompea  lossi. Sama asus Riigikogu, Riigivanema ja  Vabariigi
valitsuse ruume. Teine lööksalk tungis Riigivanema korterisse, mis asus Nevski katedraali taga,
kuid Riigivanem  Akelil õnnestus tagaukse kaudu  oma  eluruumist  plehku panna.
         Edukalt  läks ründajatel Lasnamäel asunud sõjaväe aerodroomi ja lennuväe divisjooni
kasarmute vallutamine,  kus mõned sõdurid  ühinesid  ründajatega,  kuid kohale saabunud
abijõud lõi ründajad põgenema. Lennuväe üksuse  nooremleitnandid Fleischer ja Rärsep mõisteti
välikohtu otsusel  alandamise eest surma. Mässajad  röövisid kaks lennukit ning üüritasid
nendega  Nõugogude Liitu põgeneda.  Pealik Roobachi lennuk õnnestus piloodil hädamaanduda
veidi enne Narvat,  kuid teine mässujuht  Grunbach sai põgenema.
          Ka Autotanki divisjonis õnnestus ründajail divisjoni allohvitser Loorentsi  kaasaabil
tankide garaas üle võtta ja osa tanke sõidukõlbmatuks muuta kuid peale seda,   kui veltveebel
Rudolf  Kaptein  lasi allohvitseri maha,  jooksid mässajad laiali.
                  Balti Jaama tormanud relvastunud  rühm  tappis  jaama korrapidaja,  mitu
politseinikku ja jaama ilmunud teedeminister  Karl Karki.  Kuna mäss seiskas  reisirongi, läks
teedeminister Balti jaama asja uurima ning sai  jaamatrepil kuulitabamise.
          Võitlus käis ka  Vene ja  Apteegi  tänava  ristimikul  postijaama  juures.  Selles osales
kindral   Ernst Põdder.  Uhkelt Vanaks õhkvaks hüütud kindral  oli Tallinna kommandeeringus
ning sattund  kasinos  sõpradega napsutama.  Vastu hommikut märkas ta lahingut ja tormas  ta
koos kaaslastega tulevahetusse postkontoris. Tormanud esimesena postkontori,  üks sõradest
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rääkis  hiljem, trepil seisnud püssiga mässu-mees, kes  sihtivat oma relva kindralile kes siis tegi
oma elu parema lasu revolvriga. Märkanud sihtivat meest üle vasaku õla,  kuul taband   mässulist
lõua alt, tungides üles tema ajju ja siis varisend  surnult maha.  Kohal olnud veel  viis   mässulist
kes lasti kohapeal maha. Kaks nendest olla olnud ametis Venemaale appikutse saatmisega.
          1.  detsembri hommikul  kella 10-neks olla mäss  likvideeritud.  Nende jälitamine  kestnud
aga veel mitu päeva. 5.detsembril toimus tulevahetus Tallina lähedal Irus, kus end varjendanud
Arnold Sommerling, Eduard Ambose ja Osvald Piiri politseiga peetud tulevahetuses.
          Jaan Anvelt  pääses põgenema venemaale. Kuid nii Anvalt kui Rudolf  Vakman sattusid
hiljem Stalini põlu alla ja nad hukati.
          Eesti valitsus otsustas  anda kümnele mässu  kangelaslikule  mahasurujale Vabadusristi.
                                                         Rein Losin,Tartu Postimehe ajalehest kokku pandud.

Eesti Rahva Muuseum kuulutab välja mälestuste kogumise võistluse
„Väliseestlaste reisid Nõukogude Eestisse“

Pärast Eesti sunniviisilist liitmist Nõukogude Liiduga eraldas Eestit muust maailmast
„raudne eesriie“. Teise maailmasõja järgseil aastail olid piirid sama hästi kui kinni, hakates veidi
paotuma 1950. aastate keskpaigas. Välisturism hakkas elavnema 1960. aastate teisel poolel, kuid
jäi siiski väga piiratuks, olles totalitaarse režiimi tingimustes allutatud rangele kontrollile. 2008.
aastal kutsus Eesti Rahva Muuseum Eesti inimesi meenutama oma välismaareise nõukogude ajal.

Samal ajal toimus ka teisesuunaline liikumine. Mõned välismaale põgenenud eestlased
tulid Eestisse külla juba esimesel võimalusel – 1950. aastate lõpus ja 1960. aastail. Palju oli neid,
kes kunagi ei külastanud okupeeritud kodumaad, samas oli 1970. ja 1980. aastail Eestisse sõitjate
hulk juba märkimisväärne. Nüüd palub muuseum välismaal elavaid eestlasi kirja panna oma
mälestusi reisidest Eestisse nõukogude ajal, oma muljeid Nõukogude Eestist, siinsest elust ja
inimestest ning nõukogude süsteemist.

Võistlusele on oodatud nii pikemad kui lühemad vabas vormis kaastööd. Võite juhinduda
küsimuslehest (http://www.erm.ee/?node=1347), vastates kas kõigile küsimustele või osale neist.
Mõistagi ei suuda küsimustik hõlmata kõiki erinevaid olukordi, selle eesmärgiks on pigem
mõtteid suunata. Võite kirjutada ka täiesti vabalt, etteantud küsimusi järgimata. Oodatud on
muudki asjakohased mälestused, mis Teile olulised tunduvad. Kui käisite nõukogude ajal Eestis
korduvalt, kirjutage neist reisidest eraldi või siis vaadelge erinevaid valdkondi aegade lõikes. Kui
mõni kirjeldatav olukord on Teile väga tundlik, võite kasutada varjunime.

Eesti Rahva Muuseum on tänulik ka fotode eest, mis illustreerivad Teie poolt kirjutatut.
Fotosid ja negatiive võetakse vastu kingitusena või laenatakse koopiate tegemiseks (saadetises
palume ära märkida, kas neid soovitakse kinkida või laenata). Palume fotosid paberile mitte
liimida. Andmed fotode kohta lisage eraldi lehel. Albumis olevaid fotosid poleks hea eraldada,
saatke kogu album.

Tööle lisage vastaja isikuandmed: nimi (soovi korral võite jääda anonüümseks, kuid
märkige sel juhul oma sugu); kontaktandmed; sünniaeg ja –sünnikoht; haridus, eriala; töökoht
ajal, kui käisite Eestis.

Tööde esitamise tähtaeg on 30. september 2009. Kaastööd palume saata elektroonselt
(anu.jars@erm.ee) või postiga (Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu, Eesti).

Kõiki kaastöid säilitatakse Eesti Rahva Muuseumis.

Parimatele kirjutajatele preemiad!

Info: Anu Järs, anu.jars@erm.ee, t. + 372 7350 440
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EKÜK uudised
Uus aasta on juba pika sammu teinud; EKÜK pidas Aastapeakoosoleku 11. jaanuaril, kus arutasime nii
eelmise kui ka tulevase aasta tegevust. Aasta 2009. peaüritused saavad olema Küüditatute Mälestamine ja
Kodust Lahkumise Aastapäeva pühitsemine, Pitka mälestussamba läbiviimine koos Eesti
Kaitseministeeriumiga ja Eesti Arhiiv Vancouveris süstemaatiline kordaseadmine.

Suure tänuga võtsime ka vastu Sihtkapitali annetuse $5000.00 Pitka projekti toetuseks.

Eestis tehakse huvitavaid asju Adm. Pitka austamiseks, nagu selgub ajalehe lõigust siinjuures.

Juta

Rahvamatk admiral Pitka mälestuseks

15. veebruaril korraldab Kaitseliidu Järva Malev kolmandat korda admirali mälestusele pühendatud
rahvamatka.

Admiral Pitka panus Eesti iseseisvuse hoidmisel ja kaitsmisel on hindamatu väärtus ja nii ootabki
Kaitseliidu Järva Malev kõiki huvilisi admiralile mõeldes matkama. Matkaliste buss alustab liikumist
Türilt Kaitseliidu staabi eest kl  8.20, Paides kultuurikeskuse juures on see umbes kl 8.30 ja Peetris kl
9.10, et sõita edasi Jalgsemale. Buss sõidab hiljem sama teed ka tagasi.

Matk algab Jalgsemalt Pitka mälestuskivi juures mälestuskõnedega. 19,7 km matkatee kulgeb
Jalgsemalt läbi Järva-Jaani Peetrisse. Ära väsijate tarvis liigub kogu tee buss ja korraldatud on ka
meditsiiniabi. Matkal pakuvad korraldajad poolel teel kõigile kosutuseks teed ja pirukaid ning
matka lõpus Peetris sooja suppi.

Kõikidel osavõtjatel selga panna ilmastikule sobivad ja võimalusel erksate värvidega rõivad ohutuse
tagamiseks teel liikumisel ja kaasa võtta termos sooja joogiga, veidi suupistet ning eelmisel aastal
osalenutel ka kindlasti matkakaart - toimub loosimine nende vahel, kes on osalenud admiralimatkal
kolm korda. Kõikidele uutele osalejatele jagatakse ka matkakaarte, millega on võimalik tulevastelt
admiralimatkadelt templeid koguda ja auhindu võita.

Matkale saab ennast kirja panna 11. veebruarini Kaitseliidu Järva Maleva telefonil 38 49 170 või e-
maili teel: jarva@kaitseliit.ee <mailto:jarva@kaitseliit.ee>

Täiendavat lisainfot saab Kaitseliidu Järva Maleva staabiülem kapten Vello Popsilt.

Allikas: Kärt Ojala

Sõltumatu Infokeskus www.si.kongress.ee <http://www.si.kongress.ee>
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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

Haihtunud hingede aeg Toomas Paul  - Tallinn, 2006
Maalehes ilmuvaid mõtisklusi aastatest 2000-2006.

Maalehe Raamat

Elu täis imesid Asta Kaljuste - Tartu, 2008
Mälestused. „Minu kogu elu on täis imesid, millest tahan kirjutad," alustab elulugu Tartus

viimasel suvepäeval 1927.a. sündinud Asta Mägiste-Kaljuste.
Autori kirjastus

Mulgivanaema meekook Liis Klaar - Tallinn, 2008
Kunagine vancouverlanna Liis Klaar räägib oma lapsepõlvest põgenikelaagris,

kohanemisest Rootsis, elust mitmes maailma paigas. Raamatu taustategelaseks on Mulgivanaema
Elise Anderson, kelle hoogsa käekirjaga täidetud köögiretseptide kogust on raamatusse valitud
mõned tema pere poolt eriti armastatud road.

SE & SJ Kirjastus

Südame keel Aleksander Aavik - North Vancouver, 2008
Kaua oodatud  A. Aaviku luulekogu. Üle kolmesaja värssi autori loomingust. Toimetanud

Andres Rebane. 

Aeg annab kõik intervjueerija: Sulev Oll - Tallinn 2008
Teos tähistab laulja ja laulupedagoogi Heidy Tamme juubeliaastat (65 elu-aastat, 45

aastat laval ja 35 aastat tegutsemist laulupedagoogina), kajastades tema elukäigu ja haridustee
värvikamaid ning meeldejäävamaid seikasid ja loomepõhimõtteid, intervjuu vormis.

Sulev Olli Kirjastus

Kuidas ma lähen Irja Kass - Tallinn, 2008
Saksamaal elav eestlanna Irja põeb parandamatut haigust. Reisimine on tema elusisu ja

Taimaa tema lemmikmaa, niisiis lendab ta hoolimata keemiaravi rasketest kõrvalmõjudest veel
kord oma „paradiisi“, seekord üksinda. Reisist kujuneb põrgulik kogemus, millest ta ei ole koju
saabudes võimeline kellelegi rääkima, isegi mitte lähimatele sõpradele. Selle asemel hakkab ta
neile kirjutama ja kirjutab endalegi ootamatult terve romaani, mis pakatab avameelsusest ja
kohati lausa süsimustast huumorist. Kirjastus Varrak

Tee tarkuse juurde Edgar Kask - Tallinn, 2007
Tee tarkuse juurde läheb tarkade mõtete kaudu. Selle raamatu luuletused ja aforismid on

valinud tunnustatud fotograaf Edgar Kask. Mõtteid ilmestavad tema kaunid pildid Eesti
loodusest. Eesti Entsüklopeediakirjastus

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Suured tänusõnad
EELK Vancouveri Peetri koguduse annetajatele.

     Austatud proua Milvi Puusepp ja kõik teised – lihtsalt head inimesed! Teile kirjutab Rakverest
Karl Mäesepp - Karl Tominga õepoeg. Kuulsin just tema käest (ta helistas), et pühapäeval oli
kirikus jällegi vaeslaste tarbeks Eestisse olnud heategevuskorjandus ja just Milvi Puusepp oli üks
peamisi korraldajaid.
    Olen olnud juba üle kümne aasta siin heatahtesaadik Teie sealse eestlaskonna heategude
vahendajaks ja see teeb mulle väga rõõmu. Kui käisin 1996 aasta suvel Teil külas(onu juures) siis
sellest ajast on mulle hinge jäänud midagi erilist kõigi teie näol. Olite justkui erilised inimesed-
heatahtlikud, südamlikud,uudisejanused kodueestist. Nii hea oli neil kolmel pühapäeval, kui
kirikus kõigi Teiega kohtusin. Sellest ajast on palju vett merre voolanud ja mitmed on igaveseks
lahkunud. Nendest nüüdseks lahkunutest mäletan oma abikaasa sugulasi Senta ja Malle
Püssi,härra Sarki, härra Sukmithi,onu tuttavaid Ojad,Juhan Sepp ja tema tütar....
Olin ka ühel matusel, kelle põrm maeti sealse Eesti kalmistule. Olid pikad plaadiread. Kõik need
inimesed olid kord tulnud võõrsile õnnelootuses ja raske tööga selle leidnud, andes endast
kõik...küllap mõtlesid tihti sünnimaa peale ja siiajäänud omastele. Kõigil, ka Teil sealsed
eestlased on hinges ikka soov olnud aidata kodumaalasi. Kuigi oleme siin juba ammu sini-must-
valge lipu all on meil ikka paljudel kas kõht tühi, riided kehvad, kodu külm ja pereelud sassis.
Tihti küll õeldakse, et kõik õnn on enese teha, kuid ikka leidub häid inimesi, kes püüavad neid
mingitmoodi abistada.
Jõulukuul, kui kõikjal oodati jõuluvana siis  see ka paljudele tuli. Olen punakuube kasutanud 17
aastasest peale ehk pea 35 aastat. Ja küll on hea tunne, kui minu käsi poetab näiteks 103 aastase
memme põlletasku komme ja kuuleb temalt selge häälega kaunid jõulusalmid- siis jääb vaid talle
teha tõelise pai; rõõmus on minna alati Inju ja Rakvere lastekodusse ja viia sealsetele lastele
kingitusi- näiteks suure korvi mitmekümne kilo mandariinidega; jõulukuul tuli jõulumehel käia
12 peres Ubja külas ja jagada tõelisi jõuluimetoidukotte; Tapal Jeeriko abikeskuses ootasid väga
paljud lihtsalt tavalised „inimesed“, kellele ikka jõuluvana toob soojad kindad-sokid toidukraami.
Oli ka üks jõuluime, kui jõuluvana sai juhuslikult teada, et teatud kuupäeval sõidab Rakverest
üks lasteaiarühm koos laste ja lastevanematega ühe lapsevanema talumetsa kuuske oma
lasteaiarühma tooma. Veidi varem oli jõuluvana saag käes  neid metsas ootamas ja rõõmupisarad
olid ka täiskasvanutel silmis.
  Aastate jooksul on nii Karl Tominga ja Leo Allase abiga toimetatud kahel korral siia
laevakonteineritega invatarbeid-ratastoolid, haigevoodid ...Ka seda on jällegi veel vaja. Olen
neile oma siinsete vanurite soovid edastanud ja loodan ka Jumala abile, et see soov täitub.
      Ja seda kõike on lausa rõõm teha, kui on kaasabistajaid. Nii on ka kirikutöös. Tulemas on
valimised kirikus. Selleks soovin teile kõigile, et valige ikka tõelisi abistajaid, töötegijaid! Egas
koguduse õpetaja kõike ise jõua. Ka temal on sees süda ja see ei tohi mitte rütmihäireid teha!
Samuti hoidke teineteisi, olge ka toeks neile, kes ise kodudest välja ei pääse..
Tänan teid veelkord minu usaldamise eest- aitan just neid, keda pean selle vääriliseks, tehes seda
kõike sooja südamega.
Teile kõigile õnnistusesoovidega,

Karl Mäesepp,
EELK Rakvere Kolmainu koguduse juhatuse esimees.
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Juhan Peegli Stipendium on asutatud
Eesti Ajakirjanike Liit ja Kultuurkapital asutasid Juhan Peegli Stipendiumi suuruses 100 000 EEK, et toetada ajakirjanike
kvaliteetseid loomingulisi projekte, mida ei toeta suured ajakirjandusettevõtted ega turg.
Taotleja võib olla igaüks, kes peab ennast ajakirjanikuks. Stipendium 100 000 EEK makstakse välja kuumaksetena aasta jooksul.
Stipendiumi viieliikmelise žürii koosseisus on Kultuurkapitali, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Ajakirjanike
Liidu esindaja.
Barbi Pilvre, Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse liige



Jõuluvorstid

Vorsti tegu jälle hoos,
naisterahvaid kuus oli koos,
ära eksind ainus mees
oli üksi naiste karja sees.
Mees kes tunneb seda tööd
pudru soolikasse lööb.
Naistel sidumine kiire
aga jutul pole piire.
Uudist linnas mitud sorti-
kes tein'd torti või valget vorsti.
Kellel vorstis pipart palju.
mekk on kibe, sellest kahju.
Nõelaga teed vorstil augu,
et ei tuleks keetes pauku.
Köögis tunda head aroomid,
lõunaks juba vorsti proovid.
Oi! Oi! Oi! - seda vorsti pidu,
kes küll kiidab seda tegu.
Eks sööjad suud ju matsuta
ja kõhu peale patsuta.
Me vorstid nüüd siis proovime,
uueks aastaks õnne soovime.

L.

Leida

Marje,
Aino,
Leida,
Helmi,
Raul,
Edda

Vorstitegu Kembi talus dets.2008 - fotod: Eva Vabasalu
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Vaatlemised VES 2009 APK kohta
Mis vahet teeb üks aasta!
Selle aasta koosolek erines täielikult eelmise aastasest.  Läinud olid tähenärijad kes olid

arvamisel et juhatus pole midagi õigesti teinud eelmisel aastal. Läinud olid estofiilid kes
muretsesid, et võõrast keelt, st inglis keelt oli kuulda koosolekul.  Läinud olid skeptikud kes
küsitlesid arusaamist ja kohusetunnet noorelt juhatuselt. Koosoleku juhataja luges ette eelmise
aasta koosoleku protokolli kahes keeles; eesti ja inglise. See on tõeliselt Kanada iseloomustav
and.

Mis oli tõeliselt mõjustav oli kuidas esimees andis aasta tegevusaruanne tarvitades arvutit
ja  valgustahvelt  Aseesimees, kes oli samal ajal Mäeotsa projekti ülem andis asjatundliku
ülevaade tegevustest eesmärgiks rajada sinna hoone kojamehe elamiseks ja samal ajal uuendada
elektri ja kanalisatsiooni, et kooskõlastada neid tänapäevaste nõudmistele.

Oli meeldiv üllatus näha kuidas koosolekul viibijad mitte ainult ei toetanud juhatuse
eelarvet aga isegi kahekorrutasid seda..

Laekur esitas eelarve mis oli hästi vastu võetud aga kõik kohal olid nõus, et mida hädasti
vaja oleks on lahked annetajad nii nagu seda leidus eelmisel aastal.  Need seltsi liikmed kes
vanasti aitasid talgude näol füüsilise tööga on nüüd vanemad ja saavad kõige parem aidata lahke
rahaliste annetustega, mõlemad Vancouveri Eesti Seltsile ja Eesti Kirikufondile..  .

Sõnum juhatusele::  jätkuge tublile tööle!!
Muuseas -  juhatus valiti tagasi ühehäälselt..

mks

Austati SFU vilistlasi

Simon Fraser Ülikool jagas pidulikult välja
oma 2008.a "Alumni Awards" 19. Veebr.
2009. See toimus Four Seasons hotellis
Vancouveris.
Üks neljast oli Evaleen Jääger Roy.

Nimetusväärne on ka, et samal banketil sai
Kaili Rand $2000 stipendiumi
"Outstanding Student Leadership"
kategoorias.

Oleme uhked oma noorte eestlaste üle!
I. Kallin

I.

26.- 30.06.2009
Esto2009 - X Ülemaailmsed Eesti Päevad - Münster, Saksamaa - www.esto2009.de

2. - 5.07.2009
XXV Laulupidu - XVIII Tantsupidu - Tallinn, Eesti - www.laulupidu.ee

26. - 30.08.2009
XXIX Lääneranniku Eesti Päevad - Seattle, WA USA - www.lep2009.com
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A Hole in the Ground Erupts, to Estonia’s Delight

TUHALA, Estonia — All day, people crunched through the frost-encrusted woods, in snowsuits,
leather jackets and perilous heels, until they came to the spot where the water was churning. According to
legend, the witches of Tuhala were taking a sauna underground, beating each other vigorously with birch
branches, oblivious to the commotion they were creating on the surface.

The Witch’s Well in Tuhala can be explained scientifically, but that
is not how Estonians prefer to discuss the phenomenon.

The famed Witch’s Well of Tuhala erupted last week for the first
time in three years, attracting pilgrims from all over Estonia. Exhaling puffs
of vapor in the slanting light, the visitors dangled pendants to test energy
fields and held arthritic fingers perfectly motionless over stones.

“Estonia is full of natural magic,” said Mari-Liis Roos, 37, a
translator who had come to Tuhala with her husband and son. “It’s hard to
describe. Sometimes you don’t want to explain these things, because it is so
personal.”

Estonia has been bullied into a series of belief systems over the
centuries, from Catholicism to Lutheranism to Russian Orthodoxy and
Soviet atheism. Seventeen years after gaining independence from the Soviet Union, Estonia is one of the
world’s most secular nations; in the 2000 census, only 29 percent of its citizens declared themselves
followers of a particular faith.

That does not mean they are atheists. Craving an authentic national faith, Estonians have been
drawn to the animistic religions that preceded Christianity: Taarausk, whose god was worshiped in forest
groves, and Maausk, which translates as “faith of the earth.”

Ancient beliefs have survived in the form of folk tales. In stories, the sins of humans reverberate
in nature — lakes fly away to punish greedy villagers, or forests wander off in the night, never to return.
Trees demand the respect of a tipped hat, and holes in the ground must be fed with coins.

In the case of Tuhala, the physical world begs for such
explanations. The settlement, believed to be 3,000 years old, sits
on Estonia’s largest field of porous karst, where 15 underground
rivers flow through a maze of caverns, audible but unseen by
human inhabitants.

One result is sinkholes large enough to swallow horses
— the Horse’s Hole, as it is known, appeared in 1978 — or
people, as in the Mother-in-Law’s Hole. Streams appear and
disappear like phantoms.

The most famous oddity is the Witch’s Well. Geologists
believe that after flooding rains, underground water pressure
builds to the point that water shoots up out of the ground, usually
for a few days. Each time it happens, people travel great
distances to see it.

Ellu Rouk, 69, a thin woman with clear blue eyes,
walked away slowly after a few moments by the well. She said
she had a deep involvement with the natural world. Her special
ally is a birch tree in her yard, so powerful that a malicious
neighbor has plotted to kill it, she said. When she cuts roses and

sets them in a vase, she said, they sprout roots.
These dramas, she said, are an “inheritance” from her ancestors.
“There is an old Estonian god, Taara,” Ms. Rouk said. “He lives. He exists. Though there are

people who would like to get rid of him.”
“Christians,” she added, “have no respect for nature.”
Magic seems to be back in fashion, said Evi Tuttelberg, who lives in a 500-year-old farmhouse

near the well. Ms. Tuttelberg, 80, used to laugh when her mother-in-law reported seeing flaming devils
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flying over Tuhala. In her mother-in-law’s day, people left offerings of money and food at the “sacred
juniper” and spoke of secret underground chambers hidden in the fields.

Then Estonia entered its long Soviet period, and witches and wood elves receded from public
discourse. The same went for the Witch’s Well, she said.

“No one used to talk about it,” she said. “It was just a hole in the ground.”
But this year, it was a marvel. A fresh and loamy scent rose from the forest floor; electric-green

moss sprang underfoot, and water had frozen into beads on bare branches. People wheeled their newborns
all the way to the water’s edge and watched as mist rose from the cropland.

Ants Talioja, whose family has owned the land for 11 generations, wandered around proud and
distracted, like the headwaiter of a restaurant. When he stopped moving for a moment, though, his
expression was pained. There are plans to build a limestone quarry about a mile and a half from the
Witch’s Well, and Mr. Talioja said he feared that the project would drain the water that coursed
mysteriously under Tuhala.

That would mean this year’s eruption could be the last. Mr. Talioja, 62, was born over that
flowing water, and he said he believed that it had given his family certain gifts; one woman in his family
lived to the age of 105.

The mining company has offered to pipe in fresh drinking water to compensate for the 1,000
wells that could run dry, he said. But it was clear from the grim expression on Mr. Talioja’s face that
piped-in water was no substitute.
New York edition. By ELLEN BARRY
Published: December 8, 2008

Eesti Rahva Muuseumi mälestuste kogumise võistluse
"Uued väliseestlased"

tähtaega on pikendatud kuni 31. juulini 2009.

Kogumisvõistlus toimub koostöös Postimees Online`i ja Delfi uudisteportaaliga.Võistlusele on
oodatud vabas vormis pikemad ja lühemad kaastööd inimestelt, kes lahkusid Eestist iseseisvumise
taastamise eel ja järel töö tõttu, perekondlikelt vm põhjustel. Oodatud on tööd nii nendelt, kes elavad
siiani välismaal, kui ka nendelt, kes on tagasi Eestisse pöördunud.

Töid kirjutades võiks mõelda järgmistele küsimustele: miks läksite välismaale elama, kas läksite
üksi või perega, kuidas toimus ümberasumine, kas teil oli tuttavaid/abilisi uuel asukohamaal, kuidas
kulges sisseseadmine uues kohas, kuidas/kas leidsite tööd/õppimisvõimaluse, kuidas korraldasite laste
haridustee jätkamise, kuidas õnnestus võõrasse keeleruumi sisseelamine , kas osalete eestlaste
ühiskondlikus tegevuses, millised on kontaktid Eestiga, kuidas tunnete ennast uuel asukohamaal, kuidas
ennast määratlete (väliseestlane, Rootsi/Kanada/USA jne eestlane, eestlane vmt).

Kirjutamisel võib kasutada küsimustikku (vt: http://www.erm.ee/?lang=EST&node=1203  või
http://www.balther.net/?id=12086) , kuid see pole hädavajalik. Kirjutaja peaks lähtuma eeskätt sellest,
mis on tema jaoks oluline.

Tööle lisada: nimi (soovi korral võite kasutada varjunime või jätta nime märkimata, sellisel juhul
palun märkige kindlasti oma sugu); kontaktandmed; sünniaeg, sünnikoht; praegune elukoht; haridus,
eriala, elukutse.

Lühemaid mõtteavaldusi võib kirjutada Postimees Online`is ja Delfis kommentaaridena. Pikemad
kaastööd palutakse saata elektroonselt (piret.noorhani[at]erm.ee) või postiga (Piret Noorhani, Eesti Rahva
Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu, Eesti).

Kõiki kaastöid säilitatakse Eesti Rahva Muuseumis.

Parimatele autoritele preemiad!

Info: piret.noorhani@erm.ee, t. +372 7350 423
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ESTONIAN CHURCH FOUNDATION AGM
- AND OTHER CONCERNS

It is with great pleasure that I inform you that I have been elected as Chair to the Estonian Church
Foundation on February 8, 2009. I have previously served several years with this Foundation, and like the
efforts contributed by many others to the different Estonian Societies, I consider it important and an
honour to do so. There is much work to be done and I look forward to working with an outstanding group
of Directors.

Bylaws are of great interest and concern to me as I realize
the importance of governance responsibilities and its necessary
restrictions on leadership roles. Furthermore, proper adherence to
constitutional bylaws is what ensures peace and harmony within
an organization. The membership of each organization installs the
bylaws to be observed as its governing authority so it is vital to
understand that we have no choice but to respect them. Once filed
in Corporate Registries, Victoria they are legal instruments.

My website www.estonianevents.com has been online
now for almost a year. It is my intention to continuously to add to
it so that it will grow to be a valuable cultural resource for
Estonians not only in British Columbia but further a field as well.
The black and white photo of the Estonian Church Foundation
taken many years ago appears near the top of my website and I
will continue to promote the Foundation's existence and activities.
I have also added new photos of Meie Kodu to the website
recently. It pleases me that many other international Estonian
organizations have included my site on their webpages and that it

continues to attract a growing number of visitors from many foreign countries. The majority of the
visitors come from Canada, U.S.A., Estonia and Sweden with a sprinkling of interest from Australia.

Also uppermost of interest to me is contributing Estonian content articles to Postipoiss and Eesti
Elu, our national newspaper. If I may make a plug for these publications they desperately needs new
subscribers. Please consider gifting a subscription of Postipoiss or Eesti Elu to a spouse, relative or friend.
A subscription to Postipoiss is included in the Eesti Selts membership fee. Eesti Elu is located at 3
Madison Ave., Toronto, Ont. M5R 2S2 (Tel. 416-733-0944 and Fax. 416-733-4550) and a basic one
year's home delivery in Canada by regular mail will cost $130.00 and $165.00 if delivered by first class
mail. See www.eesti.ca (Home Delivery tab) for more details.

My Estonian heritage, its culture and history, means a great deal to me, as I am sure it does to all
of you and I look forward to diligently and passionately working as effectively as possible to promote and
enhance our various organizations.

EVA VABASALU
www.estonianevents.com

„Kevadõhtu”
Keerutajad ja sõbrad pakuvad tantse, kõlavaid laule ja muud

+  kohv ja maitsvaid suupisteid

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

Osavõtt - $10.-
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What's So Important About Bylaws?

Bylaws may at first glance appear boring, the crusty-dry language sheltering its true depth and
scope. Hopefully the following information will awaken some readers to take renewed interest.

June 25 - 28, 2009 a National Convention of the Evangelical Lutheran Church in Canada
(ELCiC) will be held in Vancouver at the University of British Columbia wherein a motion will be put
forward to change the Administrative Bylaws. If passed, a new clause will dictate that neither ELCiC or
the Synod of the province can take control of assets owned by the congregation "except by the provisions
of the Congregation's Constitution." On the face of it this sounds innocuous, however, recently the British
Columbian Synod and the Eastern Synod have made attempts to gain control over assets and property
owned by individual congregations so close attention is required.

We note that in April 2008 the B.C. Synod Council presented changes to its model constitution at
the BC Synod Convention. Section 7. Should this congregation desire to sever its relationship with the
ELCIC, as provided in Bylaw 3, Section 6, the property owned by this congregation shall prior to such
event occurring, be transferred to the British Columbia Synod at a nominal consideration and the officers
of this congregation shall do all things necessary to give effect to this provision.

A motion to transfer assets and property similar to the clause above was put forward at the
Eastern Synod’s 2006 convention. Many Lutherans whose congregations belongs to the 5 synods making
up the ELCiC believe it a fundamental principle to control and own their own assets. They have serious
concerns when the Eastern Synod makes guidance to transfer "all property (including but not limited to
real property) owned by that congregation...at a nominal consideration to the Synod" upon severance or
if they wish to amalgamate with another congregation. Some observers see the movement of the synods’
congregational property policy aligning with the policy of the Anglican Church of Canada (ACOC). At
present there is full communion but no merger between the ELCiC and ACOC. I should also point out
that not all Lutheran congregations belong to the ELCiC. St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran
Church’s congregation in Toronto for instance falls under the Lutheran Church in Canada (LCC) an
entirely separate umbrella assembly, while St. Andrew’s Estonian Evangelical Lutheran Church and St.
Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church in Vancouver does fall under ELCiC.

There is further dismay when the B.C. Synod recommends a further significant change to the
model bylaws, changing the bylaw amendment clause from a present two-thirds majority vote to a three-
quarters (75%) majority vote. In short this makes it harder to change bylaws and once again removes
power from the congregation.

If we wish to hang on to our assets, we need to be very careful about the proposed initiatives put
forward by the ELCiC and its synods and be especially discerning in allowing any power or autonomy to
be removed from the congregation. The power hierarchy of edicts begins with federal laws, followed by
provincial statutes, articles of incorporation, governing documents of a parent organization, constitution
of the church/society and its bylaws. Bylaws of the parent churches (ELCiC and its Synods) are not
separate and distinct, there is an interlocking effect.

EVA VABASALU

www.estonianevents.com
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On Board ms Westerdam

! ! ! Kallid laulusõbrad ! ! !

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele
MALLE ÜHISLAULU- JA KOHVIÕHTULE!

Reedel, 3. aprillil 2009.a. kella 19:00 kuni 21:00

Tulge kõik, et tervitada üheskoos

rõõmsa lauluga saabunud kevadet!

Palun tooge midagi kaasa kohvi kõrvale.

Hoitkem alal ilusat lauluõhtute traditsiooni,

mida Malle aastaid tagasi alustas!

ITINERARY

7 Day Alaskan Explorer Cruise

August 30, 2009 – Round Trip Seattle
Day     Port                                      Arrive          Depart

0    SEATTLE, Washington                                   400pm
1    At Sea
2   Scenic cruising Glacier Bay National Park 1000am  700pm
3   Juneau, Alaska                                 700am   800pm
4  Sitka, Alaska                                      800am   500pm
5  Ketchikan, Alaska                              700am   100pm
6  Scenic cruising Vancouver Island,   600pm midnight
Victoria
7  Seattle, Washington                           700am

SOODSAM HIND GRUPI  SÕIDUKS!

Inside Staterooms        from US $ 949.00

Outside Stateroom      from US $1,149.00

Verandah Staterooms from US $1,599.00

Suite                               from US $1,849.00

Prices per person, based on two sharing. $190.00
tax not included

EMAIL: urveh@live.ca voi: eva@tripzter.com
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Head Eesti sõbrad
Käesoleva aasta 3.-5.juuli on aeg, mil toimub
järjekordne laulu- ja tantsupidu. Selle nädalavahetuse
jooksul koguneb Lauluväljakule umbes 25 000 lauljat
ning 75 000 pealtvaatajat, nii et tegu on unustamatu
sündmusega. Astellaria reisibüroo on seda silmas
pidades koostanud Laulupeoga kokku langevad Eesti
reisid, mis on suunatud Eestist põhjalikult huvitatud
inimesele. Reiside jooksul on võimalik osaleda laulu-
ja tantsupeol ning tutvuda ka pealinnast kaugemal
asuvate vaatamisväärsustega. Kokkuvõttes usume, et
reisikogemus kujuneb igale osalejale meeldejäävaks
tutvustades või meenutades Eesti maad ja kultuuri.
Kui oled huvitatud reisiga liitumisest, soovitame
lisainfot otsida inglise keelselt lehelt www.song-
festival.astellaria.ee. Ka võib ühendust võtta meie
reisibüroo esindajaga e-maili teel aadressil
song.festival@astellaria.ee või telefoni teel.
Registreerumise tähtajad on lähedal, sest hotellid ja
kontserdipiletid müüakse kiiresti välja. Seega loodame,
et levitate infot ka oma tuttavate seas ja soovitame end
peatselt reisile kirja panna!
Heade soovidega
Astellaria Reisibüroo
www.astellaria.ee

July 3rd-5th 2009 is when the famous 5-yearly Estonian
Song and Dance Festival takes place yet again. This
phenomenal event is known for attracting about 25 000
singers and 75 000 spectators, and is thus bound to be
unforgettable for anyone who participates. With this in
mind, Estonian travel agency Astellaria is organising
tours of Estonia coinciding with the festival weekend.
These deluxe programs are designed for people with
in-depth interest towards Estonia and enable
participants to explore the country beyond its capital
Tallinn. In short – we believe the whole experience
will simply be estonishing.
In case you are interested in joining one of the tours,
please see Astellaria Travel Agency's website
www.song-festival.astellaria.ee for more information.
You can also contact one of our representatives via e-
mail at song.festival@astellaria.ee or phone us. We
hope you can also spread the information to your
friends who might be interested in the tour.
Registration dates are approaching fast because hotels
and concert tickets are selling out quickly, so we urge
you to sign up soon!
With kind regards,
Astellaria Travel Agency
www.astellaria.ee
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

03.04.2009 19.00-
21.00

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

04.04.2009 10.00 Talgud Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

25.04.2009 16.00 Keerutajate kevadõhtu - kirev kava ja kohv -
Folkdance and song evening with the Keerutajad

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

02.05.2009 10.00 Talgud Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

10.05.2009 13.00 Emadepäeva aktus - Mother's Day Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

16.05.2009 13.00 Maipidu - Spring Picnic/dance Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

28.05.2009 Postipoisi suve numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

30.05.2009 Euroopa Festival - European Festival Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

13.06.2009 10.00 Talgud Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

14.06.2009 13.30 EKÜK - Küüditatute mälestamine Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

20.06.2009 13.00 Jaanipäev/Võidupüha - St.John's Day / Victory
Day

Scandinavian Centre -
6520 Thomas St, Burnaby

26-30.06.09 Esto 2009 Münster, Saksamaa
2-5.07.2009 XXV Laulupidu, XVIII Tantsupidu Tallinn, Eesti
22.08.2009 Mäeotsa 50 Mäeotsa - 32113 Olson Ave,

Mission
26-30.08.09 XXIX Lääneranniku Eesti Päevad Seattle, WA

www.vesbc.com
www.estonianevents.com


