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Eesti rahvuslipp

Sini-must-valge lipp on eesti rahva ja iseseisva Eesti riigi kõige tuntum sümbol, millel on
seljataga pikk ajalugu.

Rühm Tartu Ülikooli isamaaliselt meelestatud eesti üliõpilasi üritas 1881. aastal asutada
oma korporatsiooni ehk osakonda, mille nimeks pidi saama "Vironial". 1881. aasta 29.
septembril peetud koosolekul valiti korporatsiooni deviisiks "Vincit veritas!" ning värvideks sini-
must-valge.

Valitud värvide tähendust on tõlgendatud mitut moodi. Üks levinumaid poeetilisi seletusi
utleb, et sinine sümboliseerib kodumaa taevasina ja usku eesti rahva paremasse tulevikku, see on
ka kokkukuuluvuse ja sõpruse märk; must on kodumaa mulla, rahvusliku musta kuue ja rahva
raske mineviku värv; valge väljendab aga lootust ja ausust.

Ent ülikooli valitsus ei kinnitanud eestlaste üliõpilasühendust, sest tollased mõjuvõimsad
saksa korporatsioonid olid selle vastu. Poolsalajaseks jäänud korporatsioonivärvid jäid hilisemale
Eesti Üliõpilaste Seltsile ning esimene sini-must-valge lipp õnnistati 1884. aasta 4. juunil
Otepääl Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna. Seda daatumit on hakatud pidama Eesti rahvuslipu
sünnipäevaks.

Tuleb märkida, et algselt oli siiski tegemist puhtalt eesti üliõpilaste lipuga. Aja jooksul,
eriti 19. sajandi 1õpukümnendiks said need värvid tänu noortele haritlastele rahva seas üha
laiemalt tuntuks ja omaseks.

Balti aadli ja tsaarivõimude vastuseisust hoolimata ehtisid sini-must-valged lipud ja
lindid kõrvuti ametlike riigilippude ning Eestimaa kubermangu rohe-violett-valgete ja Liivimaa
kubermangu puna-rohe-valgete lippudega laulupidusid, põllumeeste- ja lauluseltside üritusi ja
muid rahvakogunemisi.

Sajandivahetuse paiku jõudsid esimesed Eesti rahvuslipud eestlaste laevadel ka
välisriikide sadamatesse. Samasuguseid lippe kasutasid rahvustunnusena eesti väljarändajad oma
kokkutulekutel Ameerikas ja samuti lehvis neid eestlaste asundustes Venemaal.

1905. aasta Vene revolutsiooni ajal osales Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp Tartus Eesti
organisatsioonide rongkäigus. 1917. aasta revolutsioonisündmustes saatsid sini-must-valged
lipud eestlaste meeleavaldusi, kus nõuti Eestile autonoomiat ja omavalitsust.

Nii teatab 1917. aasta 29. märtsi (uue kalendri järgi 11. aprilli) "Postimees", et 26.
märtsikuu päeval oli Vene riigi pealinnas Peterburis toimunud rahvarohke eesti organisatsioonide
ja eestlastest sõjaväelaste manifestatsioon, kus osales umbes 40 000 inimest rohkete Eesti
rahvuslippudega.

Ka Vene Ajutise Valitsuse 1917. aasta 30. märtsi otsusega seadustatud Eesti Maapäeva
avakoosolekul 1917. aasta 2. (ukj. 15.) juulil oli koosolekuruum, Toompea lossi Valge saal
esmakordselt dekoreeritud kahe Eesti rahvuslipuga.

Vabadussõjas kandsid eesti sõjaväelased mütsidel rahvusvärvides kokarde ning
vormipluuside õlakutel ja varrukatel samavärvilisi linte. Tolleaegsetel väeosadel olid enamasti
sini-must-valged lipud, millele oli märgitud väeosa nimetus ja deviis. Seega olid sündinud sini-
must-valged lahingulipud. Ka Eesti esimese aumärgi - Vabadusristi ja tema lintide kujundamisel
võtis kunstnik Nikolai Triik aluseks need kolm värvi erinevates kombinatsioonides. Seega olid
sinisest, mustast ja valgest Eesti Vabariigi loomise ajaks saanud tõelised rahvusvärvid.

Esmakordselt võeti sini-must-valget Eesti riigilippu puudutav määrus vastu Vabariigi
Ajutise Valitsuse 1918. aasta 21.novembri koosolekul ja lipp heisati noore Eesti riigi sümbolina
Tallinnas Pikk Hermani torni sama aasta 12.detsembril.
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Piibeleht ehk maikelluke

Küll on ilus sinu õis -
kellukesi on ta täis.
Su leht on hele roheline,
õis kirik-kella kujuline.

Aga sinu lõhn on parim
mida tunda võib üks inim'.
Nuusuta ja naudi seda
kevad-loodus täis se'st tuba.

Loodus sul on annud lõhna
mida naudib paks ja kõhna,
magus, karge, uimastav,
taevalikult rikastav.

Kui toas on väike lillekimp
siis tunned et on piibeleht.
Magus, karge, uimastav,
kevadiselt värskendav!

August (Kutt) Mullaste
Delta, 1.mai 2009

Tänu
Tänu  kõigile, kes tulite Keerutajate tuluõhtule.

Tänu Edda Davis’ele koos Krista ja Teas Tanner’iga, kes rõõmustasid igat Keerutajat,

kollaste roosidega. Sellist austamist, 17 a. jooksul, ei ole meie rühm kogenud.

Tänu ka vennad Tom ja Harri Vesik’ule, Ants Aug’ile, Raimond Stamm’ele

suurepärase särtsaka külakosti eest.

Rahvatants ja laulmine on tervislik. Olete oodatud meiega ühinema, kui jalg juba

kannab, ---100 aastasena välja.
Enno ja Keerutajad
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Tundeline teekond läbi Kanada Alaskasse
Alaska – sinna tahaks minna. Selle mõttega olime mänginud juba mõnda aega, aga tõtt-öelda tundus

esialgu, et ilusaks mõtteks see jääbki. „Nii kaugele, ja nii pagana külm on seal ka,“ kehitas enamjagu
sõprugi selle peale õlgu. Puhkusereisid päikeserandadele on kenad küll, aga ühel hetkel tunned, et tahaks
midagi muud, midagi enamat kui kuumal liival peesitamine, soe meri, maitsenaudingud, lilleõied
ülestehtud voodil ja välkvisiidid turistidest umbes iidsete vaatamisväärsuste juurde.

Eks inimene on üks „täitmata loom“, nagu tavatses öelda mu ema. Ja mõte koguski tasapisi liha luudele,
kuni ühtäkki leidsime end iseendalegi üllatuseks ajaplaani koostamas, Alaska Marine Highway
praamidele kohti broneerimas, marsruuti ja peatuskohti arutamas. Et kui juba sinna kanti minek, siis
tahame tingimata näha ka kõiki Kanada sugulasi. Millal siis veel? Ja kui juba Alaskale, siis… kohti, mis
vaatamist väärt, muudkui kogunes, kuni meenus, et aega on ainult üks kuu ja kukkurgi pole päris põhjatu.
Asjad tuli seada tähtsuse järjekorda. Mis tähendas seda, et meie suurejooneliseks paisunud reisikangastus
hakkas võtma hoopis uut, reaalsemat kuju, aina kahanedes Alaska-otsast ja kasvades Kanada poolel.

Vancouveris, kuhu saabusime 27. juunil, ootas ees hulk lähedasi inimesi. Kaks päeva olid täis rõõmsaid
taaskohtumisi, mille vahelt näpistasime põgusa linnatuuri. Küll tagasi tulles jõuame rohkem ringi vaadata,
mõtlesime. Eks ta ole, inimene mõtleb, jumal juhib (ikka sellesama täitmata inimeselooma nahas).

Rendiauto pagasiruum tihedalt kohvreid täis topitud, asusime teele – kolm kärsitusest pakatavat
reisiselli ja täiuslikult rahulik proua GPS. Pean tunnistama, et viimati mainitud vidin lõi pisikese mõra
minu tõrksasse umbusku igat sorti teaduse ja tehnika moodsate saavutuste vastu. Esiteks päästis ta mind
igapäevasest peapesust, sest korralikku kaardilugejat ei kasva minust vist kunagi. Ja kõik meie tuhanded
säilinud närvirakud võlgnevad oma elu sellele kiretule naishäälele, kelle käsutustele minu mees päevast
päeva kohe ja kobisemata allus. Seda teist imet ei väsinud ma lustimast.

Tee viis Kamloopsi poole, et külastada sealtkandi sugulasi. Olin küll kuulnud Ivari eelmise Kanada-
reisi muljeid, aga omas naiivsuses ootasin väikest sissejuhatust, mingitki avamängu. See jäi tulemata –
Kanada uhke loodus vapustas oma jõulise iluga kohe esimestest taktidest (loe kilomeetritest) peale.
Mägitee kulges üle Rannikuaheliku piki Fraseri jõe voolusängi. Esimese maanteepäeva ahhetamiskohaks
oli loomulikult Hell’s Gate. Järved, jõed, mäed, metsad – üleküllaseid ja üleelusuuruses vaateid jätkus
igasse päeva, õieti igasse tundi. Sellest saigi otsast lõpuni üks ülimalt tundeküllane teekond.

Kamloopsis valitses soojus, seda nii otseses kui ülekantud tähenduses. Maja oli rahvast täis, kohal olid
ka sugulased Kelownast ja koguni USA-st – Washingtoni osariigis elav nõbu Joe, perekonna „musta
lamba“ järeltulija, keda siitrahvas isegi polnud enne oma ihusilmaga näinud. Vaat siis! Pärast
südantsoojendavat vastuvõttu ja neljakümnekraadilise kuumusega ihu kütnud päeva istusime mäeküljel
rippuva maja rõdul, limpsisime kokteili, millest poleks vist ära öelnud ka õhtuõhus sillerdavad koolibrid,
ning imetlesime all tuledes säravat linna.

Hommikul võtsime taas suuna läänerannikule, üles, jaheduse poole. Prince Rupertist Alaska praamile
astumiseni oli jäänud napp nädal. Aga selle sisse mahtus rohkesti huviväärset.

Barkerville’i muuseumlinna, mis ilmekalt näitab elu-olu 1860. aastate kullapalaviku aegu, sattusime just
1. juulil ja nii saime lisaks muule lõbule veel tüki tohutu suurest lipuvärvides tordist, mis Kanada päeva
puhul peatänaval pidulikult lahti lõigati. Põliselanike minevikku heitsime pilgu ’Ksanis tootemisambaid
uudistades. Need on kui ajaloojutustused, tähtsündmuste kroonika ja kummardus esivanemaile.

Olime juba jõudnud näha kõiksugu loomi ja linde, kui äkki – karu tee ääres! Nojah, Kamloopsist oli
meid küll teele saadetud lubadusega, et karusid näeme päris kindlasti, aga ega seda juttu ikka päriselt
uskuda ei osanud. Siin ta nüüd oli – emakaru koos kahe pojaga metsaservas, lausa siinsamas. Võttis
hinge kinni küll ja mitte ainult üheteistkümneaastasel reisimehel, vaid tema vanavanematelgi. Muidugi
jätsime auto kohemaid seisma ja kahmasime fotoaparaatide järele, aga enne kui klõps ära käis, jõudis
karupere metsa kaduda. Kodus pilte üle vaadates lugesin kokku pea paarkümmend „maastikku
karutagumikuga“. Reisi lõpupoole ei jaksanud me enam karu nähes imestada ning erutatud hüüded
„Vaata! Karu!“ asendusid muu jutu sekka poetatud lausejupiga „Näh, jälle karu“.

Enne Prince Rupertit põikasime sisse Port Edwardisse. Pihutas peenikest uduvihma, kui jalutasime
läbi inimtühja väikese kaluriküla ja kondasime vana kalatööstuse hooneis, mida kunagise vilka töömüra
ja paljukeelse jutukõma asemel täitis nüüd muuseumivaikus.

Prince Rupert jääb kauaks meelde mitmel põhjusel. Üheks on kindlasti linn ise – maaliline, mere- ja
kalalõhnaline, suuresti eramajadest koosnev sadamalinn mäest üles-alla rühkivate tänavatega, naljakalt
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lehmamustrilise Cow Bay’ga, suurepärase muuseumihoonega, milles kaasaegne arhitektuur nii
erakordselt mõjusalt ühineb arhailisega, et selle ees oskad ainult sõnatult mõmiseda. Üks stiilsemaid
ehitisi, mida olen näinud. Ja siis see teine põhjus – külalislahkus, millega meid, jumala võõraid inimesi,
Dagmari majas vastu võeti ja mida me tundsime kogu seal veedetud aja. Ja muidugi Ron – tema oli
sealne kolmas unustamatu elamus. Iiri ja norra ja pagan teab mis verest kokku miksitud (ja Caesariga
tembitud) värvikas, vahetu ja sitke mees. Päris mees.

Kui juba jutt inimeste peale läks, siis jäi meile mõlemale silma üks omadus. Nimelt enesekindlus.
Mitte upsakus ja eneseimetlus (seda on Eestiski küllaga), vaid eneseväärikus heas mõttes. Omapead
reisimise suureks eeliseks ongi vast see, et suhtled inimestega ja näed neid lähemalt. Sellel reisil kogetu
põhjal paigutan kanadalased oma edetabelis austraallaste kõrvale liidrikohale.

Nüüd siis Alaska. Üheksa päeva täis vett. Seda langeb pea lakkamatult taevast, voolab alla mägedest,
see lainetab meres ja lirtsub jalge all. Veest tehtud maa, tõepoolest. Vähemasti see osa Alaskast, mida
meie nägime – see „Pannisaba“. Nii (Panhandle) kutsutakse siseväila ümbritsevat saartest ja fjordidest
liigendatud rannikualast moodustuvat piirkonda Alaska kaguosas. Kaardilt vaadates on see tõepoolest
poolsaares kinni just nagu saba panni küljes. Sealkandis liiklemiseks pole just palju valikuid, sest maitsi
seal ühest punktist teise ei saa. Sinna tuleb vist jõuluvanagi mööda merd, kui ta just lendur pole.
Ketchikan, Wrangell, Petersburg, Juneau, Skagway – ühest linnast teise ikka ainult praamiga. Aga
praamid, paraku, ei käi seal sugugi samamoodi, nagu meie siin Helsingi ja Tallinna vahet sõeludes
iseenesestmõistetavaks peame, vaid ikka hoopis harvemini. Kui aega on käes napilt, siis on reisigraafiku
sättimisega tükk tegemist ja mõnestki kohast, mida näha tahaks, tuleb kahjuks loobuda. Ketchikanis
ringi vaatamiseks jäigi kõigest kolm tundi. Lonely Planet’i reisijuht
ütleb, et kui veedad Ketchikanis tunnikese, on vägagi tõenäoline, et
saad kaela vähemalt ühe vihmasahmaka. Meie saime kolm tundi
tihedat, lakkamatut, visa vihma. Kunagine „maailma lõhekonservide
pealinn“ elab tänapäeval põhiliselt turistidest. Sadam on täis
kruiisilaevu, õhku tõusvaid ja laskuvaid vesilennukeid, poed
suveniiridest ja turistidest lõhkemas. Linn ise lebab kitsa lindina
kaldajoonel, mere ja mägede vahel – just nagu kõik selle kandi
linnakesed. Näib, et kohe-kohe pressivad mäed kogu nukulinnakese
merre. Iga kord, kui järjekordsesse sadamasse sisse sõites linn
nähtavale tuli, mõtlesin: nagu piltpostkaart, või nagu pärl avatud
karbis. Ja kõik ongi omavahel niisama lähestikku nagu postkaardil.
„Hommikul hotellitoas ärgates tõmbasin kardinad eest ja tardusin
ehmatusest… Aahhh! Appi! Laev on tuppa sõitnud!“ See kahe
huvireisijast proua omavahelisest vestlusest juhtumisi kõrva jäänud
lausejupp sobib Ketchikani iseloomustamiseks nagu rusikas
silmaauku.

Sama päeva õhtuks olime juba Wrangellis. Kõige rohkem ihkasime
ju ikkagi näha siinset loodust, kõik muu tulgu teises järjekorras. Hommikul sõitsimegi mootorpaadiga
karuretkele. Nagu Ketchikan, nii asub ka Wrangell saarel, Anan Creeki „karuvaatlusjaam“ on aga
mandril. Esimest karu kohtasimegi niipea, kui jalg maad puudutas. Sammus teine rahulikult meie nina
alt üle matkaraja just samal ajal, kui meile jagati õpetussõnu, kuidas käituda metsaotiga vastakuti
sattudes. Uskumatu, aga sel hetkel ei tulnud meeldegi hirmu tunda, kohtumine oli selleks vist liiga
ootamatu ja põgus. Jah, just seda sorti elamusi olin sellelt reisilt oodanudki. Jalutuskäik mööda
metsarada kuni jõe kohale ehitatud vaatlusplatvormini oli, nagu kõnniks mingi ime väel ellu jäänud
kadunud ajas. Või muinasjutus. Ürgmetsa põlispuud, mille läbipõimunud okstelt ripuvad alla
samblikuhabemed, maapinnal vohava alustaimestiku, langenud puutüvede ja samblakirjaliste kivide
vahel lokkav uus elu, puuvõradest läbi voogavad valgusetriibud, milles veepiisad helkima löövad…
Võiksingi jääda kõigest sellest heietama.

Tongassi metsakaitseala on suurim omataoline Ameerika Ühendriikides, ühtlasi pidavat siin olema
kogu meie planeedi suurimad säilinud parasvöötme vihmametsad. Siin kasvavatest puudest on vast
kõige uhkemad ebatsuuga ja Sitka kuusk, mis on ka Alaska rahvuspuu. Osariigi rahvuslill on meilegi
tuttav ja kodune meelespea. Tema sõnum „Ära unusta mind!“ on Alaska puhul küll eriti sobilik. Kuidas
saakski Alaskat unustada?
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Küllap venelased on kümneid kordi kibedasti kahetsenud, et 1867. aastal „Vene Ameerika“ USA-le
maha müüsid. Ameeriklased said 7,2 miljoni dollari eest tõelise Sampo – väsimatu varaveski.

Vaateplatsi ümbritses vaevalt rinnuni ulatuv piirdeaed. Otse meie all voolas kärestikuline jõgi,
ümberringi elas muinasjutumets oma salapärast elu ja pea kohal, päikesest helkivas vihmavärskes õhus
lendasid kotkad. Needsamad USA vapilinnud, uhked valgepea-merikotkad. Nii palju siis
lavakujundusest. Etenduse staarideks olid muidugi karud, kes imestlevast publikust küll (õnneks)
põrmugi ei hoolinud. Ja mis neil meist, kui alanud oli lõhehooaeg.

Baribalide ja grislide erinev loomulaad paistab välja kas või selles, kuidas nad kala püüavad. Must
karu istub kalda ääres paigal ja passib pingsalt jõevoolus vilksatavaid kalu, et õigel hetkel kiire

käpalöögiga saak veest välja kahmata. Märksa jõulisem ja
liikuvam grisli on valmis kala jahtides nobedasti kivilt kivile
kargama ja vette hüppama.

Wrangellist Petersburgi sõites läbisime merekoridori kõige
kitsama osa. Kohati oli tunne, et pruugib vaid käsi välja sirutada
ja puudutadki kaldanõlvalt mere kohale kummardunud puud.
Laevatekilt avanevaid vaateid muutliku taeva taustal
majesteetlikult kõrguvatele lumistele mäetippudele, liustikele,
siin-seal paistvale „purskkaevule“ ja läikivale vaalaseljale või

mõnele väiksemale ja vilkamale veeloomale, vihmakardinast ärkavale vikerkaarele, saartele ja
metsadele imetlesin raugematu õhinaga merereisi lõpuni.

„Not a productive whale watching,“ kohmas meie paadikapten oma kolleegile, kui pärast
kaheksatunnist „veretut vaalajahti“ rampväsinuina maale tuikusime. Jah, nad ei näidanud end meile
kogu oma määratus suuruses, nägime ikka ainult selga ja saba, saba ja selga – vilksatust, enne kui
hiiglane sujuvalt meresügavusse sukeldus. Pisuke pettumus, mis hakkas pisitasa hinge pugema, kadus
siiski olematusse, kui äkki kuulsin vaala hingetõmbeid. Ta ei olnud sugugi väga lähedal, aga ometi
kostis hingamine nii võimsalt, raskelt, vääramatult. Justkui hinganuks ta läbi minu, otsekui hingaks
temas kogu elav Maa. Seda on võimatu sõnadesse panna. Nõnda võiks hingata Looja ise, mõtlesin.
Minule oli see kogu reisi emotsionaalne kõrghetk.

Õhtustasime restoranis Northern Light (Eestis „akvaariumideks“ kutsutavate mõõtu söögikoht), mis
Lonely Planet’i sõnutsi pidi olema linna kõige nooblim koht, kus saab hästi süüa. Mis puutub esimesse
väitesse, siis kõik on suhteline, aga mereanniportsjon grillitud halibutist, paneeritud tursast ja
suitsulõhest maitses tõesti hästi.

Järgmise päeva ennelõuna sisustasime Petersburgis ringi vaatamisega. Kui loodusliku asendi poolest
on kõik meie praamiteele jäänud linnad peaaegu nagu ühemunamitmikud, siis erinev tekkelugu on
andnud igale neist oma ilme ja iseloomu. Norra-teema oli siin linnas igatahes igal sammul näha: lipud
majadel, kampsunid poes ja seljas, norra kultuuri ja meelsust hoidev Sons of Norway Hall – ja siin-seal
uskusin nägevat vägagi norrapäraseid naojooni ja inimtüüpe. Meelde jääb ka pilt metskitsest, kes jalutas
ühe eramu aias. Ilus ja graatsiline, uudishimulikult-usaldavalt ringi patseeriv loom näis sest kohtumisest
märksa vähem üllatuvat kui meie. Petersburg oligi vast sealsetest linnadest mulle kõige
südamelähedasem.

Aga polnud midagi parata, juba varasel pärastlõunal väljus praam Juneausse – meile juba tuttav
Matanuska. Olgu siin möödaminnes öeldud, et Alaska praamid on saanud oma nimed liustike järgi,
vähemasti nii ma kuskilt lugesin.

Taas imelised mäed silmapiiril, pilved ja päike ja varjud ja veepisarad mängimas mere kohal. Ning
võlutud reisijal laevatekil pisarad kurgus. Kella kahe ajal öösel vajusime Juneau vanas luksushotellis
Westmark Baranof rampväsinuna unne. Jah, meile, kes me Tallinnas iga jumala päev sellele mõtlemata
kõnnime läbi keskaja, võib tunduda kentsakas, et 1939. aastal ehitatud maja peetakse vanaks ja
auväärseks arhitektuurimälestiseks. Uue Maailma arusaamad ajaloost on teised.

Uus päev algas juba kodus broneeritud helikopterituuriga liustikele – sihikul Taku ja North Glacier.
Minu teadvuse rohekam pool oli sellele küll esiti sõrad vastu ajanud, aga meespere jäi kõigutamatuks:
„Sina said oma vaalad ja karud, nüüd saagu meie tahtmine.“ Taanielile oli ju helikopterisõit iseenesest
uus ja uhke kogemus. Mina aga ei osanudki seal üleval valgel lõpmatul väljal nende kombel
vaimustuda. Või mis valgel – vaadates tahmunud igijääle iga natukese aja tagant laskuvaid
lennumasinaid ja neist välja pudenevaid turiste, tundsin hingesopis kripeldamas pigem süütunnet.
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Alaskal olla väidetavasti üle 100 000 liustiku. Meeletu hulk, aga kõik nad õhenevad ja taganevad
kiiresti. Taku on üks väheseid, mis ei taha atmosfäärimõjudele alla anda. Liustikud on kliimamuutuste
indikaatorid. Kas ka inimeste käitumisharjumuste ja küllastamatuse indikaatorid? Usun küll.

Õhtupoolikul, pärast tutvumisjalutuskäiku Alaska pealinnas, käisime uudistamas Mendehalli
liustikku, mis on selle poolest erandlik, et sellele pääseb ligi omal jalal ja hästi hõlpsasti. Kui kirjasõna
uskuda, siis olevat Glacier Bay National Park’i „jääjõed“ 200 aastaga taganenud 65 miili.

Järgmise päeva hommikupoolik jäi meile veel linna ja inimeste vaatamiseks. Tänavapildis kohalike
leidmine polnudki niisama lihtne, sest põhimassi näisid moodustavat poode, kohvikuid ja kõnniteid
täitvad turistid. Turistideväe teenindajad aga on enamjaolt tulnukad USA teistest osariikidest, ja küllap
kaugemaltki. Saab hooajatööd ja selle kõrvalt Alaska-elamusi – kaks kärbest ühe hoobiga. Võrdluseks:
kui Eesti on pindalalt Alaskast üle 30 korra väiksem, siis rahvaarv on Eestis umbes poole suurem kui
seal. Nii et kohaliku rahvaga tutvumiseks peab olema mitte tavaturist, vaid päris õige rännumees.
Tagantjärele targana soovitangi: Alaskasse tasub minna mitte motoriseeritud turistina, vaid seljakotiga
matkajana (kel vähegi seda verd soontes voolamas).

Meie viimaseks sadamaks jäi Skagway, sest sealt algab juba asfalteeritud maismaaühendus muu
maailmaga. Linna algust loetakse Klondike’i kullapalaviku päevist. „Kuld! Kuld! Kuld!“ pasundas
Seattle Post-Intelligencer 1897. aasta 17. juuli ajalehenumbris. Ja läks lahti kullajaht. Skagway oli
sadade õnneotsijate esimeseks peatuspaigaks teel kullaväljade poole. Sellest sai Alaska suurim linn,
mille lõbumajad ja saloonid pakatasid ratsa rikkaks ihkavatest
seiklejahingega meestest. Legende oma kuulsatest headest ja
pahadest poistest hoitakse siiani hoolsasti hinges ja
„kangelashauad“ vanas, veidi lohakil (stiilipuhtalt lohakil), aga
seda romantilisemas surnuaias on vaatamisväärsuste esireas.

Linn ise on otsekui suur lavapilt, kus miski pole päris. 12
miljoni dollariline face-lift on taastanud selle hiilguspäevade
ilme. Tõeline maskiball.

Selleks ajaks, kui White Pass’i rongisõidult tagasi jõudsime, oli
etendus lõppenud: puust kõnniteed võltsfassaadide ees ja
kohvikud-suveniiripoed nende taga olid inimtühjad,
hobusekaarikud ja kostümeeritud tegelased olid kui võluväel
kadunud, viimane kruiisilaev sättis maalilisest sadamast välja
sõitma. Kui raha on seks korraks lahkunud, sulguvad kohe ka poeuksed – olgu peale, et päev alles
õitsvas pärastlõunas. Siinsetele elanikele põlvest põlve tööd ja leiba andnud mere ja metsa kõrval on
nüüd „kolmandaks sambaks“ turisti tasku.

Meid ootas ees pikk tagasitee Vancouverisse, kuhu viiendal päeval ka õnnelikult kohale jõudsime.
(Imelik küll, aga seekord läkski kogu reis ilma vähimagi viperuseta.)

Võtsime kursi Teslini peale, et sealt edasi juba mööda Alaska Highway’d ikka allapoole suunduda.
Jumalaga, Alaska! Või siiski: nägemiseni? Mõnigi asi jäi ju hinge kripeldama. Kellel jäid nägemata
jääkarud, kellel püüdmata hiidlestad…

Teslinis kogesime, et hea õnne peale ei saa alati loota, targem on ikka juba eelmisel päeval öömaja
välja valida ja kohad kinni panna. Lõpuks siiski vedas. „Jaah, seal eemal järve ääres peaks üks majake
veel vaba olema. Eks minge vaadake, võti on ukse ees, küll hommikul maksate,“ seletas unisevõitu
perenaine lahkesti hilisõhtustele teelistele, kuhu minna. Oligi – RV park ja paar elu näinud hütti, ühel
võti ukse ees. Öösel oli küll külmavõitu ja hiired krõbistasid, aga vähemasti oli katus pea kohal.

Järgmise ööni Muncho järve äärses toredas Northern Rockies Lodge’is oli viiesaja viiekümne
kilomeetri pikkune sõit läbi aina vahelduva vihma ja päikese, vikerkaared pea kohal sillerdamas, taamal
vihmakardina taga kumamas mäed kui magavad piisonid.

Olen mõneski maailma kandis näinud uhkeid mägesid, aga tavaliselt on nad ikka ühes kindlas
piirkonnas enam-vähem ühte snitti. Nende teel oldud päevade jooksul tuli aga ette kõiksuguseid:
kurrulisi, voldilisi, rahumeelseid ja metsaseid, järske ja meeletuid, lumemantleis taevasse sulavaid ja
koskedest kohavaid kaljuseinu. Hm, ärgu nüüd Kunder ilusa isamaa mullas mulle pahaks pangu, aga
päris naljakas tundus kujutleda teda omal ajal Munamäelt alla kaemas ja oma elamusi salmi seadmas:
„Kui siit pilve piirilt alla vaatan…“ Jah, mäed. Ja mastaabid. Metsad, mäed, meri, jõed-järved, taevas,
isegi välk, vihm ja vikerkaar taevalaotuses – kõik oli suur, kõik oli suurejooneline. Suure Maa Suur
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Loodus. Inimene on kõigest üks sellesse loodud olend, kes miskipärast kipub pidama iseennast kõigest
kõige ülemaks. Ometi pole teist nii lolli looma, kes ise oma elukeskkonda lakkamatult hävitaks.

Iga vähe aja tagant oli tee ääres mõni loom: tohutu emapõder, karu, karibud, karu, mägilambad,
mägikitsed, jälle karu. Kui ei juhtugi ühtelugu metsaotti ennast nägema, siis tuletavad tema kohalolu
meelde karulukkudega prügikastid ja sildid, millel seisab tekst: „Olete karude maal.“

Parasjagu kahe vihmahoo vahel jõudsime uudistada Watson Lake’i üsna omapärast vaatamisväärsust,
nn. teeviitade metsa. Ja siis tuli selle päeva nael – piisonikari teel! Määratud pullid, auväärsed
piisonimammad, väiksemat ja suuremat sorti piisonivasikad ümbritsesid meid ühtäkki igast kandist.
Võimas isasloom möödus meie „mänguautost“ nii lähedalt, et katsu või käega. Istusime (suletud
akendega) autos ja vaatasime ähmiseguse imetlusega, kuidas suured uhked loomad enesekindlalt ja
kiirustamata üle maantee jalutasid.

Kaks ja pool päeva Muncho järve
ääres olid reisiplaani pandud juba
kodus Eestis. (Suur tänu Danitale
suurepärase soovituse eest!)
Läbipaistva, rohekalt helkiva veega
järv on otsekui veiklev smaragd
mägede rinnal. Päris kindlasti on see
üks kaunimaid järvi maailmas.

Puhkusepäevadesse mahtus ka
mõnus õhtupoolik Liard Hot
Springsis. Väike jalutuskäik mööda
rabamaastikule ehitatud laudteed ja
leiad end auravate „basseinide“
äärest, looduslikust spaast,
ümberringi mets, sealsamas kenad
puhtad riietus- ja tualettruumid –
kõik tipp-topp korras ja hooldatud, ja veel tasuta. Ole lahke ja naudi. Saamahimulisest
puberteedikapitalismist tulijale tundub see lausa uskumatu. Mineraaliderikkast kuumaveeallikast
voolava vee temperatuur basseinides on 42°–52° C, kõige kuumem „ravivann“ on muidugi otse
allikasuu juures.

Ihu ja hing turgutatud, tee taas rataste all ja Taanieli vastse lemmiklaulja Shania Twaini CD viimase
peale keeratud, olime valmis uuteks elamusteks.

Üheks selliseks oli Peace’i jõel asuv Hudsons Hope’i tamm, mis pidavat olema ilmamaa suurim
„pinnaseehitis“ (100 miljoni tonni maapõuematerjali!).

Prince George’is avastasime, et oleme jõudnud tagasi sooja kätte. Vihmadki olid selja taha jäänud.
Lillooetist edasi keerutas mägitee serpentiinina vaat et otse taevasse, ikka ühel pool mäesein ja teisel
pool kuristikusügavik või järsk jõeorg. Aeg-ajalt tuli sõita üle kitsukeste üherealiste puusildade – ja
meie noorimale reisisellile oli seda kohati pisut palju. Kui kõik need hullud ja ennasttäis eesti mehed
oma ägedate autodega siia lahti lasta… Jätsin igaks juhuks mõtte lõpetamata. Aga teed on Kanadas küll
ideaalsed. Ja autojuhid täie mõistuse juures. Ka mootorratturid, keda on teedel tõepoolest palju, oskavad
arvestada nii loomade, teeolude kui kaasliiklejatega. Nii rohkesti Harley Davidson’e polnud ma enne
näinudki. Metsmaasikamaitse (ülima mõnu näitaja), mida ma nende kurinat kuuldes ikka tunnen, püsis
ühtelugu suus. Sadulas aga istusid enamasti minuealised vanaisad-vanaemad.

Luksuslik talikuurort Whistler huugas ehituspalavikus. Linnake istub mändide vahel orus nagu
hinnaline pärl lumehõbedases kaelaehtes ja on hoopis teist nägu, kui olid seni meie teele jäänud linnad.
Teist nägu (ja tegu) olid ka seal niisama ringi patseerivad, poodlevad või tervise järel jooksvad
inimesed.

No kas sa näed, fjordi ääristavat maanteed mööda Vancouveri poole sõites lugesin justkui oma äsjaste
mõtete kinnituseks teesildilt maantee nime, Sea to Sky. Nii oligi – all fjord, kõrval mäesein üles
taevasse.

Ja olimegi ringiga Vancouveris tagasi. Kontole oli kogunenud 20 päeva, 5000 kilomeetrit maanteed ja
1000 mööda vett, kõik kokku numbrites mõõdetamatu ja hindamatu meelte ja tunnete pidusöök.
Kojusõiduni jäi viis päeva. Sisemised võitlused olid selleks ajaks juba peetud ja ikka veel isekalt

Muncho järv
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muljetenäljane reisimees meis kõigis oli ammugi seljatanud selle mina, kes kogu südamest oleks
tahtnud veeta viimased päevad sugulaste seltsis. Vanvouver Island kõiges oma ülivõrdeis kiidetud ilus
oli ju nägemata, nii et mis muud kui praamile.

Nanaimost sõitsime mööda rannikuteed põhja poole. Seekordne ööbimiskoht, Courtenays otse rannal
seisev B&B Beach House ei lähe mul vist eales meelest. Vaid paari külalistoaga õdus maja maalilisel
rannal. Kirjeldamatuks aroomibuketiks segunenud õhu, mere, austrite ja värskelt niidetud rohu lõhn.
Ülimaitsev hommikueine, kus kõik pakutu (peale kohviubade) oli sealsamas kasvatatud ja kodutehtud.

Meri, mis õhtutaevas paistva kuu valguses oli loksunud siinsamas maja külje all, oli hommikuks pea
sadakond meetrit taganenud. Korjasime mõõnamudast endale mälestuseks kaasa lainelisi austrikarpe.
Enne ärasõitu oli sel armsal paigal varuks veel ülev lõppakord – Ivar ja Taaniel nägid kotkapoja esimest
lendu. Peremees oli meile juba õhtul näidanud õue kõrval suure kuuse otsas olevat kotkapesa, kust
kostis lakkamatult täitmatu isuga kotkapoegade nõudlikku häälitsemist. Seesama hääl täitis alailma ka
Alaska vihmatiinet õhku.

Sõitsime risti üle saare läänerannikule, ookeani äärde. Vahepeatuse tegime McMillani metsapargis,
kus vanimad puud öeldi olevat 800 aastat vanad. Mets nagu minevik, nagu hiiglaslik pühakoda. Kui
Euroopa katedraalid on kivist, siis siinsed on puust – elavast puust. Kui Euroopa omad on inimese
kätetööst sündinud imed, siis need siin on Looduse imetööd. Kumb on mõjusam? Kuidas kellelegi,
võrratud mõlemad, aga minu silmis on suurimaks Meistriks loodus.

Ucluelet, Long Beach, Tofino, Coombs, Parksville – iga koht sel saarel võlus isemoodi iluga ja
kinnitas, et Vancouver Island väärib vaatamist. Viimase päeva veetsime Victorias – linnas, mis on oma
nime saanud Briti kuningannalt, kelle järgi on ju õigupoolest ristitud terve ajastu ja kelle valitsusaja
lõpuks kuulus Briti krooni alla viiendik maailma maismaa-aladest. Ja otsekui kirss tordi peal lõpetas
meie saarenaudingud lilleilus õilmitsev Butchart Gardens.

Vancouver Island oli reisiraportisse lisanud veel 4 päeva, 600 kilomeetrit ja rohkesti mälestuspilte.
Richmondis olid taas meie tulekuks valmis üks juba omaseks saanud õdus kodu ja selle lõpmatult

lahke perenaine, kelleta meie reis poleks olnud see, mis ta oli. Helle, ole sa tuhandest tänatud! Kardan,
et ei märganudki ärasõidu-askeldustes nagu kord ja kohus tänada.

Järgmisel päeval vajusime väsinult lennukiistmeisse. Jah, luud-liikmed olid vintsutatud ja rammetud.
Aga hing oli „ülesöönud“, lausa lõhkemas muljetest. Tunnetest, mida sünnitanud uued paigad,
olukorrad, elamused. Ja avastustest, mida (oh üllatust!) oled teinud iseendas. See oli vist Steinbeck, kes
ütles: „Me avastame pärast aastaid kestnud pingutusi, et meie ei kujunda matka, vaid teekond kujundab
meid.“ Tal näikse õigus olevat.

Daila Aas
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ÜRITUSED:

14. juunil 2009, kell 13:00, “Meie Kodu” aulas
Küüditatute mälestamine:
Kõne: Leida Rei.  Flöödi soolo Maris Lend, saadab Siiri Rebane.
Luuletused: Erli Lepik, Helle Sepp, Aleksander Aavik
Eesti lipp 125 a.: Teas Tanner

13. septembril 2009, kell 13:00, “Meie Kodu” aulas
Kodust lahkumine: 60 a. “M/S Pärnu” laeva teekonnast

— põgenemise jätk Rootsist Kanadasse —
kõneleb Marje Suurkask ja kaassõitjad



55. AASTA MÄLESTUSI OTTAWAST

Mu esimene töökoht Kanadas oli tuhande üheksasaja viiekümne viiendal aastal Ottawa
Veteraanide Haiglas, kus olin sanitariks. Töö oli raske ja kohustusi palju, aga mulle meeldis seal. Kõik
haavatud olid kas veel Teisest Maailma Sõjast või Korea sõjast. Töötasin kuus päeva nädalas.

Paljud mu sõbrad Inglismaaalt elasid ka Ottawas ja sama aasta juunis tulid endised Eesti sõdurid
üle terve Kanada ja Ameerika Ühendriikide Ottawasse kokku, et mälestada juuniküüditamise ohvreid ja
oma langenud kaaslasi.

Ottawa linnapea. Madame Chauve, alul ei tahtnud anda luba sarnaseks ametlikuks
kokkusaamiseks, kartes et see võib lõppeda tülitsemisega. Peale Eesti ohvitseride selgitamist, milline tähtsus
sellel kokkutulekul on, andis proua linnapea siiski loa ja isegi tuli sellest osa võtma ja avama.

Mälestamise ajal meenutati küüditamisi ja avaldati austust langenud kaaslastele, kes ohverdasid
oma elu, et teised saaks põgeneda ja loodeti, et kodumaa saab jälle vabaks.

Kahetunnilise mälestustseremoonia lõpul me tõusime püsti ja pidasime kähe minutilise vaikuse ja siis
laulsime Kanada ja Eesti hümne.

Peale aktust oli õhtusöök kuulsas Chateau Laurier hotellis. Madam linnapeal oli hea meel, et kõik
läks hästi.

Jõulude ajal oli väga külm. Nagu me
teame, venelased sellal jõule ei pühitsenud, aga
pidasid oma pidu vanaaasta õhtul ja Uue Aasta
vastuvõtul. Venelaste pühitsemine sellel aastal aga
laks nii suureks, et põletasid oma saatkonna
maatasa. Poolakad ja ukrainlased tahtsid minna
põlevasse majja, et sealt salajasi dokumente
kätte saada, aga Kanada politsei valve oli nii
tugev,et kedagi ei lastud põleva Vene saatkonna
ligidalegi.

Sama aasta märtsis Kanada
Sisserännuamet korraldas Chateau Laurieris
vastuvõtu sisserändajatele ja tahtsid teada kui
palju keeli Kanada rahvastik räägib. Koos oli
sisserändajaid kolmekümne seitsmest riigist ja
igaüks pidi midagi ütlema oma emakeeles. Kui tuli
järg minu kätte, ütlesin 'Sõida tasa üle silla'. Pidin
selle ka ingliskeelde tõlkima ja ministeeriumi
sekretär ütles mulle, et oli väga kena ja et Eesti
keelel on väga ilus kõla.

Tuhande üheksasaja viiekümne kuuenda
aasta aprillis jätsin hüvasti Ottawaga, aga käisin
veel mitmel korral oma sealseid sõpru külastamas.

Kalev Lillak

90. juubelid

Tänavu kevadel Veera Õunapuu ja Juta Sark mõlemad pühitsesid oma 90. verstapostile
jõudmist. Õnnitleme!

Ottawa Haigla veteraanide osakonnas 1955
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31.mai.2009

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

– Jaakobuse 4,15.

nr. 2, 2009
õp.mag. 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

Külalised Eestist
14.juunil on Küüditamise mälestuse
jumalateenistusel, kus esineb flöödi solistina MarisLend Tallinnast.  Pr.Lend on Ühendus „Lapsed
Eestis“ liige ja muusika pedagoog.  Kohvilaual ta
peab loengut piibli lauludest.  Müügil on uued piibli
laulude CD.  Jumalateenistus algab kell 1100 Peetri
kirikus.

Alates 21.juunil kell 1100 on meil külas perekondAuksmann Eestist.  Praost Auksmann on Pärnu
Eliisabeti koguduse õpetaja.  Kuigi on Vancouveri

piirkonnas puhkusel teenib õp.Auksmann
jumalateenistusi ja eesti keelsed matusetalitused. 
Nende hüvastijätt toimub 26.juulil, mil pühitseme
pojade Joosepi esimese ja Johannese 18.sünnipäevad
ja Auksmannide 20.pulma aastapäeva.Peapiiskoplik Jumalateenistus

30.augustil on meil külalisteks Peapiiskop AndresTaul abikaasa Eneri’ga.  Peapiiskoplik
jumalateenistus algab kell 1100 Peetri Kirikus. 
Järgneb lund, millele tuleb piletid ette tellida. 
Piletid on saada Milvi Puuseppalt ehk Valve
Kaul’ilt.Muud... 1. Surnuaiapüha ökumeeniline jumalateenistus

toimub 21.juunil kell 6 õhtul Forest Lawn
kalmistul, ehk vajaduse korral kabelis.

2. Kodumaalt lahkumist tähistame 20.sept.
3. Koguduse 59.juubeliaastat pühitseme 27.sept.
4. Victorias peetakse jumalateenistusi 6.juunil,

26.sept ja 12.dets.

Juuli kuus vajaduse korral palun võtke ühendust
hr.Armas Kivisillaga, tel. 604-987-9418 ehk Milvi
Puusepp 604-542-0668.

^ Aino Vabasalu (87)Valdeko Weemees (84)Ants Hansson (86)

Soovime lahkunute
omastele südamlikku
kaastunnet.

Perekond Auksmann

(vasakult) Mirje, õp.Enn Joosepiga, Johannes ja Maarja.



Õnnitleme...

... Peapiiskop Andres Taul’i, keda auvääristab au
doktori tiitliga Tartu Ülikool.
... Õp.Walter Johanson, keda Eesti Kesk Nõukogu
Kanadas vääristas Kanada Eestlaste Teenetemärgiga.
 ...eesti keele esimese klassi lõpetajad Frances Vice,Fraser Baldwin, ja Kiirsten Suurkask ja teise
klassi lõpetajad Katrin Lohuaru ja TerriJohanson.  Täname õpetajat Piret Vaher ja Eesti
Sihtkapital Kanadas, kes rahaliselt toetas koguduse
eesti keele õppekursusi.
... Segakoor ja tema dirigent Terri Johanson, kes
kutsuti osalema XV Laulupeol Tallinnas.  Nad
esinevad 5.juulil.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.E - mail aadressid palume teatada kantseleisse või
õpetajale walter.johanson@eelk.ee.  E-mailiga
saame kiriku teateid teile kiiremini saata.  Plaanis on
saata ka inglise-keelseid teated.  Palun saatke oma
laste ja laste-laste e-mail aadressid ka.Iternetis on koguduse kodulehekülg aadressiga:
http://www.eelk.ee/vancouver/. ARVAMUS: Rooma paavsti ja „tõsiste“luterlaste hingesugulus
Autor: Theodor Tallmeister (1924.a.)

Eesti tuntuima liberaalteoloogia eestvõitleja Theodor
Tallmeistri (1889–1947) artikkel paavsti ja
„tõsiluterlaste“ hingesugulusest on üle 80 aasta
hiljem päris huvitav ja õpetlik lugemine. Artikli
teemaks on suhtumine oikumeenilisse liikumisse.
1925. aastal Stockholmis peetud oikumeeniline
„ilmakonverents“, millest kasvas välja Life and

Work’i liikumine, kutsus esile konservatiivsete
kirikuringkondade umbusu, kuna kardeti, et seal
hakatakse otsima kristlikku ühtsust õpetusküsimusi
kõrvale lükates. Tallmeister kaitseb oma kirjutises
liberaalset positsiooni – et õpetusest on tähtsam
armastuse käsk ja koostöö – ning ründab
konservatiive, tuvastades nende hingesuguluse
oikumeenilisest liikumisest kõrvale hoidunud
roomakatoliku kirikuga.  (Õp.Tallmeister oli

Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja, kus

tänapäeval teenib õp.Gustav Piir.)

Loe pikemalt: www.meiekirik.ee.



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

Pühapäeval, 11.oktoobril, kell 14:00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.

Teenib Isa Stefan. Laulab Segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.
.
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Keerutajate "Kevadõhtu"
Oli 25.aprilli pealelõuna „Meie Kodu" aulas. Väljas oli ilus päikesepaisteline päev. Saali oli

kogunenud paras rahvahulk. Mõni minut peale kella nelja kogunes lava ette Keerutajate pere, Tarmo
seadis end klaveri taha. Juht Enno Paat avas tegevuse tervitusega. Siis esitas rühm kolm laulu: Kus
Põhjalahe kohiseb (M.Lipp, A.Läte), Laul kenale kodule (O.Roots, P.Veebel) ja Mu rannikmaa (J.Kask,
M.Saar). Järgnes 3 tantsu: Padespan, Tuustep ja Hulkuri valss. Rühm kogunes klaveri poole kust lauldi:
Muinasmaa (V. Salumets, A.Murray), Võru valss (H.Käsper) ja Meie taadi polka (E.Neiland). Viimase
laulu ajal hakkasid vanamemm ja -taat Leida ja Harri polkat lööma.  Nooremate paar Küllike ja Enno
tahtsid näidata, et ega nooremad kehvemad pole, aga viimased ei suutnud vanematega sammu pidada ja
andsid alla juba enne muusika lõppemist.

Anti ka võimalust publikul kaasa laulda. Hoogsalt kostis Ütle meri, mu meri ja Virve Kösteri
Merepidu. Seejärel tantsis rühm Kalamees ja Tursa polka. Mere teema kestis edasi lauludega: Laev tõstis
purjed üles (E.Tammlaan, G.Ernesaks), Sinavad veed (A.Uustulnd) ja Aus Kalamees (A. Uustulnd).
Tagasi kuivale maale - esitati veel kolm tantsu: Jamala labajalg, Kosjatants ja Tuljak.

Kardin tõmmati küll ette, aga sellega ei olnud ettekannete osa veel lõppenud.. Külalismuusikud
VAM seatsid end kardina ette. VAM koosneb vendadest Thomas ja Harry Vesik, Raimund Stamm ja
Ants Aug. Suurepärase energiaga esitati Jambolaya, Rio Grande, Roosabella ja Esimene tants. Tõesti
tore!

Siis avanes eesriie ja Keerutajad pakkusid meile ühe väikse
lavatüki, mille oli  kokku seadnud Hedy . Laisk Jüri (Vello) ilmus
lavale ja laulis Mul esmaspäeval pole hea. See vana pala (P. Kuusiku
sõnad ja P. Tammeveski viis) oli kaunis populaarne
kolmekümnendatel aastatel Eestis. Laul lauldud, arvas Jüri, et
töötegemiseks on homme jälle päev ja viskas end pingile pikali. Varsti
oli kuulda kõva norskamist. Külarahvas (Enno, Viktor, Raul ja teised)
ei lasknud teda magada. Oli juttu naise võtmisest. Seda kuuldes olid
küla vanatüdrukud kohe Jüri kõrval. Lauldi hõissa ja hõissasaa ja oligi
lõpp. Jagati isegi kollaseid roose mida Edda ja Krista olid kohale
toonud.

Enno tänas kõiki tegelasi ja pealtvaatajaid ja  kutsus rahvast
alla kohvile.

All ootas rikkalik einelaud. Aga enne söömist lauldi VAMi
meeste eestvadamisega mitu ühislaulu. Kohvilauas käis lõbus vestlus ja
tuju paistis kõigil hea olema. Oli tore pealelõuna.

Keerutajate sõber.
Mall Vesiku fotod
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Oodatakse lugusid ja meenutusi
maasse peidetud perekonna-aaretest

Kuuldavasti matsid paljud eestlased, kes Teise Maailmasõja ajal oma kodudest lahkuma pidid, erinevaid
asju maa alla lootuses, et ühel päeval naasevad nad koju ja saavad need üles kaevata. Lisaks
väärisasjadele kuulus perekonna aarete hulka sageli ka asju, mida peeti kalliks muudel põhjustel kui
eseme majanduslik väärtus. Seni teadaolevatel andmetel on levinuimateks mahamaetud esemeteks
serviisid. Võõrsil elanutele on lugude rääkimine mahamaetud aaretest üks viise, kuidas kodu meeles
pidada ja säilitada kojunaasmise lootust. Peale Nõukogude Liidu lagunemist tulid inimesed tõepoolest
koju tagasi ja mõned perekonnad leidsid oma mahamaetud aarded ka üles. Sellised kaasaegsesse folkloori
kuuluvad aardelood on mõningatel juhtudel faktide ja reaalsete leidudega tõendatud.

Stockholmi Ülikooli professor Mats Burström juhib uut uurimisprojekti, mis keskendub Teise
Maailmasõja ajal maha maetud Eesti perekondade aaretele. Projekti eesmärgiks on uurida esemete ja
mälu vahelist suhet ning seda, kuidas on erinevate perekondade lood seotud ametliku
ajalookäsitluse ja –pildiga. Projekti raames oodatakse lugusid perekondade aarete kohta – sõltumata
sellest, kas aardeid on võimalik leidudega tõendada või mitte. Kui Teie perekonnal on oma aardelugu,
või kui Te olete kuulnud mõne teise perekonna lugu, võtke palun Mats Burströmiga ühendust – ta oleks
Teile väga tänulik!

Mats Burströmile on võimalik kirjutada e-posti aadressil
mats.burstrom@ark.su.se
või postiaadressil: Mats Burström, Department of Archaeology and
Classical Studies, Stockholm University, SE-106 91 Stockholm, ROOTSI.
Telefon: +46 8 162095

VAM - täies hoos

Harry Vesik, Raimund Stamm, Ants Aug ja Thomas Vesik

E.
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KULDNE KLUBI

Foto: Olev Rumm  13.05.2009

Vancouveri Eesti Pensionäride Ühing ,,KULDNE KLUBI“ Emadepäeval 2009

Vasakult esimene rida: Helmi Lepnurm, Artur Proos, Laine Loo, Edda Davis,  Juta Sark, Erika
Tampere, Vilma Weiman, Niina Peterson, Elmar Tallermo, Erli Lepik
Vasakult teine rida: Tarmo Viitre, Kalev Lillak, Olev Matiesen (Rootsist), Laine Viitre, Leida
Nurmsoo, Hedy Wister, Inge Lauga, Meeta Wesik, Rein Vasara, Aleks Aavik, Anne Lausmaa
Vasakult kolmas rida: Laida Telder, Maie Remmelg, Asta Sprogis, Ilmar Rumberg, Sirje
Rumberg,  Leida Rei, Viive Vink, Villi Vink, Meida Kütt, Endel Kütt, Helmi Selde, Krista Tanner
Vasakult neljas rida: Teas Tanner, Hans Rand, Hans Selde, Sigrid Zilberts, Helle Sepp, Juta
Kitching, Viivi Alexander, Aino Uus, Väino Jõemets, Eva Vabasalu, Raul Vabasalu, Aare
Vabasalu, Vello Püss, Harri Talve, Viktor Remmelg

Veider keel

Iga võõramaalane, kes hakkab meie keelt õppima, on tähele pannud, et tegemist on imetliku
keelega. Kas pole naljakas, kui küsime: kuidas käsi käib? Paneme mütsi pähe ja saapad jalga. Murrame
ka pead, ihume hammast ja peksame keelt. Kanname kaela ja kinnitame kanda, aga kinnitame ka keha,
kastame keelt, õpime omal käel ja elame peost suhu. Võtame südame rindu ja jalad selga, hõõrume teisele
vanu patte nina alla, kui aga kardetavaks läheb, laseme jalga, teeme päkad või viskame varvast. Kuid
muidugi teeme silmi ja lööme külge, keerame teised oma sõrme ümber, puistame südant, aga näitame ka
küüsi, lööme rahale küüned taha, hoiame küüned kõvasti enda poole ning hoiame loomulikult kõigest
küünte ja hammastega kinni. Lõpuks lähevad karvad turri, aga järele ei anna karvavõrdki.

Jutt läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja, valetada võib ikkagi nagu suu suitseb.
On ikka veider keel. Kes tõlkida katsub, sel läheb kops üle maksa.
Suud pruugib

Metuusalem
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VES Raamatukogu teated
Juunis raamatukogu on avatud pühapäiviti 12.00 - 13.00. Juulis: suletud.
Avatud 9 ja 23.augustil kella 12.00 - 13.00. Septembris avatud pühapäiviti 12.00 - 13.00,
esmaspäiviti 20.00 - 21.00 ja igal teisel kolmapäeval 12.00 - 13.00.
 (Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Kodu on ilus Mats Traat  - Tallinn, 1994
Romaan. 1985.a. ilmunud „Üksi rändan" järg ja kujutab selle peategelase elukäiku

viiekümnendate aastate algusest üheksateistkümneteni.
Kuppar

Vene päevik Anna Politkovskaja - Tallinn, 2007
Mõrvatud ajakirjaniku viimane raamat juhib tähelepanu uuele ja murettekivale ajajärgule

Venemaal. Raamat annab kronoloogilise ülevaate Venes toimunud sündmustest alates 2003.aasta
parlamendivalimistest kuni Beslani kooli piiramise tagajärgedeni.

Eesti Päevaleht

Kaksikelu Erik Tohvri - Tallinn, 2003
Romaan. Poliitilised risttuuled ja pool sajandit kestnud okupatsioon räsisid eesti rahvast,

paiskasid inimesi võõrsile, lahutasid abielusid, perekondi ja sõpru. See on raamat kahe perekonna
saatusest, kes elasid teine teisel pool Läänemerd - üks okupeeritud Eestis ja teine Rootsi
kuningriigis.

Eesti Raamat

Ununenud lauluõpetaja Maren Ülevain - Tallinn, 2008
See raamat räägib Tallinna Konservatooriumi professorist Ludmilla Hellat-Lembast

(1879-1945), kes oli ere ja omanäoline laulja ja pedagoog ning ühtlasi väga mitmekülgne isikus.. 
Talmar & Põhi

Valikute ees koostaja: Tanel Lään - Tallinn 2008
Raamat annab väikese ülevaate ühe vapra Eesti ohvitseri kapten Paul Laamanni eluteest.

Valik tema ja teiste poolt kirjapandud mälestusi ja ajaloolisi fotosid rikastab meie teadmisi ja
ettekujutust Vabadussõjast ning elust Eestis 1920-30.aastatel.

Kaitseliit

Emajõe ääres kasvanud Evald Rooma - Tartu, 2008
Onu Eskimo mälestusi. Lindistused ja tekstiloomine Edakai Simmermanni poolt.

Legendaarne Eskimo-onu jutustas oma elu lintidele ligemale viiekümne viie tunni jooksul.
Jutustus kõneleb muudatustest ajaloos, mentaliteedis ja sotsiaalsetes võrgustikes, aga eelkõige
räägib see ühe taibuka töömehe ja ärimehe elust. Palju pilte ja ajaloolisi dokumente.

Mis „Postimees" uudist kaasa on toonud Koostaja: Hilve Rebane - Tallinn, 1998
Valimik jutte, laule ja „Postimehe" uudiseid. Eesmärgiks on noortele tutvustada Johann

Voldemar Jannseni ilukirjanduslik jutuvara ning meenutada tema laulutraditsiooni.
Tiritamm

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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90. aasta juubel

Siina Kembi pühitses oma 90a. sünnipäeva koos sugulaste ja sõpradega 24. märtsil.  Siina
tänab kõiki ilusate õnnesoovide eest.

Siinale
Meil kõigil on ühiseid muljeid mis Siina

ja tema perega aastate jooksul jagatud, kuid
igaühel on siiski omad isiklikud mälestused.

Minu mõttes Siina iseloomustaseks
sobiksid rahvaluule read, „Ma ise ilutegija,
kauni kanga kuduja." Siina armastab looduse
õitsevat ilu. Seda ilu oleme ka meie võinud
nautida tema praeguse kodu ümber. Siina ja ta
pere on selleks töötanud varavalgest
hämarikuni. Esimesed - kodumaised lilled
istutati puudealuse padu peale, kus kevadel
õitsevad lopsakad ülased, varsakabjad,
kullerkupud, isegi sinililled. Nendele järgnesid
tagaõues roosid, ortensiad, jorjenid, ilupõõsad-
puud ja palju teisi taimi koos marja aiaga.
Majas aga tervitavad rühmiti asetatud eesti
rahavariides nukud ja maalid.

Erakordne on Siina ja ta pere
soesüdamlik külalislahkus, millega kõiki

kaasmaalasi ja teisi vastu võetakse ja kostitakse, olgu need siis Vancouverist, Eestist või
mujalt. Nii on Siina oma elukangasse kudunud paljude kaasmaalaste parimad soovid ja
tänu, mis neile seal kodus osaks on saanud. Aitäh Siina!

Siina sooviks aga on alati olnud, kui on eestlastest „pere" koos - laulda
eestikeelseid, eestimeelseid laule - südame laule. Ühe sellise lauluga lõpetangi oma
sõnavõtu: Johannes Tauli „Metsa veerel väike maja, varjul pärnapuude all. Õitseb
tooming aia taga, varsakapju allikal. Seal kord minu kätki hallis, ammu, ammu oli see,
kuid mu kodupaik nii kallis, ealeski ei unune." Veera

Siina, Marje ja Kärtu

Ees:
Siina ja Kärtu

Taga:
Marje, Vello
Ja Veera
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100. aasta juubel

Ksenia Kulmar pühitses oma
saja aastast sünnipäeva 27.
mail.  Juubilar tahab tänada
Kuldse Klubit õnnesoovide
eest.  Ksenia ja Ermo Kulmar
elavad nüüd Rosemary
Heights Senior Village'is,
219-15240 34th Ave., Surrey.
Ootavad külalisi.

Pildil:
Õde Auli Kostrosky,
juubilar Ksenia ja
Ermo Kulmar.
Ü.Valdma foto

Metsajärve tumedal veel õõtsuvad vesiroosid
nagu avastamata tähed.

M. Nurme

Seal, kus kaldaid piirav pilliroog ja kõrkjastik lõpeb, algab vesiroosi kasvuala. Seal
õõtsuvad veepinnal tema suured südaümmargused tumerohelised lehed. Nagu paadikesed
kiiguvad nad veepinnal, servad kõrgemale käänatud. Tore puhkepaik kiilidele, põrnikatele ja
veekonnadele päikesekiirte kümbluses.

Vesiroosi leht on hästi sitke, vastupidav tuulte ja lainete rebimisele. Lehele laine
loksumisel või vihmapiiskadena sattunud vesi koondub vahakorraga kaetud pinnal ümmarguseks
tilgakeseks ja veereb siit nagu hernes vette. Paat jääb kuivaks ja kebjaks.

Valge vesiroos armastab vaikse vooluga leigevõitu vett, nii paari meetri sügavust. Järsult
sügavamaks minevates järvedes võib vesi kasvupaigal ulatuda isegi viie meetrini. Allikate
läheduses me vesiroosi ei leia.

Jõe või järve mudases põhjas lebab rõhtsas asendis vesiroosi jäme juurikas, kust kevadel
võrsuvad lehe- ja õiepungad. Noored lehed on vee all torujalt rulli keerdunud. Nii on tugevam
veevoolu rebimisele vastu panna. Alles veepinnale jõudes rullub leht lahti ja jääb sinna ujuma.
Leht on urbne ja õhku täis, seisab vee peal ega karda uppumist. Leherootsudki on varustatud
õhuruumiga, pikkade torudega, mille kaudu õhk tungib lehtedest ka vesiroosi veealustesse
osadesse, juurikasse ja juurtesse.

Mugrile, piisamrotile ja isegi põtradele on vesiroosi lehed ja juurikad toiduks. Põder
sumab vette, mulistab seal peadpidi ja toob varsti välja maitsva vesiroosijuurika.

Mida enam vesi jões või järves langeb, seda kaugemale lähevad vesiroosilehed üksteisest,
paadikesed nihkuvad eemale. Tõuseb aga vesi sadude puhul, lähenevad paadikesed uuesti. Kui
põuasel suvel kaldalähedased vesiroosid kuivale jaavad, surevad senised lehevarred hoopis ning
nende asemele kasvavad uued ja toekamad, kõvarootsulised, kuid väiksemad. Valge vesiroos on
nüüd ajutiselt maismaataim, uutele elutingimustele kohanenud.

VALGE VESIROOS
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Ja vesiroosi õied! Need on näkid, taimeõiteks muutunud kaunitarid, keda kohtame järves
ja jões kogu suve, juunist septembrini. Juulis on nende õitsemise kõrgpunkt. Kui päikesekiired
tungivad veekogu sinavasse peeglisse, lööb valge vesiroos lahti oma õiekarika ning siis tulvab
ümbrusse hurmavat aroomi. Vesiroos on nüüd päikesesse armunud ja peab kinni päevarežiimist.
Kella kaheksa-üheksa ajal avab ta õied vastu päikesekiirtele ja käib nendega kaasas kogu päeva,
pöörates nägu päikese suunas. Vaatab pidevalt päikesesse ega tüdi. Õhtu eel, kella viie-kuue
paiku sulgeb kaunitar oma oiekarika ja sukeldub vee alla, sest seal on soojem ööbida.

Kuid järgmisel hommikul tõuseb vesiroosi õiekarikas nagu noorik puhtakspestud näoga
ja värskena uuesti veepinnale ning avab oma valged õielehed, millede vahelt säravad kuldse
südamena kimp tolmukaid ja sigitamist ootav helekollaste kiirtega emakasuue. Ning putukad
ruttavad sinna külla. Külalisi kostitades õis risttolmleb.

Bioloogid juhivad meie tähelepanu vesiroosi õieosade evolutsioonile: kroonlehtede
üleminekule õie keskosa suunas tolmukateks. Osa kroonlehti on võtnud oma ülesandeks
järeltuleva põlvkonna kindlustamise.

Vesiroosi vili on kupar. Mustad seemned on hoolikalt pakitud vilja limasesse koesse ja
iga seeme varustatud kesta all suure õhumulliga. Seetõttu saab seeme veepinnal ujuda, kuni
limast vabaneb ja pohja langeb. Nii pannakse alus uue kaunitari sünnile. Seeme kleepub kergesti
ka partide, tildrite ja teiste veelindude sulgede ja jalgade külge ning vesiroos saab sel teel rännata
uutesse veekogudesse.

Room on jälgida kuumal suvepäeval vesirooside karnevali, nende õiepidu. Paat liigub
loksudes järvesoppi ja peatub kõrkjapuhmastikus vesirooside läheduses, kus saalivad vesikiilid,
undavad parmud ja liuglevad ühepäevikud. Heledad pilverünkad ujuvad lasuurses taevas ja
tuulehoog toob siia heinamaalt värsket heinalõhna, mis seguneb vesirooside lõhnaga suvepäevade
imelõhnaks.

Mõnikord näeme vesiroosi lehel istumas väikest rohelist konna - veekonna, kes veest
tulles on toonud endaga kaasa vesiläätsi ja kõntsa. Aga tema kõrval, teiste vesirooside lehtedel on
näha teisigi ta liigikaaslasi. Veekonnad armastavad siin kas või terve päeva kükitada ning me
kuuleme nende orna häälitsemist „kvaks-kvaks-kvaks!", jah, isegi päeval, rääkimata suveõhtuist,
mil kvaakumine sulab kon-
nade serenaadiks.

Vesiroosi 32 liigist kasvavad Eesti vetes ainult kaks: valge vesiroos ja väike vesiroos.
Mõlemad on meil looduskaitse all, sest neid taimi ähvardab hävimine.

Valge vesiroos on Amazonases kasvava
hiiglasuurte lehtedega (amasoonase viktooria) ning
mütoloogilise egiptuse ja india lootose põhjamaine
sugulane. Amasoonase viktooria on suurte valgete või
roosade lõhnavate õitega, ta rusikasuurused ogadega
kaetud viljad sisaldavad söödavaid seemneid. Seda
veekuningannaks nimetatud taime kasvatatakse ka
Euroopa suuremates botaanikaaedades haruldase
kasvuhoone-ilutaimena. Kaspia meres kasvab
roosakasvalgete õitega lootoslill - india lootos, aga Kaug-

Ida vetes tema siniste õitega õde sinine lootos.
Vesiroosidega lähestikku õitsevad kollased vesikupud. Need ei vaja nii sügavaid kohti ja

lepivad madalamate paikadega järves või jõekäärus, kus vesi pikkamisi voolab.
Talvel puhkavad valge vesiroos ja kollane vesikupp järve või jõe põhjas. Õied ja lehed on

neil kõdunenud ning kadunud. Jämedas juurikas jõe või järve põhjamudas on taime toiduvarud,
mis kogunesid sinna suvel. Tuleb taas kevad - ja juurikates ärkab vaibunud elu. Veekogusse
ilmuvad uued vesiroosid ia vesikupud.

Toredaid elamusi pakuvad meile kodumaa järvedel ja jõgedel õitsevad valged vesiroosid
ja kollased vesikupud. Hoidkem neid, sest neid on väahe! Ärgem kitkugem neid oma suvistel
paadimatkadel, sest kuival ei säili nende õied kuigi kaua. Nad närbuvad varsti ja kaotavad oma
ilu. Ilusad on vesiroosid ja vesikupud ainult jões, järves või tiigis, oma loomulikus keskkonnas -
vees. Ainult siin kasvavad nad nümfidena ning pakuvad meile rõõmu.

Kustas Põldmaa
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UUS EESTI RAHVUSENTSÜKLOPEEDIA
– kõige põhjalikum ja tänapäevasem emakeelne teabevaramu

          Septembris 2008 alustas Eestis ilmumist uus rahvusentsüklopeedia nii raamatuna kui ka e-
Entsüklopeediana Internetis. Eelmine vaba ja sõltumatu üldentsüklopeedia ilmus aastail 1932–1937, seega
enam kui 70 aastat tagasi.  Nõukogude okupatsiooni ajal anti küll kahel korral entsüklopeediat välja, kuid
neid oli võõrvõim tugevasti tsenseerinud ja seetõttu ei ole need tänapäeval enam kasutatavad.     ´

     Uue rahvusentsüklopeedia väljaandja on TEA Kirjastus, mis on üks vanimaid ja juhtivaimaid teatme-,
õppe- ning lastekirjanduse väljaandja Eestis. 2008. aastal omandas TEA Kirjastus sajaprotsendiliselt ka
Ilo kirjastuse aktsiad ning moodustab tänaseks koos TEA Keeltekooliga TEA kontserni. Kirjastuse üheks
loojaks on eesti filoloogia magister Silva Tomingas, kes juhib ettevõtet tänini ja on hästi tuntud nii Eestis
kui ka raja taga.

     „TEA entsüklopeedia” on sõltumatu originaalteos, mida koostavad ja toimetavad enam kui 300 Eesti
teadlast ja õppejõudu. Rahvusentsüklopeedia väljaandmist juhatab ja koordineerib Eesti tippteadlastest
koosnev kolleegium, mille esimees on akadeemik Peeter Tulviste ning aseesimehed akadeemikud Ene
Ergma ja Jüri Engelbrecht. Koostööd tehakse ka maailma üldtunnustatud entsüklopeediakirjastustega
(Encyclopaedia Britannica, WSOY, Everest jt) ning parimate tarkvaraarendajatega. Nii on teatmeteose
tegijaile tagatud parimad tehnilised lahendused ja juurdepääs mitmesugustele infoallikatele. „TEA
entsüklopeedia” näol on tegemist Eesti ajaloo suurima raamatuprojektiga, mille maksumus ulatub üle 100
miljoni Eesti krooni.

    „TEA entsüklopeedia”  koosneb 22 köitest, e-Entsüklopeediast Internetis ja DVD-st. Koos esimese
köitega alustas Internetis ilmumist ka „TEA e-Entsüklopeedia”. 2013. aastal, kui ilmub viimane köide,
antakse välja DVD, mis sisaldab kõiki 22-s köites ilmunud artikleid ning peale selle veel hulga
digitaalseid materjale, sh panoraamfotosid, kaarte, helisalvestisi jms. Ühtekokku tuleb entsüklopeediasse
umbes 60 000 artiklit, 150 000 illustratsiooni, üle 1000 kaardi jpm.

     Nagu öeldud on TEA entsüklopeedia elektrooniliselt üleval ka Internetis. Selle loomisel kasutatakse
kõige uuemaid tehnilisi lahendusi. „TEA e-Entsüklopeedia” eelis pole mitte ainult kiire ja mugav teabe
kättesaamine igal pool maailmas, vaid ka pakutava informatsiooni pidev uuendamine ja täiendamine.
Eestluse seisukohast on e-Entsüklopeedia ilmumine globaalse tähendusega ja loob piiramatud võimalused
Eesti tutvustamiseks kogu maailmas. Sellist võimalust ei ole meie rahval kunagi varem olnud!

     Hoolimata sellest, et tegemist on akadeemilise väljaandega, on rahvusentsüklopeedia käsitsemine
lihtne ja loogiline. Ka keelekasutus on võimalikult rahvapärane, et entsüklopeediat saaksid kasutada
needki, kelle emakeel ei ole eesti keel.

     Laiemat huvi peaks äratama seegi fakt, et esimest korda pärast Eesti iseseisvuse taastamist käsitletakse
üldentsüklopeedias põhjalikult ka nende kaasmaalaste elu, kes olid nõukogude okupatsiooni eest sunnitud
põgenema välismaale. Seda nii Eesti ajaloo ja kultuuri aspektist kui ka pagulaselu ja vabadusvõitluse
seisukohast lähtudes. Loomulikult leiavad eraldi artiklites äramärkimist ka kõik silmapaistvaimad
väliseestlased.

     TEA Kirjastusel on suur palve: kui kellelgi peaks leiduma huvitavaid dokumente, artikleid, mälestusi,
fotosid ja muid väliseestlust puudutavaid materjale, siis palun jagage neid meiega ning võtke TEA
Kirjastusega ühendust. Eriti oodatud on sellised fotod, filmilõigud ja helisalvestised, mis puudutavad
tuntud Eesti kultuuri- ning ühiskonnategelasi, 1944. aasta paadipõgenikke ja hilisemaid põgenike laagreid
Saksamaal, Eesti vabaduse eest võõrsil korraldatud aktsioone, Välis-Eesti kultuurisündmusi (Eesti
päevad, ESTO-d, laulupeod) jms. Tänu e-Entsüklopeediale saab Internetis kogu selle väärtusliku materjali
elavaks muuta ja anda edasi järeltulevatelegi põlvedele. Oleme tänulikud kõigile abipakkujatele ja ülimalt
huvitatud igakülgsest kaastööst.
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     Rahvusentsüklopeedia ilmumine on iga rahva jaoks tähtis kultuurilooline sündmus. Heal juhul antakse
selliseid suurteoseid ühe inimpõlve jooksul välja vaid üks kord. Ehk just sellepärast ongi huvi „TEA
entsüklopeedia” vastu kodumaal eriti suur.

     Tänaseks on kaks esimest köidet juba ilmunud, juulis tuleb välja kolmas, jõuludeks neljas köide. Mida
aeg edasi, seda suurema kiirusega iga järgmine köide ilmavalgust näeb. 2013. aastaks peavad kõik 22
köidet koos lisadega jõudma tellijateni. E-entsüklopeedia täiendamine ja administreerimine aga jätkub ja
kestab edasi veel pikki aastaid, nii kaua kui sellele kasutajaid leidub.

     Kuna tegemist on ülimahuka koguteosega, millele lisanduvad e-Entsüklopeedia Internetis ja DVD, siis
ei saa seda müüa osade kaupa, vähemalt algusaastatel kindlasti mitte. Seetõttu on ettetellimine ainus viis
selle väärtusliku koguteose omanikuks saada. Ka 1930-ndatel ilmunud esimene „Eesti Entsüklopeedia”
jõudis lugejateni üksnes  ettetellimise kaudu.

     Ettetellimise mooduseid on mitu. Kõige odavam on maksta kogu teose eest korraga, kuid maksta võib
ka osade kaupa. Ettemaksjate näol on üksiti tegemist ka rahvusentsüklopeedia väljaandmise toetajatega,
kes on TEA Kirjastuse jaoks erilise väärtusega.

     Kehtib põhimõte – mida varem tellid, seda vähem maksad. Lahti seletatuna tähendab see seda, et iga
uue köite ilmumise järel muutub koguteose hind pisut kallimaks, sest tänu uutele tellijatele tuleb ju kogu
tiraaž uuesti ja uuesti planeerida. Nii kehtib ka praegune ettetellimise üsna soodne hind vaid 31. maini
2009. Peale seda tellimuse hind tõuseb.

     Kõik need, kes tellivad „TEA entsüklopeedia“ veel käesoleva, 2009. aasta jooksul, saavad kuni 2013.
aasta lõpuni (viimase köite ilmumise aeg) tasuta juurdepääsu e-Entsüklopeediale Internetis. Hilisematele
tellijatele see soodustus enam ei laiene. Ainuüksi e-Entsüklopeedia tellimine (ilma raamatuköideteta) pole
lähemal ajal kahjuks võimalik. Põhjalikumat teavet TEA entsüklopeedia kohta saab kirjastuse
koduleheküljelt www.tea.ee ja www.ents.ee

     „TEA entsüklopeedia“ on eesti meele ja keele kandja ning eestluse lahutamatu osa nii kodu- kui
välismaal elavate eestlaste jaoks. See on ainuke emakeelne üldentsüklopeedia, mis annab põhjaliku
seletuse praktiliselt kõigele olulisele, mis meie ümber terves maailmas eksisteerib.

     USA-s ja Kanadas on TEA entsüklopeedia ametlikuks esindajaks Eesti Ameerika Kaubandus- ja
Tööstuskoda ja selle president Krista Altok Tassa, kellel on olemas kõik volitused tellimuste
vastuvõtmiseks Põhja-Ameerikas. Lähemat informatsiooni saab proua Krista Altok Tassalt, 157-61 17th
Ave, Whitestone, NY.  Palun kirjutage tshekkid  EACCI nimele . Tel. 718 747-3805; faks 718 767-8825,
ja e-mail: katassa@eacci.org
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Palve Eesti Suusaliidult

Mõned meie suusakoondise sportlaste abikaasad ning sõbrad plaanivad ette võtta selle pika reisi ning tulla
kohapeale vaatama Vancouveri OM-i põnevaid murdmaasuusatamise võistlusi. Kuna reis ise on küllaltki
kulukas, siis oleksid nad väga huvitatud mingist lihtsamast majutuse võimalusest soovitavalt väliseestlaste
peredes Whistleris või selle läheduses. Kõige täpsemini on oma soovi mulle edastanud meie sprinteri Peeter
Kümmeli elukaaslane Ethel Lauri, kes plaanib tulla koos kaaslasega ajavahemikul 16.-23.veebruarini.

Ülle Viinapuu
büroo juhataja
603 1516
50 51171
ylle@suusaliit.ee



Programm

  Kolmapäev, 26 August, 2009 
14:00 Registreerimine & piletite müük Advance Registration & Ticket Sales
14:00 Kunstinäitus & Eesti suveniirid Art Exhibit & Estonian Gift Shop
16:00 Külaliste tervitamine Welcoming of Invited Guests & VIP’s
18:30 Avatseremooniad Opening Ceremonies
19:00 Avapidu Opening Party
    
  Neljapäev, 27 August, 2009 
08:00 Hommikupalvus Morning Prayers
09:00 Seminarid, ettekanded Seminars, Presentations
10:00 Pardiringreis Ride the Duck
12:00 Korporatsioonide Lõuna Sorority & Fraternity Lunch
14:00 Teater Theater
18:00 Võrkpall & BBQ (noored) Volleyball & BBQ (teens)
18:00 Ball Ball
    
  Reede, 28 August, 2009 
08:00 Hommikupalvus Morning Prayers
09:00-
11:30 Laulu- ja tantsupeo proov Song & Dance Rehearsal
14:00 Külaliskontsert Guest Concert
19:30 Laulu- ja tantsupidu Song & Dance Festival
  Hiline meelelahutus After-hours Entertainment
    
  Laupäev, 29 August, 2009 
08:30 EOLL koosolek EOLL Meeting
10:00 Jumalateenistus & kontsert Church Service & Concert
13:30 Kiana kruiis & rahvapidu Kiana Cruise & Folk Festival

Info: www.lep2009.com

Lääneranniku Eesti Päevad
26.- 29. aug. 2009
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____________________________________________________________________________________________________________

ESTO 2009 c/o Moontrans GmbH Tel.: +49-(0)2871-488 509 Bankverbindung:
Organisationsbüro Fax: +49-(0)2871-466 92 Esto 2009 c/o Moontrans GmbH
Richo Zieminski e-mail: richo.zieminski@esto2009.de Volksbank Bocholt e.G.
Sperberstr. 9 Konto Nr. 253 479 400
D – 46399 Bocholt BLZ 428 600 03
HRB 11242551 IBAN  DE25 4286 0003 0253 4794 00
Harju Landgericht/ Estland BIC  BOVBDE3MXXX

ESTO 2009 Organisationsbüro ◦ Sperberstr. 9 ◦ D - 46399 Bocholt
         www.esto2009.de

X ESTO / ÜEKN Rahvuskongress

Kava

ESTO Rahvuskongress toimub  esmaspäeval 29. juunil 2009 kell 10.00-16.30
Halle Münsterlandi rohelises saalis (Grüner Saal)
Kongressist osavõtt on tasuta. Igale ettekandele järgneb arutelu.

Kell 09.30 Registreerimine (eelregistreerimist pole vaja)

Kell 10.00 Avamine  – Rahvuskongressi korraldaja Aho Rebas
Tervitus   – ÜEKN esimees Jaak Juhansoo
Tervitus   – ESTO 2009 esimees Richo Zieminski

Kell 10.20 Aadu Must: „Eestlased Siberis 18.-20. sajandil“

Kell 12.00 – 12.40 Lõunavaheaeg

Kell 12.40 Aigi Rahi-Tamm:„1949.a. suurküüditamine Baltimaades“

Kell 13.40 – 14.00 Vaheag

Kell 14.00 Peep Pillak: "Eesti kultuurivarad väljaspool Eestit“

Kell 14.40 – 15.00 Vaheaeg

Kell 15.00 Jüri Estam: „Nord-Stream ja julgeolek Läänemerel“

Kell 15.40 Resolutsioonid. Avatud mikrofon. Kohal algatatud küsimused

Kell 16.30 Rahvuskongressi lõpetamine

Aho Rebas
ÜEKN esindaja Eestis
EV rahvastikuministri nõunik
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Tribute to Valdeko Weemees

Valdeko Weemees was many things to
many people....that is the way of a human to live
out different roles - as a son, a sibling, a friend, a
husband, a father, grandfather, an immigrant and
an Estonian. And maybe first and foremost that’s
what he was, a human being of Estonian
descendant, endlessly indefinable and sufficiently
mysterious, ever changing as he matured from
childhood to a ripe old age.

I knew Valdeko primarily as Chair of the
Estonian Church Foundation and a tireless
compatriot of this community. The mansion, manor
or castle what we call "Meie Kodu" was his
domain and he ruled it as a prideful lion. Since the
beginning of this foundation’s existence, about
1962 or so, he was a vital organizer and
participant. I believe he was the longest serving
intermittent chair from the early sixties to his last
year as chair in 2007 serving a good 20 years at
least, maybe more. Back in the 60's and 70's the
general administration and affairs of the
Foundation were conducted by a Board of 38

Directors. The Foundation’s purpose is to maintain this building and what’s in it, to keep it all in good
repair. What many didn’t know was the amount of work he did - endlessly changing light bulbs, fiddling
with door locks, dealing with water leaks, break-ins, doors being unlocked or personally shovelling snow
in the parking lot in order to guarantee safe access to the building.

One of the stories I heard was that like many Estonians he was focused on saving money most
particularly the Foundation money. So Valdeko would often fix things himself even going so far as
making an earnest attempt to tune the piano. It certainly takes an unbelievable stretch of confidence to
think you can tune a piano without training. It was certainly evident when he was in a large gathering
especially if any applause was required. The first thing you would hear would be his quick hands (CLAP,
CLAP, CLAP). I remember his attendance in the Lutheran Church. He would be dressed in elegant attire,
still handsome despite the toll of time. He sang with great gusto and was always the first one to stand for
prayer or a hymn.

In his last year after his wife passed away throat cancer slowed him down, still he would come
along every second Wednesday to the Senior’s Golden Club, and sit in his usual spot, at the end of one of
the tables. He was understandably very quiet at the end, not really able to talk, but just came out to be
with his community of friends.

He continued to live alone in his house, despite being 85 years of age, frail and sick. That on its
own is astonishing. But what is most astounding is that during this time he continued to help other people.
Most invalids in this situation would be cocooning, preparing for death. Not so with Valdeko. He did
things differently. His way. He clearly was remarkably strong in character and chose how his sun was
going to settle beyond the horizon - a graceful multi-coloured pastel sunset. A wise man said "To give
service to a single heart by a single act is better than a thousand heads bowing in prayer." Rest in peace,
Valdeko, you’ve earned it.

EVA VABASALU
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Pier 21 and the Pärnu Ship
Halifax has an old salt and ale history dating from 1749, one of the oldest cities on the eastern Canadian

shore to welcome seafarers and colonists to its natural
deep ice-free harbour. Its history is intriguing. Take
December 6, 1917 during World War I when two ships
were in Halifax’s inner harbour. The IMO a Norwegian
ship was behind schedule and in a hurry to leave. The
Mont-Blanc a French munitions ship had arrived from
New York the day before but was held back having
arrived too late as the nets were already in place to keep
out submarines. Let through the next morning the Mont

Blanc was not flying the
mandated red-flag to
identify it was carrying
highly combustible
materials, 200 tons of
TNT, and 2,300 tons of
Picric Acid. In those days ships in the inner harbour were known to sometimes pass
each other on the wrong side. Of course had the IMO known what deadly cargo the
Mont Blanc was carrying it is unlikely it would have pressed to pass the Mont Blanc
on the wrong side even though the Mont Blanc had signalled back that it was not
changing course. There was a collision and an uncontainable fire broke out on the
Mont Blanc. Panicked the Mont Blanc captain and crew abandoned ship in a row
boat to a nearby island leaving the vessel to drift. As the burning ship slowly crept
toward the downtown area a crowd gathered at the harbourfront enjoying the
unusual spectacle. Just after 9:00 a.m. a volcanic explosion sent more than a
kilometre-high blast of fire bombs skyward. The rain of fire-jetsam fell heavily on

the north-end of Halifax killing 2,000 people and wounding thousands in a city of 50,000. The explosion was heard
100 kilometres away and fragments of the ship landed 5 kilometres away. The old terminal Pier 2 was damaged by
the explosion and was subsequently rebuilt. Fire once again destroyed it. Rebuilt in 1928 and renamed Pier 21 its
busiest volume of sea traffic occurred right after World War II. Since 1939 Pier 21 had been managed by the
Department of National Defence.

After Sweden had accepted 22,000 Baltic refugees from 1944 to 1946 it
was being coerced to return them to their occupied countries. Estonians,
Latvians and Lithuanians sought escape on small ships such as the Walnut,
Sarabande, Pärnu, Amanda, Gladstone and Samaria arriving in Halifax without
proper entry papers. 500,000 immigrants and 1000,000 refugees passed through
Pier 21 in the years immediately following the war. The Walnut and Sarabande
were reconverted trawlers and basically unseaworthy immigrant ships. The
minesweeper Pärnu built in 1942, 115 ft. in length and 23 ft. in breadth was
constructed of wood, also refurbished and unseaworthy. My personal interest lies
with the Pärnu as it was one of the ‘little boats’ my uncle Captain Jakob
Suksdorf navigated from Malmö to Pier 21 in Halifax arriving with the Estonian
flag flying on August 2, 1949. On board were 154 people, including Capt.
Suksdorf's wife Laine and two daughters as well as many Estonian
Vancouverites including the Kembi family. Jakob Kembi was a part owner of
the Pärnu ship. (Incidentally if anyone has any journals, photos or memorabilia
relating to the journey please send it to: ev@estonianevents.com ) Canadian
Immigration closed down Pier 21 in 1971. In 1988 the Pier 21 Society was born
and on Canada Day 1999, Pier 21 became a National Historic Site Museum.
        My cousin’s son Sean Flinn is a journalist who lives in Halifax and is well known to Pier 21 as an enthusiast
of the Pärnu’s crossing. Sean chronicles interesting stories on his website in commemoration of his grandfather and
to celebrate the 60th anniversary of the Pärnu’s arrival August 2nd, 1949. Drum roll please.....may I present
http://www.halfestonian.com/    EVA VABASALU

MS Pärnu

Capt. Suksdorf

28



ERRS
Estonian Folkdance and Folk Music Association, (abbreviated ERRS) is the association of folk

dance, folk music teachers and amateurs.
    ERRS is the central association in the area of folk dance and folk music. The central association
consists of bigger and smaller units – various different kinds of national associations, societies, unions of
the same area, also county and regional associations.
    Estonian Folk Music Association was founded on 10.12.1988. The chairmen: Anti Kalamees
(1988-1989), Ülo Luht (1989-93, folk dance), Ahto Nurk (1989-93 folk music), Valdo Rebane (1993-
2002) and Kalev Järvela (since 2002).
     Today’s ERRS management has 7 members – Kalev Järvela (chairman), Maie Orav, Kadri
Valner, Aveli Asber, Virve Lääne, Jaanus Põlder and Enri Visla.
     ERRS is one of the initiators of folk dance reward. ERRS has its own badge of honour. *Estonian
Dance Leaders’ Folk Dance Group and *Estonian Folk Music Orchestra of Conductors belong to ERRS.
     ERRS is a co-operation partner for Estonian Song- and Dance Celebration Foundation in the
preparation and directing of nationwide dance festivals and youth dance festivals
    The main aim of ERRS is the preservation and development of folk dance and folk music. In co-
operation with the Folk Culture Development and Training Centre we arrange training sessions, seminars,
courses (annual summer courses for folk dance and folk music leaders) etc.
     The association arranges competitive dancing, games, joint performances (in Tallinn Old Town
Days and Beer Festival), nationwide folk music festival (held every second year), thematic events,
international dancing day, competitions for new dances and music, performing at international festivals
(since 1993 every year Europeade).

European Festival 2009

Marje Suurkask, Juta Kitching, Alar Suurkask ja Edda Davis
informatsiooni jagamas
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VANCOUVERI EESTI
PENSIONÄRIDE ÜHING

,,K U L D N E
K L U B I’’

*************

TEGEVUSKAVA
SÜGISEL 2009

Kolmapäevased
kokkusaamised
algusega 12.00

keskpäeval
MEI E KODUS

Mihklikuul / septembris
9. ja 23.

Viinakuul / oktoobris
7. ja 21.

Talvekuul / novembris
4. ja 18.

Jõulukuul / detsembril
2. ja 16.

***********
ps.   Jõuluvana

lubas tulla lõunale
Jõulukuu 16. päeval  !

VES
Jaanipäev
Võidupüha

Mäeotsal

Laup.

20.juunil 2009
värav avatud kell 13:00

*
*

Traditional
Estonian

St. John’s Day
Picnic/dance

Saturday
20th of June 2009

at Mäeotsa
32113 Olson Ave Mission
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

07.06.2009 13.00 Kontsert: Leelo ja Segakoor - Leelo and the
mixed choir in concert

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

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

Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

26-30.06.09 Esto 2009 Münster, Saksamaa
2-5.07.2009 XXV Laulupidu, XVIII Tantsupidu Tallinn, Eesti
15.08.2009 10.00 Talgud - work party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,

Mission
22.08.2009 Mäeotsa 50 Mäeotsa - 32113 Olson Ave,

Mission
26-30.08.09 XXIX Lääneranniku Eesti Päevad - West Coast

Estonian Days
Seattle, WA

28.08.2009 Postipoisi sügis numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

09.09.2009 12.00 Kuldse klubi sügisene tegevus algab - Senior's
Club fall activities begin

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

13.09.2009 13.00 EKÜK - Kodust lahkumine - 60.a. M/S Pärnu
teekonnast

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

www.vesbc.com
www.estonianevents.com


