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Jõulujutt

Selles nähtavas ja materialistlikus maailmas oleme inimestena harjunud arvestama
sellega, mis on mõõdetav, hinnatav, nähtav ja kogetav. Igal asjal on oma väärtus. Aeg voolab küll
sujuvalt, kuid aastad ei ole vennad ja päevadki pole oma sisu poolest ühesuguse tähtsusega. Ühel
ja samal ajahetkel on maailmas inimestel nii palju erinevaid väärtushinnanguid, mõtteid ning
arvamusi, tundeid ja meeleolusid. Mõni sündmus ja läbielatu mõjutab meid otsesemalt, teine
kaudsemalt. Meil on isiklikud ja perekondlikud tähtpäevad, mida vastavalt oma soovile ja
võimalustele tähistame. On riiklikud ja rahvuslikud pühad, mida pühitseme. Kristlastena peame
oluliseks kiriklikke pühi, mil meenutame Jumala tegu inimlaste heaks mitmesuguste
ajaloosündmuste kaudu.

Jõulupüha sõnum on kogu maailma rahvastele ja see on endiselt mõjutamas
inimsüdameid. Sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Jumal saatis oma Poja, kes sündis Petlemmas
Maarja ja Joosepi rõõmuks, kuid kes on rõõmustanud paljude põlvkondade usklikke ning toonud
nende ellu rahu ja õnnistust.

Kuigi pühade ajal täituvad kirikud rahvahulkadega, on hoiatavaks märkuseks Johannese
kogemus, kes pani kirja: "Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu." (Jh 1,11)
Veelgi enam - omad kisendasid aastaid hiljem: "Poodagu Ta risti!"

Tänapäevalgi on selles kirevas maailmas kõikvõimalikke arvamusi ja reageeringuid
Jeesuse sünni ning Tema kannatustee ja ohvrisurma kohta. Valikute tegemisel on määravaks
teadmised ja elukogemused. Määrav ei tohiks aga olla see, kas ühiskondlikult või riiklikult
peetakse oluliseks Kristuse sünnipüha tähistamist või mitte. Lähiminevikust on meist mõnedel
kogemus jõulupühade pidamise taunimisest või selle otsesest keelust. Sellise suhtumise vastu
protesteeriti just kirikusse minemisega. Üheks põhjuseks võis olla ka soov jätkata esivanematelt
päritud tava, kuigi suures osas ei omatud enam vanemate usku ega sellest tulenevaid
tõekspidamisi. Veelahe oli välise kombe ja sisust arusaamise vahel juba üsna lai.

Tänaseks peaks olema olukord muutunud. Viimase kahekümne aastaga on tuhandeid
noori ja keskealisi liitunud ristimise ja leeriõnnistuse kaudu kogudusega. See on rõõmustav, et
pea igas kodus on piibel ja palvetamist ei peeta enam vaid nõrga inimese appihüüdeks.
Armulauast osavõtjate ring suureneb ja õnnistamises nähakse püha toimingut. Üha enam
kasutatakse "Kiriku laulu- ja palveraamatut". Loetakse ajalehte Eesti Kirik ja jälgitakse
televisioonisaateid "Ajalik ja ajatu" ning kuulatakse kristlikku sõnumit raadiost. Ka
jumalateenistustest osavõtt annab võimaluse omada ühendavat kogemust ja osadust nii Kristuse
enda kui kaaskristlastega.

Evangelist Johannese tunnistus toetuski kogemusele: "…ja me nägime tema kirikust nagu
Isast Ainusündinu kirikust, täis armu ja tõde."

Vana kõnekäänd ütleb, et ilu peitub vaataja silmades. Küllap on sama lugu ka
jõuluvalgusega. Paljugi sellest, millisena tahame näha Petlemma tähte, sõltub vaataja
valmisolekust. Hommikumaa targad vaatasid ja nägid. Nad võtsid ette pika teekonna, et sündinud
kuningat tervitada ja tema ette kummarduda. Neil oli kaasa võetud ka kingitusi - kulda, viirukit ja
mürri. Pühal perekonnal oli neid vaja.

Kuningate kuningas on rikkam, kui me suudame seda arvata, kuid ta vajab ka Sind, et
Sinuga rõõmu jagada.

 J Toome, Tallinnas
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Jõulu õhtu

Õues sajab laia lund
laps näeb jõuluvanast und.
Sest et käes on jõulukuu
tuppa toodaks kuusepuu.
Ehted talle peale pandaks
küünlad ka et sära annaks.
Pimedas saab saani sõitu
kirikusse jõuluõhtu.
Kirikus suur jõulupuu
taevas särab tähed, kuu.
Lugu loetaks suurest piiblist
lauldaks sündinule kiitust.
Süda on nii rahulik
jõuluõhtu pühalik.

L.
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RÕÕMSAID JÕULUPÜHI
MERRY CHRISTMAS
HEAD UUT AASTAT

Soovivad sugulastele, sõpradele ja tuttavatele:

EELK VANCOUVERI PEETRI KOGUDUS
KODUKIRIKU RAADIOSAATED
LEPIK CONSTRUCTION LTD
PENSIONÄRIDE ÜHING VANCOUVERIS
REMAX BILL GOOLD REALTY
VANCOUVERI APOSTLIK ÕIGEUSU KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI SELTS ja ALLORGANISATSIOONID
WESIK CONSTRUCTION LTD
YORK DEVELOPMENTS LTD
EESTI KIRIKUFOND

Aavik, Alex
Alasoo, Voldemar ja Urve
Alder, Elli
Alexander, Viivi
Allas, Leo ja Erika
Allas, Toivo, Erik ja Matti

Bardell, Enda ja Neil Griggs
Bender, Susan  ja Aldo - Redwood City, CA
Byers, Lea ja pere

Challinor, Paul, Ellen, Jennifer ja Kelly

Davis, Edda perega

Eilau, Heljo
Ellip, Lyyli

Fraser, Mare, Marni, ja Mike
Goold, Bill, Lilian, Landon ja Tayler

Harris, Robert, Virve, Martin ja Kristi
Hein, Richard ja Liisa
Humphrey, Urve perega

Indla, Lia
Jaako, Harry perega
Johnson, Wayne, Linda ja Elena
Jõemets, Väino
Jääger, Walter ja Kersti
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Kaljur, Lembit ja Salme
Kaljur, Susanna ja Triin – Courtenay, BC
Kangro, Kain, Audrey, Michelle ja Kaillie
Kapsta, Marcella
Kaul, Elmar ja Valve
Kaul, Karl, Enca, Karmen ja Isabella - Los Angeles CA
Kaul-Rahiman, Mari, Haroon ja Tiiu
Kembi, Jaan, Tina ja Lauren
Kembi, Siina
Kirs, Maia
Kirves, Andres
Kirves, Herbert ja Erna
Kirves, Madis ja Erma - Victoria, BC
Kirves, Thomas, Astrid, Katrina, Markus ja Leila-Ann
Kitching, Juta perega
Kivisild, Armas, Maret ja perekond
Klasen, Olaf ja Pia perega
Kotkas, Kai
Kuuskmann, Martin, Tiiu ja lapsed - Blaine, WA
Kõvamees, Küllike, Erik ja Paul

Lauga, Inge
Lauga, Thomas, Diane, Nicolas ja Michael
Lausmaa, Anne
Lepik, Erli perega
Lepik, William perekonnaga
Lepnurm, Helmi perega
Lepp, Aino
Lillak, Kalev
Loo, Laine lastega
Luksepp, Juhan - Powell River, BC

Marits, Katrin, John ja Arvo
Maru, Karl ja Trudy Duller
Mirk, Ella
Morel, Leo ja Aggie
Muld, Harry ja Helbe
Muld, Mike ja Karin
Mullaste, August

Naano, Lydia
Nurmsoo, Leida

Olljum, Alar, Lia, Liv, Laura ja Linda - Brüsselis
Olljum, Irene
Owston, Marika ja Bob

Paat, Enno
Pajur, Jüri ja Ann
Pajur, Thomas koos Mae-Helenega
Peterson, Niina

6



Piir, Helme perega
Proos, Artur
Pungar, Aino
Püss, Vello
Pütsep, Lembit ja Laine

Rand, Hans ja pere
Randsalu, Olga
Randsalu, Toivo, Donna, Brandon, Marlow ja Dashiell
Rannala, Ray ja pere
Rannaoja, Konstantin ja Vilma
Rannaoja, Olev perekonnaga
Rautiala, Teemo ja Õrne
Rautiala, Rodney & Hyeon Ju, Tacoma, WA
Rautiala, Robert, Lynnettee, Nicholas ja Brittany, Chilliwack
Rei, Leida
Remmelg, Viktor, Maie ja Ants
Rumberg, Ilmar ja Sirje
Rumm, Ingrid, Karl, Marit ja Olev

Sander, Armi
Sark, Juta
Schmuul, Heimar ja Antonina
Sherman, Kirk, Sandra ja Kyle
Selde, Hans ja Helmi
Selde, Jaak ja Kärt perekonnaga
Selder, Elionora perekonnaga
Sepp, Helle
Sprogis, Asta
Stamm, Rosette
Stamm, Raimund ja Sandra
Stamm, Rein ja Maiu Linde, Seliina ja Kristi-Anna
Stewart, Bill, Helga ja David
Suurkask, Alar ja Marje
Suurkask, Anton
Suurkask, Ralf
Suurkask, Toivo perega

Tallermo, Elmar
Talve, Harri ja poeg Henry perega
Tamm, Aino ja Riina
Tanner, Teas ja Krista
Telder, Laida
Toming, Karl ja Elsie
Tork, Aarne, Anne, Annika ja Alina
Toompuu, Udo perega
Treikelder, Valli
Tutti, Veiko ja Mare
Tuulit, Lydia
Tuytel, Sylvia, Casey, Nathan ja Brandon - Abbotsford
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Vabasalu, Aare
Vabasalu, Raul ja Eva
Vasara, Ivar, Kate, Cedar, Kristjan ja Solveig
Vasara, Rein
Veemes, Mai
Vesik, Harry perega
Vesik, Olga
Vesik, Thomas perega
Viitre, Laine
Viitre, Tarmo
Vink, Villi ja Viive
Värtina, Viljam ja Valve

Walker, Linda, Ken, Chelsea ja Collin - Valleyview, Alberta
Wesik, Peeter, Mary, Michael, David ja Elizabeth
Wesik, Meeta
Westenberger, Almeta
Wister, Hedy

Õunapuu, Veera

Tänuavaldus
Tänu kõigile, kes annetasid Eesti Kirikufondile jõulu ja uue-aasta tervituste avaldamise

kaudu Läänekaare Postipoisis. Annetatud summad kasutatakse meie ühise kiriku ja ruumide
korrashoiuks.

         Eesti Kirikufondi juhatuse nimel
Eva Vabasalu, E. Kirikufondi esinaine

Eesti Kirikufondi
PEAKOOSOLEK

peetakse 24. jaanuaril 2010.a. algusega kell 12:15 Meie Kodu aulas alljärgneva
päevakorraga:

1. Koosoleku avamine
2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine
3. Aruanded
4. Eelarve
5. Valimised
6. Ülestõstetud küsimused
7. Läbirääkimised

Peakoosolekule järgneb Kirikufondi Nõukogu koosolek.
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1.dets.2009

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSE

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

– Jaakobuse 4,15. nr. 4, 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

Armas Koguduse liige!

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

Orvude Toetuslõuna ...
6.detsembril pärast jumalateenistust toimub orvude
toetus lõuna koosviibimine.  Vabatahtlik korjandus
on ettenähtud, mille summa saab suunatud
orbudele Eestis.

Jumalateenistused 

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

Jõulupühad
Jõuluõhtu jumalateenistused toimuvad  kell 4 p.l.
eesti keeles.  Inglisekeenle jumalateenistus jääb
ära.  English language Christmas Eve service is
cancelled. Esimesepüha, , Vanaaasta õhtu ja
Uue Aasta jumalateenistused jäävad ära.

Victorias toimub viimane eestikeelne
jumalateenistus Lutheran Church of the Cross
kirikus laupäeval 12.dets. kell 2 p.l.  Victoria
kuulutuspunkti vanem on Urmas Anniko, tel. (250)
474-0255, e-mail victoria@eelk.ee.  Jätkab
hingehoidmine Vancouveri saarel õpetajaga
kokkuleppimisega.  Palun helistada õpetajale 604-
263-1802.

Kolmekuningapüha...
6.jaanuaril (Kolemkuningapäeval) kell 1100.

EV Ökumeeniline...
jumalateenistus toimub teisipäeval 24.veeb. kell
1100 hommikul Peetri kirikus.

Kolm Suurt Päeva
• Suur Neljapäev 1.aprillil kell 7 õhtul.  
• Suur Reede 2.aprillil kella aega teatatakse

lähemas tulevikus.  
• Ülestõusmispüha 4.aprillil kell 1100.

Täiskogu koosolek

Vastavalt koguduse Põhimäärustele 6.1 ja 6.3 olete
teatatud, et koguduse täiskogu koosolek toimub
pühapäeval 31.jaanuaril, kell 12:30 p.l. kiriku
ülevalsaalis.  Koosoleku Päevakord on
ettemääratud Põhimäärustes 6.5, nimelt 

a) Opening devotion
b) Approval of the minutes of previous meeting
c) Reports
d) Elections
e) Approval of budget
f) Unfinished business
g) New business
h) Closing prayer

Õpetaja kõnetunnid ...
peetakse õpetajaga kokkuleppel. 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.

^
Lydia Pallas (95)

Soovime lahkunu
omastele südamlikku
kaastunnet.



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.

Jõulutervitused

Soovime kõigile rõõmsaid jõulupühi!
– õp.Walter Johanson perega.

Tõeline jõulumuime. 

See lugu juhtus pea kümme aastat tagasi, kord
jõuluajal Virumaal, V-Jaagupi kihelkonnas, Inju
lastekodus.Lapsed istusid saalis ja peagi oli
hakkamas kena jõuluõhtu, kuhu oli tulemas ka
tõeline jõuluvana(seda punakuueametit olen ma
pidanud juba 35 aastat). Suuremad poisid „aitasid“
ukse taga ootaval jõuluvanal „tuua saanist“
jõulukotid kinkidega tema juurde ja habemik ootas
oma õiget märguannet saali sisenemiseks(ta oli
juba varakult teadlik lastest, sest päkapikud olid
„talle“ kõigist kõnelenud). Kaval jõulumees oli ka
eraldi omale tasku pannud mängumobiiltelefoni,
mille sees olid väikesed kommid ning pealoleva
klahvistikule vajutades kostsid kauniviisilised
telefonihelinad. See oli tal määratud veel
kaheaastase poisi tarvis, kes oli tookord noorim
kasvandik). Peokava oli sel kaunil õhtul tulnud
appi korraldama Vaeküla kooli lauluõpetaja Tiina,
kes tundis mitmeid lapsi, kes seal koolis õppisid.
Ka tema aitas uksetaga seisvale jõulumehele teha
selgitustööd õhtuse peo korralduse kohta.
Jõulumees pidi sisenema saali, kui tüdrukud laulsid
ühte viiesalmilist jõululaulu ja kui teine salm

lõppeb peab hakkamagi jõuluvana töö. Õpetaja
lipsas saali ja kohe pidi pidu algama. Kuid minuti
pärast tuli ta ukse taha tagasi ning palus
jõuluvanalt, et kas ka tema saaks loota jõulusoovi
täitumist. Jõuluvana lubas muidugi lahkelt, et seni
on kõik soovid kaunil jõuluajal tema poolt
täidetud. Ja siis kõlas see soov, mis kõigepealt
võttis ka elatanud jõuluvanalt põlved nõrgaks-
nimelt palus õpetajanna, et kas talle saaks
jõulumees kinkida tõelise jõululapse! Kohmetunud
taat aga ei kaotanud valvsust ja lubas, et tema teeb
selle jaoks kõik, et ka selle tagasihoidliku noore
pedagoogi jõulusoov täituks. Peagi kõlasid saalis
kaunid preilide lauluhääled ning siis peatas
jõulutaat korraks laste laulu, tervitamaks toredat
lastekoduperet. Suuremad poisid olid ka kenasti
aidanud paljud kingikotid saali uhke kuuse
juuresoleva jõuluvana tooli juurde tuua. Taat jagas
sel ajal oma kotist peorahvale isiklikult maiustusi
ja siis tatsus ta kinkide juurde istuma, kus õigel
ajal märkuandes sai peorahvas kontserti edasi 
kuulda. Kuid veel enne võttis ta toolil istudes oma
taskust kommimobiiltelefoni ja kutsus tolle
kaheaastase väikemehe näpuga viibutades oma
juurde. Noorisand oli ka kohe jõulumehe süles, kus
ta kohe mõne magusa kommikese suhu pistis. Siis
alles sai taadi märguande peale seda kõike
ootavatele neidudele ja õpetajale alanud kauni
jõululaulu jätkamiseks. Paar salmi laulu
ärakuulanud jõulumees saigi äkitselt ime
tunnistajaks-noor lauluõpetaja kallistas seda suure
valge habeme ja uhke punakuuega vanataati ja lasi
üle oma huulte kosta kõva ning selge
häälega“Aitähh sulle selle jumaliku jõulukingi
eest“, kus teised lapsed ammuhakanud laulu
viiendat viimast salmi laulsid. Ja siis koges see
jõuluvana, kui ruttu ja millise kingituse sai ta teha
ühele noorele, hetkepealt saanud emale. Peatselt
lõppes laste poolt korraldatud jõulukontsert ning
aeg oli jõulumehel jagada jõulukinke. Pea tosin
aastat on ta Inju lastekodus jõuluröömu jaganud,
täites nii laste kui ka maja soove. Aastate jooksul
on ta kaugelt kaunist Vancouveri Peetri koguduse
rahva poolt annetatud vahendite eest muretsenud
ka neile lastele kõike vajaminevat ning rõõmu
valmistavat. On peetud meeles nii kõige väiksemat
ja ka peatselt oma ellu astuvat noort.  See kaunis
kodu on nüüd lastel läinud, nad elavad sellest
sügisest samas vallas Vinni alevikus uues
perekodus Päikese tänaval. Ka jõuluime tol kaunil
jõuluõhtul sai tõeliseks ja Tiina omale toreda poja.
Tahaks soovida, et jõuluimesid jätkuks ja seda
kogu aastaks- tehkem ikka teineteisele head siis
tuleb see ka endale kamaluga tagasi. 
Peatset algavat kaunist advendiaega!
Õnnistussoovidega, jõuluvana Karl Mäesepp
Rakverest.
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KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

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

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

Vanim eestikeelne vaimulik raadiosaade eetris

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

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

Neljapäeval, 24.detsember, kell 14.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.

Teenib piiskop Aiden. Laulab Segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.
.
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IN MEMORIAM

LYDIA PALLAS
 16. jaanuar 1914 - 2. oktoober 2009

MÄLESTADES LIIDIT

Kallid Linda ja Virve perekondadega, armsad leinajad:

Olen tunnud Liidit terve eluaja ja viimastel päevadel rändasin temaga jälle neid teid, mis meil olid
ühised. Astusin jälle sisse ta kodudesse ja tundsin igas soojust ja lahkust.

Meie saatusega inimestel on kodusid olnud üsna mitu. Ühes neist külastasin Liidit umbes aasta
tagasi. Ta keha oli jäänud nõrgaks, astumine viletsaks, aga tal oli jõudu mind vastu võtta naeratusega,
küsida meie perekonna käekäigust, tuletada meelde minu ema-isa — Kusti oli olnud isaga lapsepõlve
sõber ja sugulane — ja arutada Muhu elu nüüd ja siis.

Liidi ja Kustiga oli hea vestelda ka nende viimases ühises Surrey kodus, kuhu Liidi jõudis rajada
aiamaa ja harrastada oma hobbit taimede ja lillede kasvatamisega. Ja seal sai Kusti 100. aastaseks Muhu
hümni saatel ja Muhu rahvarõivastes "noorikute keskel". Tal oli oma Muhu noorik ikka veel kodus, kes
keetis suppi ja hoolitses igati.

Rändasin mõttes veel kaugemale tagasi, Liidi ja Kusti Surrey tallu, nende kalkuni farmi. Seal sai
palju käidud, eriti praegusel Tänupüha ajal. Oli kiire turustamise aeg ja abi teretulnud, aga sellele
vaatamata oli laud kaetud, kartulid aurasid ja muu kodus kasvatatud aedvili maitses kalkuni kõrvale
ülihästi. Seal kasvasid Linda ja Virve üles, aeg liikus edasi nii kaugele, et isegi minu lapsed jõudsid
imetleda kalkunite karja ja mängida peitust kõrgete jürjenite keskel. Eriti lõbus oli meile kõigile, kui Liidi
ja Kusti tulid külla õunakorvide, lillekimpude ja lõbusa naeruga. Vahest toodi isegi taimi ja meie tänased
vaarika põõsad ongi Liidi antud. Nad lipsasid läbi päris tihti ja see oli alati väga tore kõigile, ema-isale,
meile ja lastele.

Sellised olid Kanada kodud ja me ilusad pikad aastad koos siin maal.
Enne seda elasime Rootsis ja seal samuti lähestikku. Liidi ja Kusti pere kasvas seal kahe tütre

võrra ja ma käisin titti vaatamas. Sanddjupeni majas, Folkestas oli aiake korteri ees ja meeldiv vaikne
paik, kus titevanker peeti ilusa ilmaga õues. Õppisin, et isegi kõige tillukesemad inimesed peavad päikest
ja värsket õhku saama.

Enne seda kõiki oli meie ühiseks eluasemeks põgenemispaat, kus magasime koos pimedas
laevakeres. Sellest hirmureisist ja koos saatuse kätel viibimisest möödus augusti kuus 65 aastat ja need
päevad jäid meile kõigile hingesse püsima nagu punase rauaga kõrvetatud.

Muhu põliskodu oli suurim õnneaeg, sest siis tõi Kusti Tüi tallu nägusa pruudi ja tegi nii ilusad
pulmad, et need jäid igavesti minu kolme-aastasse mällu elu esimeste mälestuste hulka. Mäletan selgesti
pruuti ja peigmeest, palju pulmalisi, pillimängu ja laulu ja tunnen, kuidas ema mu käest kinni võttis ja
ütles, et lähme pruudi kambrit vaatama. Mäletan seda suvelauta imeilusana, mis näis täis olevat kootud,
tikitud, õmmeldud käsitööd, küll seintel, voodil, kirstudes, korvides. Natuke vanemad teavad veel rääkida
kuidas pruutpaar pulmarongiga sel kuumal juunikuu 5. päeval 1938 hobuse ja vankriga Tüi mäest alla
kihutas nii et kruusatee aina tolmas! Vat, selline sõit tegi keeled kuivaks ja pani kurgud kipitama. Häda
kostus laulumeesteni; nad võtsid uudisest kohe kinni ja veeretasid valmis pika loo. Üks salmidest kõlas
nii:

Pungis õllenõu siis toodi meeste ette
           ja pesti keelelt kruusamaantee tolm

              Suur õllekapp käis mehelt mehe kätte
      Nii algas teie Muhu moodi pulm.

Sellest pulmast on möödas 71 aastat. Taevataat andis Liidi ja Kustile 69 neist elada koos.
Liidi, läbi raskuste ja kannatuste sai Sulle siiski suur maine õnnistus osaks. Nüüd Sa tõttad

igavese õnnistuse poole.
Olgu Sul hea. Puhka rahus. Meile jäävad mälestused. Aitäh nende eest.
Kaastundes Virvele ja Lindale perekondadega Jutalt perekonnaga.

Juta Kitching
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VANCOUVERI EESTI SELTSI

PEAKOOSOLEK

VES Annual General Meeting
Feb. 7, 2010 at 12:15 pm

toimub  pühapäeval, 7. veebruaril 2010.a. kell 12:15 päeval  "MEIE KODU" aulas,
6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

PÄEVAKORD: Agenda

1. Koosoleku rakendamine.
Call to order

2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine.
Minutes of the last AGM

3. Esimehe, laekuri ja revisjonikomisjoni aruanded.
Reports from the president, treasurer and audit committee

4. Seltsi allorganisatsioonide aruanded.
Reports from the sub groups

5. 2010 a. liikmemaksu määramine.
Membership dues for 2010

6. V. E. S. 2010 aasta eelarve.
2010 budget

7. Valimised:
Elections

a. esimees,
President

b. laiendatud juhatus,
Members of the executive

c. Läänekaare Postipoisi toimetaja,
Editor

d. revisjonikomisjon,
Audit committee

8.   Kohal algatatud küsimused.
New business

9. Läbirääkimised.
Further discussions

10.  Koosoleku lõpetamine.
Closing

Vancouveri Eesti Seltsi juhatus.
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EKÜK EKÜK EKÜK
Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada / Eesti Kultuuri Ühing Kanadas

6520 Oak Street,Vancouver, B. C., V6P 3Z2, Canada

EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
2009. aasta PEAKOOSOLEK

toimub pühapäeval 10. jaanuaril 2010, kell 12:45
“Meie Kodu” saalis, 6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

P ä e v a k o r d:
1. Koosoleku avamine

2. Koosoleku rakendamine

3. 2009. a. peakoosoleku protokolli esitamine

4. Tegevuse aruanded:
a) EKÜK
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded

6. Valimised:
a) EKÜK; Revisjonikomisjon
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

7. Liikmemaksu määramine

8. Tegevuskava 2010
a) EKÜK
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

9. Kohalalgatatud küsimused

10. Läbirääkimised

11. Lõpetamine
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Saaremaalt küüditamine
Ettekantud EKÜK korraldatud küüditatute mälestamisel

"Meie Kodus" 14.06.2009

Mu nimi on Leida Rei. Olen sündinud ja ülesse kasvanud Saaremaal, Sõrve poolsaarel,
Salme vallas, Kaimri külas. Kui vaatate Saaremaa kaardilt, näete et see koht on peaaegu kõige
kitsam maaala Sõrve poolsaarel - tähendab ühest mereäärest teise. Seal toimusid II Maailma sõja
ajal suured lahingud.

Oleme täna kokku tulnud, et mälestada kurbuses 1941.a. juuni ja 1949.a. märtsi
küüditamist, mis toimus üle meie kodumaa ja mil' tuhanded kaasmaalased küüditati Siberisse.

Eestis toimus 1941.a suvel veel üks küüditamine, millest ei ole eriti palju räägitud. See
toimus ainult saartelt:  Saare-, Hiiu- ja Muhumaalt.

Ka meie perekonda - mu isa, ema, ma ise ja mu kolm õde - tabas see kohutav sündmus
1.juulil 1941. Ma olin siis 17 aastane. Minust mõni aasta vanemal õel oli just samal päeval 19.a.
sünnipäev. Siis minust paar aastat noorem õde oli 15 aastane ja kõige noorem õde oli 13 aastane.

1.juuli hommikul, umbes kella 4-5 paiku põrutati uksele. Kaks tundmatut erariides meest
ja vene sõjaväelased püssidega seisid ukse taga. Siis märkasime kohkudes, et meid on tuldud
küüditama. Üks nendest erariides meestest oli väga kärtsitu, kuri ja närviline. Ta kiirustas meid
kogu aeg, et kiiremini valmis olla. Aga see teine mees oli viisakam ja isegi veidi kaastundelik -
soovitas soojad riided kaasa võtta. Ema nuttis ja ahastas väga ja see mees isegi püüdis ema veidi
lohutada. Meie neid mehi ei tundnud - arvatavasti olid nad Venemaa eestlased. Igatahes nad
rääkisid selgelt eesti keelt.

Panime nii ruttu kui saime oma asjad pakkidesse ja kottidesse. Et meie elumaja oli
peamaanteest veidi kaugemal, võtsime oma kompsud-kotid ja tuli jalutada maanteele kus meid
ootas buss. Paistis olevat kohalik liinibuss. Bussis oli muidugi bussijuht ja keegi tuntud omaküla
mees, kes kohe püüdis meile selgitada, et temal ei olla küüditamisega midgai tegemist, et teda oli
sunnitud tulema nõ. teejuhiks, et näidata kus küüditatud elavad.

Bussis oli juba üks perekond meie külast kahe alaealise lapsega. Veel korjati ülesse paar
üksikut meesterahvast ja üks vanem abielupaar. Nimekirjas paistis olevat ka veel üks vene
rahvusest mees, kelle elumaja oli metsa sees. Käidi teda ta kodust otsimas, aga mees oli vist
metsas peidus ja niiviisi ei saanud nad teda kätte. Siis korjati veel üks perekond kahe alaealise
lapsega ja siis viis buss meid Kuressare - Roomassaare sadamasse. Sadamakaile oli juba sel'
varasel tunnil palju küüditatuid kokku toodud. Ootasid laevale laadimist. Mehed eraldati naistest-
lastest ja paigutati teise laeva otsa. See oli viimane kord kui oma isa nägime. Ta suri järgmise
aasta veebruaris Irkutski vangilaagris.

Laev kuhu meid peale laaditi oli üks Läti kaubalaev, vist samuti küüditamise otstarbeks
välja käsutatud.

Mul on selgesti meelde jäänud üks sündmus laeval mida juhtusin pealt nägema. Nimelt
oli üks vanem naisterahvas vist eksikombel kodust ära toodud - tähendab, et ta ei olnud nähtavasti
küüditatute nimekirjas. Talle tuli teatama üks miliitsavormis mees, et ta võib tagasi kodusse
saada-minna. See vana inimene oli selle üle nii ülimalt tänulik ja õnnelik, et langes käsi kokku
pannes, tänades põlvili. Seal lähedal seisis vene sõjaväelane püssiga, kes lõi vanainimesele püssi
päraga küljeribidesse. Seda oli õudne pealt näha ja jääb mulle vist surmatunnini meelde.

Siis oli veel üks kurb sündmus. Nägin ja kuulsin pealt, et üks noor ema väikese titega oli
toodud ja tal ei olnud imikule midagi süüa anda. Laps nuttis ja samuti ema. Veidi hiljem teadis
keegi rääkida, et laevakapten olla võtnud selle ema koos lapsega oma kajutisse ja oli hoolitsenud
nende eest ja neid ka toiduga varustanud. Nii et, Jumal tänatud, häid inimesi ikka leidub!

Et see oli kaubalaev, mitte reisijatele mõeldud, siis pandi naised-lapsed alla lastiruumi,
mis oli mingi laudadest tehtud platvormiga kahe korruliseks ehitatud, et rohkem inimesi sisse
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mahuks. Seal oli palju laste nuttu ja emade ahastamist. Mina otsustasin minna ülesse laevalaele.
Sinna olid rohkem nooremad inimesed kogunenud ja olukord seal oli veidi lahedam.

Peale lõuna, ühel ajal, hakkas leav sõitma ja jõudsime õhtu eel Rohuküla sadamasse.
Laeva ei sõidutatud kohe sadamakai äärde. Oodati pisut aega ja siis pimeduse saabudes aeti laev
sadamasse. Kohe oli ka käsk laevast lahkuda lähedalolevasse rongijaama, kus ootasid meid
loomavagunid. Vagunid - ma ei tea mitu neid võis olla - topiti viimse võimaluseni täis. Isegi lae
all oli mingi platvorm ja sinna ronisid nooremad tüdrukud - istusid seal, jalad rippusid allapidi.
Ega loomavagunites  ju ei ole istmeid ega aknaid. Ainult lae ääre all seinas on väikesed
neljakandilised õhuaugud. Muidugi istusime põrandal.

Toileti aset täitis mingi plekist toru - nagu pliidi toru taoline seadeldis. See oli keset
vaguni põrandat üles seatud ja võite kujutada: kui rong liikus, vahest järsku seisatas ja siis jälle
liikus tagurpidi, vahest vahetas rööpaid jne. Kuidas see toileti ümbrus välja nägi? Puust põrand
selle ümbruses oli kõik uriiniga ligunenud.

Mina sain omale istumise koha seina äärde põrandale. Ainuke asi mis mul kaasas oli, oli
mu eelmisel talvel ostetud uus talvemantel. Keerasin selle kokku ja istusin sellele.

Siis juhtus, et keegi ema kelle istepaik oli selle haiseva toileti toru kõrval, hakkas valjusti
nutma, et ta väike poiss jäi haigeks ja hakkas oksendama. Püüdsin talle nii palju abiks olla, et
loovutasin oma istumispaiga talle, mis muidugi oli veidi puhtam. Panin oma kokkukeeratud
talvemantli sinna toileti toru kõrvale ja istusin sellele. Olin sel momedil täiesti n.õ. tuim, ei
oskanud nutta ega muretseda. Ma olen vist üldse veidi pikaldase reageerimisega inimene. Asjad
ja olukorrad annavad mul tunda tükk aega hiljem.

Eelmisel õhtul pimedas, laevalt maha tulles, kiirustati meid ka väga. Olles laevalael, kui
mu ema ja õed olid all lastiruumis, ma ei leidnud inimeste hulgast neid. Niiviisi eksisin nendest ja
nemad olid minu pärast väga mures olnud. Õde jutustas hiljem, et igakord kui punasõdur vaguni
ukse lahti tegi (nad ikka vahetevahel kontrollisid ja küsisid üht-teist vagunisolijatelt), siis oli ema
teisest vaguninurgast tõstnud käe ülesse ja hüüdnud sõdurile: „Passaaluste ja passaaluste!" (see on
venekeeles palun). Ema ei oskanud palju vene keelt aga siiski natuke rääkis. Viimaks vene sõdur
küsinud, et naine mis sul häda on, mis sa seal „passaalustad"? Ema õelnud, et meil on üks laps
kadunud ja ma tahaks teada kuidas temaga on. Venelane küsinud, et kui vana see laps sul on?
Ema ütleb, et 17 a. Venelane õelnud, et see pole enam laps, see juba täiskasvanud inimene -
lõõnud käega ja tõmbanud ukse kinni.

Siis oli veel üks hale sündmus seal vagunis. Oli üks elatanud naisterahvas, kes oli ka oma
perekonnast ära eksinud ja ta läks peast segadusse ja hakkas märatsema. Proovis kõndida seal
naiste-laste vahel ja vahete-vahel kukkus maha. Viimaks õnnestus tal pääseda ukse juurde. Siis
tagus rusikatega vastu ust ja nõudis, et teda välja lastakse. Selle peale tõmbas vene sõdur ukse
lahti ja ähvardas, et kui te siin sees vait ei ole, siis topime seal lae all need õhuaugud kinni! Siis
hakkas mul tõsiselt hirm. Kui nad seda teevad, lämbume me kõik siin surnuks, sest õhk oli juba
niivõrd palav ja lämbuv. Viimaks siiski õnnestus naistel teda rahustada. Keegi andis talle midagi
pisut söödavat (tükikese võileiba). Siis ta jäi rahulikuks ja istus maha ühe väikese blondi
juukstega tüdrukukese kõrvale - silus selle juukseid ja kutsus teda Virveks. Hiljem õppisin ta
perekonda tundma ja selgus, et ta väike poja- või tütretütre nimi oli Virve ja sellel väikesel Virvel
olid samuti blondid juuksed.

Siis ühel päeval jällegi käsutati meid vagunitest välja ja laaditi vene sõjaväe veoautotesse.
Kui mitu autokoormat meid naisi-lapsi oli ma ei tea. Ja siis sõidutati meid kusagile hoovi.
Alguses ei teadnud me mis koht see oli, aga selgus et oli Harku vangimõisa hoovipealne.

Harkus oli ju ka Eesti iseseisvuse ajal vangimaja, kus peeti kinni kriminaalvangid. See
vangimaja oli veidi eemal, meid sinna ei pandud, vaid paigutati vangimaja n.õ. mõisa majadesse.
Seal olid muidugi ka trellid akende ees ja hoones sees olid seinte äärde ehitatud magamisnarid.
Seal olid nähtavasti enne meid olnud vangid sees, sest naridel olid juba peaaegu tolmuks magatud
või tallatud õled. Sealt saime omale ka täid riietesse ja juukstesse. Õue või hoovipealne oli
ümbritsetud kõrge kivimüüriga ja väravatel oli valvurid, vene sõjaväelased püssidega.
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Olime Harkus (võiks seda kutsuda vangilaagriks) paar kuud. Meid pandi ka veidi tööle.
Käisime heina tegemas, sest oli ju suvine heinaaeg ja vangimõisal oli ka lehmakari. Käisin
mõnikord lehmade karjas koos kellegi teise tütarlapsega. Tuli valvata, et lehmad karjamaalt
lähedalolevasse soose ei jookseks. Puhastasime aiamaalt ja kartuli põllult umbrohtu jne. Ma ei saa
õelda, et me oleksime lausa nälga või tühja kõhtu kannatanud. Toitu anti, aga see oli muidugi
vilets - hirsi putru, tursapea suppi ja mõnikord ka makaroni suppi mingite lihakillukestega sees.
Mõnikord said lapsed isegi vähe piima. Musta rukki leiba anti külluses, nii et ettemõtlejad tragid
naised isegi kuivatasid leivaviilusid õues päikese käes, et kui edaspidi ikkagi Siberi reis tuleb ette
võtta, oleks kuivatatud leivatükke kaasa võtta.

Põhjus, miks nad meid Siberisse ei saanud viia oli see: venelaste ja sakslaste vahel oli
sõda juba alganud ja Saksa lennukid olla raudtee rõõpad Eestist Venemaale puruks pommitanud.
Ega sakslased ju seda raudtee pommitamist muidugi küll meie pärast teinud, et meie Venemaale
küüditamist takistada, aga sõja ajal käib ikka pommitamine ja purustamine - ja nii see juhtus.

Mehed viidi vist rongijaamast Tallinna keskvanglasse ja sealt veidi hiljem laevaga
Venemaale - Siberisse. Noored poisid, nii 16 - 18 a. vanused, kes juba laeva pannes Roomassaare
sadamas meestest eraldati, toodi ühel ajal (ei mäleta täpselt millal) Harkusse, kust nad hiljem
emadega koos kodudesse tagasi said tulla.

Nüüd aga need küüditajad ja „võimumehed" olid kindlasti ise sõjapaanikas ja ei teadnud
mis nende naiste-laste karjaga peale hakata. Nad lasid meid pikapeale oma kodudesse tagasi
minna. Reis Harkust Saaremaale oli omakorda mitmesuguste läbielamustega seotud. Ma ei hakka
sellest pikemalt rääkima - see läheks liiga pikale.

Jõudsime tagasi Saaremaale ühel ajal septembris. Oktoobri alguses olid meie kodukülas
ja seal ümbruses suured lahingud sakslaste saabudes. Sõjamöllus põles meie kodu täielikult ja talu
loomad said surma. Järgnes n.õ. Saksaaeg, nagu rahvakeeles seda kutsuti. Siis tuli ka
päevakorrale uurimisi ja järelpärimisi eelmise kommunismi okupatsiooni ajal aset leidnud
kuritegude ja küüditamise asjus.

Mäletan, et ka meil käis kohalik Saksaaegne politseinik ema jutul. Kuulsin pealt kui ta
küsis emalt, et kas ta teab kes meie perekonna küüditamises süüdlane või kaebaja on. Ema
muidugi teadis või kahtlustas kindlasti. Aga ütles politseile, et ma ei hakka kellegile n.õ. näpuga
näitama. Kes selles süüdi on või kui tal on karistust vaja: „Annan selle Jumala hooleks"

See minu väike ettekanne on nagu üks väike killuke meie Eestimaa ja rahva keerulisest
ajaloost.

Aitäh mind kuulamast!
Ja Jumala õnnistusi teile!

Leida Rei

Tänuavaldus
Soovime tänada kõiki, kes võtsid osa meie kalli ema, Lydia Pallase, matuseteenistusest

ja sellele järgnenud peiedest.
Eriti suur tänu õpetaja Walter Johansonile südamliku teenistuse eest. Täname ka Territ

imeilusa muusika eest ja Dr Juta Kitchingut, kes pidas huvitava ja armsa kõne oma mälestustest
meie emast.

Täname kõiki kaartide, lillede ja kaastunde avalduste eest.
Lõpuks, palju tänu kõigile kes annetasid ema mälestuseks meie Peetri Kirikule.

Linda ja Virve peredega
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on avatud pühapäiviti 12.00 - 13.00, esmaspäiviti 20.00 - 21.00 ja Pensionäride
Ühingu koosviibimistel 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

When The Noise Had Ended Mai Maddisson  - Woodsville, NH, 2009
Geislingen DP Children Remember. The youngest victims of WWII search their

memories to tell how they and their families escaped the Red Army to find refuge in a displaced
persons' camp in post-war Germany – more than 60 years ago.

Lakeshore Press

Päevaraamat Helli Kelk - Tallinn, 2008
Jätk autori eelnenud elulooraamatule „Elu on lugu". Sisaldab aastaid 1986-2008.

Autori kirjastus

Väliseesti teater Ants Järv - Tartu, 2009
Teise maailmasõja ajal põgenesid kodumaalt kümneid tuhandeid eestlasi. Juba põgenike-

laagrites asutati seltse, moodustati laulukoore, näiteringe, rahvatantsutruppe ning rajasid sellega
aluse pagulaste kultuurielule. Raamat annab ülevaate teatri tegemisest väljaspool Eestit pagulus-
aastatest kuni tänapäevani. Neli lehekülge on pühendatud Vancouveri tegevusele.

Vanemuise Seltsi Kirjastus

Heino Kaljuste kestev elu koostaja Maimo Kalmet - Tallinn, 2005
Heino Kaljuste tõtlev elu ei andnud mahti memuaare kirjutada, kuid aastatel 1977-1989

täitis ta kalendermärkmikke, kuhu kandis iga päev sisse tegevused, kohtumised, ilmateated ja
talle tähtsad sündmused. Need märkmed ja ta oma kirjutised on aidanud tema elulugu kokku
seada..

SA Lootsi Koda

Vana Viljandi Koostanud Toomas Karjahärm - Tallinn 2006
Käesolevas albumis peegeldub Viljandi vanem ajalugu: ehitised ja inimesed sellistena,

nagu nad nägid välja 19 sajandi lõpul ja 20. sajandil enne Teist maailmasõda. Postkaarte ja
fotosid Sven Karjahärmi ja Eesti Filmiarhiivi kogust

Kirjastus Argo

Undi-jutud      Koostanud Kalev Kesküla. - Tallinn, 2008
Kirjanik ja teatrimees Mati Unt (1944-2005) oli iseäranis "kunstiline loom" – looja, kes

elas rohkem oma loomingus kui igapäevases maailmas. "Undi-juttudes" kirjeldavad Undi
lähedased ja kaasteelised tema elu ja loomingut nagu nad seda nägid ning kuidas nad selles
osalesid. Kirjastus Hermes

Estonian Life Stories Compiled by Rutt Hindrikus - Budapest, 2009
This anthology contains 25 selected life stories of Estonians who lived through the

tribulations of the 20th century, and describes the travails of ordinary people under numerous
regimes. Central European University Press

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Jõulud 1944-45 Saksamaal
Lahkusin Eestist haavatuna kevadel 1944.a. Viidi mind lõunapoole - teadmata kuhu.

Viimane peatus oli Saksamaal Hannoveri linnas. Seal pandi mind Bergen by Celle haiglasse.
Kõik oli ilus. Haigla arstid ja õed olid väga sõbralikud. Haigla oli väga suur ja väljas värskes õhus
oli ujumisbassein. See oli mõeldud nendele kes ei olnud raskesti haavatud. Iga nädal külastasid
haiglat koolilapsed. Igaühelt küsiti kas midagi oleks vaja, järgmisel nädalal tuuakse kui nad uuesti
külastavad. Poisid ja tüdrukud olid kõik korralikult riietatud ja juuksed olid lõigatud. Nagu oli
meil Eestis Puiatu Lastekodus, meie järgi hoolitseti hästi.

Nüüd tulid jõulud. Sugulased külastasid haigeid. Kõik olid rõõmsad kui sai jõulu napsu
võtta. Poisid ja tüdrukud tulid jõululaule laulma - Püha öö ja Oh kuusepuu. Teised kõik olid
rõomsad aga mina olin üksinda. Ei olnud kedagi kes tuleks mulle soovima rõõmsaid jõulupühi.
Salaja ma nutsin, silmad läksid vesiseks, et pean siin võõrsil üksinda olema pühade ajal. Nii
möödus mul jõulud ja uus aasta 1944-45.

Kevadel tuli suureks üllatuseks eesti keelne ajaleht ja kiri Eesti saatkonnast Berliinist.
Haigla oli teatanud neile, et ma olen seal.

Kalev Lillak

Püha öö, önnistud öö

1812.a. Austrias, väikeses külas Alpides, sündis beebi ühele naisele. Ta mees jalutas
vaikselt alla teatama pastor Mohrile sellest sündmusest, mis külale tuli üllatusena. Mees ja pastor
Mohr istusid laua äärde ja küünla valgel panid sõnad paberile. Vara hommikuks oli sündinud
laul „Püha öö, õnnistud öö".

Järgmisel aastal, suureks üllatuseks, samas külas jõuluõhtul sündis beebi ühele teisele
naisele. Ja aasta hiljem sündis jõuluõhtul veel kolmas beebi. Lapsed kasvasid ja iga aasta sõitsid
jõuluõhtul Leipzigi. Seal nad laulsid „Püha öö, õnnistud öö" kuningannale kellele see väga
meeldis. Ta küsis: mis on selle laulu nimi? Lapsed vastasid, et see on „Püha öö". Kuninganna
siis vastas, et see on väga ilus laul. 1832 aastal on viimast korda, kui lapsed käisid Leipzigis seda
laulu laulmas. Sealt see laul läks laiali ja nüüd laudakse seda igalpool üle maailma.

See jutt on kirjutatud Belgias sõjavangilaagris 24.detsembril 1945, kell 10 õhtul.

Kalev Lillak

Tänuavaldus
Tänan kõiki, kes aitasid minu 90-ndat sünnipäeva nii ilusasti tähistada. Eriti tahan tänada

minu pere ja neid kes aitasid seda meeldivat õhtut korralada ja läbi viia: Alar - Marje - Tarmo -
Laine - Vello - Kärtu - Armas - Edda ja Enno Keerutajatega. Tuhat - tuhat tänu.

Leida
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Vaimulik mõtisklus: „Kasutute“ inimkannatuste autentne transformatsioon

Valu või kannatuse kartuses kaugenevad inimesed instinktiivselt võimalikust ohust. Nähes
telefoniekraanil ebameeldiva naabri numbrit, püüame kõnele vastamist vältida.

Ent ometi võime me ka valutekitavas või ebameeldivas olukorras reageerida ettekavatsetult
ning see eristab meid selgelt loomariigi olevustest.

Me võime valida. Vältimise asemel võime valule hoopis vastu seista ja seda taluda kõrgemate
eesmärkide nimel. Me teame, et nõel teeb haiget, kuid otsustame kätt süsti ajal paigal hoida, sest me
teame, et süst teeb meid terveks. Me teame, kui piinarikas on problemaatilise naabriga kõnelda, kuid
ometi võtame me end kokku ja saame sellega hakkama naabruskonnas rahu säilitamise nimel.

Kuid me võime valu ja kannatuste puhul lasta ka murel ja hirmul enda üle võimust võtta.
Keerulise suhte all kannatades võime hakata otsima lohutust narkootikumidest, alkoholist või
liigsöömisest. Kui mõte rasedusest on meile talumatu, võime selle abordiga lihtsalt lõpetada, võttes
seeläbi ka oma poja või tütre elu. Vähihaiged võivad kõigile oma kannatustele korraga lõpu teha,
sooritades arsti kaasabil enesetapu.

See, kuidas me otsustame reageerida kannatustele, olgu siis ratsionaalselt või irratsionaalselt,
on üks inimese tähtsamaid valikuid. Paljudele tähendavad kannatused üksnes halba, mida tuleks iga
hinna eest vältida. See aga viibki paljude irratsionaalsete ja destruktiivsete otsusteni.

Inimesi eristab loomadest asjaolu, et me oleme teadlikud oma kannatustest ning me tahame
teada nende põhjusi. Kui me ei suuda leida rahuldavat vastust, võivad meie kannatused veelgi
süveneda. Haiglavoodis või ratastoolis olles on väga raske hoiduda küsimast „miks?”, kuna raske
haigus ja nõrk keha tekitavad meis mõtte, et oleme kasutud; meile näib, et oleme teistele üksnes
koormaks. Ehkki tegelikult pole ükski kannatus „kasutu”, võime me paljud kannatused lihtsalt käest
lasta minna või n-ö ära raisata, kuna me pole mõistnud nende sügavamat tähendust. Jumal andis
vastuse küsimusele kannatuse tähenduse kohta ristil kannatanud Jeesuse Kristuse kaudu.

Tervishoius kerkib kannatuse küsimus regulaarselt esile ning ehkki meditsiini abil püütakse
kõigest väest kannatusi ja valu vähendada, ei suudeta neid siiski täielikult elimineerida. Patsientidel,
kelle kannatusi ei ole võimalik leevendada, peab aitama mõista kristlikku arusaama lunastavast
kannatusest.

Lunastava kannatuse kontseptsioon eeldab, et inimlik kannatus kujutab endast midagi
rohkemat, kui me esmapilgul näha oskame. See ei ole lihtsalt vaigistamata kurjus, mille eest tuleks
instinktiivselt põgeneda. Pigem on see saladuslik jõud, mis võib meie isiksust vormida ning muuta
meid küpsemaks. Me peaksime õppima seda jõudu kasutama ning aktsepteerima inimese elutee ja
saatuse osana.

Kõigil, kes kannatavad, on võimalus jagada Kristuse lunastavat kannatust. Küllap teame juba
lapse-east peale, et jagatud valu on kergem kanda. See tähendab, et meie kannatused ei tee head mitte
üksnes meile endile, vaid ka inimestele meie ümber, kellega me tunneme inimlikku osadust.
Haigevoodisse aheldatuina muutume ristipuul kannatava Kristuse sarnaseks ning meile avanevad
võimsad lunastuslikud hetked, juhul kui me aktsepteerime oma olukorda ja oleme ühenduses
Kristusega.

Tänu Issanda armastusele meie vastu saame me tõepoolest anda oma panuse Tema
lunastusplaani, kui ühendame oma kannatused Tema ristikannatustega. Samamoodi nagu väike laps
annab oma panuse, kui aitab emal kringlit küpsetada, lisades taignasse mune, jahu ja suhkrut. Ehkki
ema ei vaja kringli tegemisel abi, on lapse panus tõeline ja tähendusrikas, kuna armastava ema ja lapse
koostööst sünnib midagi erilist. Samamoodi lubab Jumal meil ohverdada oma kannatused, et saaksime
jätta oma kustumatu jälje tema lunastustöösse. Kasutute kannatuste muundamisest millekski ülimalt
tähenduslikuks saab hingelise rõõmu allikas neile, kes selle vastu võtavad. Nende jaoks, kes elavad
Kristuses, kujutavad kannatused ja surm uue, lunastusliku loomingu sünnivalusid. Ehkki keegi ei
soovi oma ellu kannatusi, näitavad need teed transtsendentsete võimaluste juurde, juhul kui me nende
eest hirmus ei põgene.

Õp Walter Johanson.
http://uuseesti.ee/21740
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Vancouveri Eesti koguduste esindajad kohtusid.

28. novembril kohtusid Peetri koguduse õpetaja Walter Johansoni kutsel kolme
Vancouveri  Eesti koguduse juhatused.  Need kolm on E.E.L.K. Peetri kogudus, Eesti
Ühendatud Baptisti kogudus ja Vancouveri  Eesti Apostelliku Õigeusu kogudus.
Koosolek toimus õpetaja Walter Johansoni eesistumisel. Koosoleku avapalvuse pidas
Ühendatud Baptisti koguduse pastor Alari Allikas. Palvuse käigus tõi ta esile  Kristuse
kutse ühtsusele.  Koosolek otsustas jätkata Vabariigi Aastapäeva ja Surnuaia Püha ühist
pidamist väljakujunenud viisil. Järgmise Vabariigi Aastapäeva teenistuse korraldamise
eest hoolitseb Peetri kogudus. Vabariigi aastapäeval kogutud annetused otsustati anda
Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingule ja Surnuaia Pühal kogutud annetused Forest Lawn
Cementary fondi. Koosolekul otsustati hakata pidama ühiseid temaatilisi kogunemisi
kolmapäeviti kell 11, enne Kuldse Klubi kokkutulekut.

Koosolek pidas oluliseks ühiseid juhatuste koosolekuid jätkata. Järgmine taoline
koosolek on plaanis  pidada Ühendatud koguduse ruumes 15. mail 2010.

Alari Allikas

Ees: Mari Kaul-Rahiman, pastor Alari Allikas, õpetaja Walter Johanson, Kärt Selde
Taga: Herbert Kirves, Peeter Lepik, Villi Vink, Marje Suurkask, Alar Suurkask, Arvo
Marits.
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Leida 90
Leida Nurmsoo pühitses 24. oktoobril oma 90. sünnipäeva koos oma laste, lastelaste, sugulaste ja

sõpradega Compass Point hotellis. Kohal olid pojad Ülo ja Rein ning tütar Maia koos peredega. Kohal
olid ka sugulased Muhust ja Leida lemmik grupist, Keerutajad. Keerutajad austasid Leidat mitme
tantsuga, milles ka Leida ise vapralt kaasa lõi. Tarmo muusika tõstis peotuju terve õhtu. Paljud imestasid,
et jubilar tantsib kergemate jalgadega kui paljud temast palju nooremad. Poeg Ülo, kes elab Ontarios,
luges ette sünnipäeva tervitused mitmelt riigijuhilt. Kõnelejad tuletasid meelde Leida aktiivsust eesti
ühiskonnas: Edda õnnitles teda Kuldse Klubi nimel, Enno tervitas oma "ema" Pulmad Abruka Moodi
näitemängust, Armas tervitas Omamoodi grupi nimel, Marje tänas Vancouveri Eesti Seltsi nimel Leidat
kes andis suure panuse Mäeotsa pidudel peaperenaise ülesannetes.

Leida on laulnud mitmes kooris ja aitas korraldada vägevaid saarlaste pidusi üle mitme aasta.
Täname Sind jälle kallis Leida ja õnnitleme Sind juubeli puhul.

Marje
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Pulmad

Hein - Suurkask

Ülempreester Stefan San Diegost toimetas
Vancouveri Eesti Õigeusu Koguduse
laulukooriga pulmad 5. septembril a.2009.  Liisa
Suurkask abiellus Richard Heiniga.  Proua ja
härra Hein tänavad lauljaid ja kõiki teisi kes
aitasid talituse ja peoga ning kõike pulmalisi hea
tuju ja õnnesoovide eest.

Taylor - Johnson

Linda ja Wayne Johnsoni tütar Elena abiellus
Brad Tayloriga 5.septembril 2009.
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ÜEKN esindaja Eestis Aho Rebas uues töökohas
Mai lõpus lahkusid sotsiaaldemokraadid Eesti valitsusest. Seoses sellega lahkus ametist ka
rahvastikuminister Urve Palo ja tema büroo saadeti valitsuse poolt laiali. Kaks nõunikku said
siiski tööd Sotsiaalministeeriumis ja Aho Rebasele võimaldati oma tööd väliseestlastega jätkata
nõunikuna Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna esinduses.

Peale puhkust ja toredaid suviseid üritusi nagu Jaaniõhtu Sämstadi suvekodus
Lääne-Rootsis, ESTO2009 Münsteris Saksamaal ja Laulu- ja tantsupidu Tallinnas asus
Rebas uuele töökohale Tõnismäel augusti alguses. Oli vaja kiiresti kohaneda uue
töökohaga, uute inimestega, uute rutiinidega ja uute arvutisüsteemidega. Endisteks jäid
siiski tööülesanded, mis kujutavad endast peamiselt kontaktide ja info vahetamist
valitsuse ja välismaal elavate eestlaste vahel ning Rahvuskaaslaste programmi ja selle
nõukogu ning riiklike toetuste administreerimist, mis oma bürokraatlike nõuete poolest
nõuab suurt vaeva ja täpsust.

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esindaja töö eeldab elavat ja mitmetahulist
suhtlemist nii kodu- kui väliseestlastega. Rebas, kes oli aastatel 1979-86 Göteborgi Eesti Kooli direktor,
on käesoleval aastal mh. juhendanud Tallina Ülikooli üliõpilast, kes kirjutab oma seminaritöö Göteborgi
Eesti Kooli tegevuse kohta. Seminaritöö jaoks tõi Rebas kohvritäie kooli arhiivmaterjale Rootsist.
Göteborgi Eesti Kooli asutamisest möödub tuleval aastal 50 aastat ja kavas on seminaritöös põhjal
kujundada raamat Göteborgi Eesti Kooli juubeli tähistamiseks.

Paljud kohtumised on aga võrdlemisi juhuslikud, kohates tuttavaid jalutades Tallinna vanalinnas
või mõnel seminaril või kultuuriüritusel. Nii saab ka tööalaseid küsimusi lahendatud või arendatud ja iga
kord saab informatsiooni edastada ja vastu võtta.

Augustis toimus Aho Rebase osavõtul huvitav üritus Krimmi Eestlaste Tugiseltsi esimehe Aare
Hindremäe talus Kehtna vallas, kus pidulikult saadeti teele Rahvuskaaslaste programmi toetusega töötav
Krimmi eestlaste eesti keele õpetaja Tiina Rekand. Ta läks tööle teiseks aastaks ja tema tegevusest
möödunud õppeaasta jooksul eesti väljarändajate järglaste külades on ka Rahvuskaaslaste programmi
toetusega tehtud film „Krimmi õpetaja“, mis esilinastub Tartus novembris.

Augusti viimasel nädalal viibis Aho Rebas USA-s Lääneranniku Eesti Päevadel Seattles, kus ta
pidas kaks ettekannet: „Eestlased välismaal ja Rahvuskaaslaste programmi sihid“ ja „Väliseestlaste rollist
Eesti iseseisvuse taastamisel“ ja võttis osa paljudest toredatest üritustest, mh. ka LEP2009 ühendkoori
lauljana.

Septembri lõpus võttis Rebas Haridus- ja teadusministeeriumi esindajana osa ümarlauast Eesti
Muinsuskaitse Seltsi juures, kus koos Seltsi praeguse esimehe Jaan Tamme ja endise esimehe Trivimi
Vellistega arutati silmapaistvate välismaal maetud eestlaste haudade ja elukohtade tähistamise jätkamist.
Viiendal novembril on Aho Rebas kutsutud esinema Helsingi Ülikoolis ettekandega väliseestlastest ja oma
tööst Tuglase Seltsi loengusarjas „Virolaisuus maanpaossa“.

Kuid töö juurde ei kuulu ainult suhtlemine ja reisimine. Sügisel on Rebas Rahvuskaaslaste
programmi nõukogu nimel vastu võtnud ja administreerinud 23 toetuste taotlust. Nende menetlemine
nõuab ulatuslikku tegevust ja suhtlemist erinevate riigiametnikega peamiselt arvuti abil. Rahvuskaaslaste
programmi nõukogu otsustega on sel aastal jagatud toetusi 76-le väliseestlastega seotud projektile kokku
ligi kuus miljonit krooni. Lisaks on Haridus- ja teadusministeerium otse toetanud eesti keele õpet
väljaspool Eestit veelgi suuremate rahadega. Ka Kultuuriministeerium jagab omal algatusel toetusi
väliseesti üritustele.

Igal tööpäeval tuleb nõunikul vastata rohketele eposti kirjadele ja telefonikõnedele, mis
puudutavad Rahvuskaaslaste programmi ja välismaal tegutsevaid eesti organisatsioone.  Tihti on ka vaja
täiendada veebilehte ”Rahvuskaaslased välismaal” (www.eesti.ee/rahvuskaaslased) uudiste ja muu uue
infoga. Värskeks ülesandeks on ka ÜEKN veebilehe (www.uekn.org ) uuendamine ja haldamine.
Rebasega saab otseühendust e-posti aadressil: aho.rebas@hm.ee .

Palju energiat on Aho Rebas viimasel ajal pühendanud bussireisi korraldamiseks Peterburi ja
Levašovosse novembri keskel. Levašovo Memoriaalkalmistule on aastel 1937-38 maetud 47.000 Stalini ja
NKVD terrori ohvrit ja nende hulgas ka palju eestlasi. Seepärast on Levašovos maetud omakstele Eesti
riigi poolt mitu aastat korraldatud reise sinna. Võimalike reisijatega kontakteerumine ja terve reisi
organiseerimine, seejuures järgides Venemaa keerulisi viisanõudeid, on olnud paras väljakutse.
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Revalia Kammermeeskoor käis kontserdireisil USA-s ja Kanadas

16.–21. novembrini viibis Revalia Kammermeeskoor (dirigent Hirvo Surva)
kontserdireisil USA-s ja Kanadas. Kontserdid pealkirjaga „New Bridge of Song: Music of
Estonia and Scandinavia“ (Uus laulusild. Muusikat Eestist ja Skandinaaviast) toimusid erinevates
kirikutes ja kontserdisaalides Eugene’is, Portlandis (Oregon), Seattle’is (Washington) ning
Vancouveris (Kanada). Kava koosnes norra, leedu ja eesti heliloojate (Veljo Tormis, René
Eespere, Ester Mägi, Gustav Ernesaks) koorimuusikast. Mitmel pool toimusid kontserdid koos
sõpruskooridega, kellega lauldi Eesti XXV Üldlaulupeol „Ühes hingamine“ kõlanud laule
(Tormis „Laulu algus“, Eespere „Ave Mater, Ave Pater“). Vancouveris koor esines koos "Chor
Leoni'ga" 21.novembril Shaughnessy Heights United kirikus.

Revalia Kammermeeskoor tegutseb aastast 1998 ning on välja kasvanud Revalia
Poistekoorist. Koori kunstiline juht ja peadirigent on koori loomisest saati olnud Hirvo Surva.
Revalia Kammermeeskoor on saavutanud auhinnalisi kohti mitmetel rahvusvahelistel
koorikonkurssidel nii Eestis kui ka välismaal. 10 aasta jooksul on koor esinenud erinevates
kontserdipaikades üle terve Eesti, samuti Taanis, Venemaal, Rootsis, Soomes, Inglismaal,
Ungaris, Sloveenias, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. Koor on kaasa teinud mitmete
suurvormide ettekannetel ning esinenud koos interpreetidega nagu Annely Peebo, Siiri Sisask,
Kait Tamra, Tõnis Mägi ja Oleg Pissarenko. Koostöös Siiri Sisaskiga on ilmunud CD „Laulud
hingest“ (2003) ja DVD „Ole mu palve“ (2005) ning Annely Peeboga jõulumuusika plaat
„Jõulureis läbi ajastute“ (2009). 2005. aastal ilmus Revalia Kammermeeskooril CD „Üks hetk“.

Aveli Kadastik
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Cyrillus Kreek 120

Tänavu 3. detsembril möödus 120 aastat helilooja Cyrillus Kreegi sünnist. Eesti
heliloojate hulgas, Rudolf Tobiase, Mart Saare ja Heino Elleri kõrval, on Kreek üks mõjukaimaid
rahvusliku helikeele kujundajaid. Tema elutööst on inspiratsiooni ammutanud mitmete järgnevate
põlvkondade muusikaloojad, nende hulgas Arvo Pärt, Veljo Tormis, Tõnu Kõrvits jt.

Kreegi elutöö hõlmab kolme lahutamatut ja üksteist täiendavat
tegevust – looming, rahvamuusika kogumine ja uurimine ning õpetajatöö.
Kreek töötas elu jooksul õpetajana enam kui 40 aastat, tema rahvaviisikogus
on umbes 1300 õpilaste suust üles kirjutatud laulu. Alates 1911. aastast osales
Kreek ka Eesti Üliõpilasseltsi ja Oskar Kallase poolt korraldatud rahvaviiside
kogumise aktsioonis ning oli viisikogujate hulgas üks innukamaid, esimesena
kasutas Kreek selles töös ka fonograafi abi.

Kreegi loomingus on talletunud ligi tuhat eesti rahvalaulu ja -tantsuviisi. Lisaks
paarikümnele originaalmaterjalil põhinevale teosele (sh „Väike lillelaul“) on ta loonud ligi 700
rahvaviisi- ja 500 koraalitöötlust koorile, kümmekond eesti tantsu- ja lauluviisidel põhinevat süiti
erinevatele puhkpillikoosseisudele, rahvamuusikast on ta kirjutanud seadeid ka
sümfooniaorkestrile. Erilisel kohal Kreegi teoste loetelus on 1927. aastal valminud “Requiem“
tenorile, segakoorile, orelile ja sümfooniaorkestrile. Ühtlasi on see teos esimene eestikeelne omas
žanris (baltisaksa literaadi ja folkloristi G. J. Schultz-Bertrami tõlge Mozarti reekviemi tekstist).
Tähelepanuväärne on Kreegi loomingus valitsev aupaklik ja alalhoidlik suhtumine
rahvaviisidesse – teosteisse jõudnuina on rahvaviisid cantus firmusena säilitanud oma
originaalkuju. Kuigi kogu Kreegi looming lähtub rahvamuusikast ega oma seetõttu niivõrd
kunstmuusikale omaseid taotlusi, kinnitavad siiski Kreegi neoklassikalist stiilisuunda tema
muusikale iseloomulikud polüfoonilised arendusvõtted, vaoshoitud tundelaad, ranged ja lihtsad
vormistruktuurid.

Cyrillus (sünninimega Karl Ustav) Kreek sündis 1889. aastal Läänemaal Ridalas ja oli
suure muusikalembese pere üheteistkümnest lapsest üheksas. Muusikalise alghariduse omandas ta
Haapsalus Nikolai kiriku kihelkonnakoolis. Alates 1908. aastast õppis Kreek Peterburi
konservatooriumis trombooni, hiljem ka kompositsiooni ja teooriat. Sõja puhkemise tõttu jäi
konservatoorium lõpetamata, alates 1919 aastast kuni elu lõpuni tegutses Kreek õpetajana
Haapsalus, Rakveres, Tartus ja Tallinnas. Ta andis tunde nii üldhariduslikes koolides kui ka Tartu
Kõrgemas Muusikakoolis ning Tallinna Konservatooriumis, kus ta aastatel 1940–1941 ja 1944–
1950 oli teoreetiliste ainete õppejõud ning 1947. aastast alates teooriakateedri juhataja.

Põhiliselt oli Kreegi elu seotud Haapsaluga, alates 2001. aastast on Haapsalus avatud ka
tema kortermuuseum. Cyrillus Kreegi pärand on hoiul Teatri- ja Muusikamuuseumis asuvas
Kreegi fondis.

Malle Maltis

27



Looduse kutset (Mäeotsa)

Kõik suurlinna rüht ja müra
nii väsitav ja ihka loov
suunab mõtte - sellest ära
loodusesse kus rahu-toon.

Inimvaim see ka vajab rahu
puhkust ja rõõmu meeltele
seks ta otsib loodusradu
kus nauding võlub südame.

Eestlane siin Vancouveris
jälgiski seda kutset ta
ja leidis meile Missionis
mida omaks sai kutsuma.

50 aastat tagasi
„Mäeotsa'ks" ristis Eestlane
oma koha kus rõõmustati
O! ikka järjest veel naudime.

See oma lapp sääl oja kaldal
meile nii oaasiks saanud on
kus looduse rüppes meelsalt
veetetakse päev, rõõmus tund!

Mäeotsal astud kodukööki
keha kinnituseks eesti-roog
sest tänu! - helded hinged need loond
- nii me pidustus saab täiuslik!!

Mäeotsal sa oled Eestlane
su ümber eesti laul ja keel
kõidab üle generatsioonide
- sellest rikastab me Eestimeel!

Al-Ma-le
(aug.2009.)

Lääneranniku Eesti Päevad
Armsad LEP2009 Osavõtjad Esinejad
Korrladustoimkonna nimel tahan Teid tänada, et lõite kaasa Seattle’i Lääneranniku päevadel.

Loodan, et mälestused peost on suurepärased! Maani kummardus neile, kes tantsisid, laulsid, loengut
pidasid, näitlesid, musitseerisid, korraldusel abis olid ning jagasid oma talenti meiega.

LEP 2009 kajastavad fotod ja videod on kokku panemisel ja vaatamiseks/ostmiseks saadaval
meie veebilehel aasta lõpuks.

Järgmised Lääneranniku päevad toimuvad 2011 Portlandis. (Lõputseremoonial välja
hüütud San Francisco LEP 2012. aastal on edasi lükatud aastasse 2013)

Täpsemalt toimumise koha ja aja kohta saate teada Porltandi korradlsutoimkonnalt.
Täname Teid veelkord, et aitasite LEP 2009 päevad muuta meeldejäävateks ja kohtumiseni

Portlandis 2011.
Tom Napa
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Arvo Pärt pälvis 2008. aastal Léonie Sonningi muusikaauhinna

Väga austatud kõrged külalised, armsad sõbrad!
Seista poliitikute ja teadlaste tähelepanu keskmes on ühele muusikule üsna harjumatu

olukord. Siin väljaöeldud sõnad minu isiku ja minu muusika kohta kõlavad pisut liiga ülevalt,
tegelikult pole ma endale kunagi seadnud nii grandioosseid eesmärke. Minu sihid ja mõõtkavad
olid ja on palju tagasihoidlikumad ning lihtsamad. Tookord, oma tänase muusika ilmaletuleku
paiku, olin kõige rohkem ametis sellega, et seesmiselt iseennast jalule aidata. Ma pidin jõudma
seisundini, kus leian sellise muusikalise keele, mis mind rahuldanud oleks ja millega ma oleksin
tahtnud elada. Ma olin nagu ühe paiga otsinguil oma sisemuses. Ühe kõlasaarekese otsinguil, kus,
ütleme nii, võiks võimalikuks saada dialoog Jumalaga. Selle koha leidmine sai minu elu mõtteks.
Olen kindel, et selline vajadus - kas siis teadlikult või alateadlikult -- on omane igale inimesele,
kindlasti paljud teie seast tunnetavad ja mõistavad, millest ma räägin.

Selgitamaks oma mõtteid, tahaksin teile kirjeldada üht pilti. Kui vaatleme
rastertunnelmikroskoobi abil mingit ainet või eset, siis näeb üks tuhandekordne suurendus
ilmselgelt välja teisiti kui miljonikordne suurendus. Kui liikuda läbi suurenduste staadiumide,
võib avastada igasuguse mateeria vaatlemisel ettekujutamatuid ning üsna kaootilisi „maastikke“.
Kunagi tuleb aga piir, kusagil kolmekümnemiljonilise suurenduse juures. Siin fantastilised
maastikud järsku kaovad ning me näeme ainult ranget geomeetriat, teatud liiki võrgustikku --
väga selget ja väga erilist. Hämmastavaim aga on sealjuures tõdeda, et see geomeetria näeb välja
sarnane isegi väga erinevate ainete ja esemete puhul.

Kas võiksime proovida leida midagi sarnast ka inimolendi juures?
Lubage mul pisut fantaseerida. Püüame vaadelda inimhinge ühe sellise

kvaasimikroskoobi läbi, liikudes kord-korralt järjest võimsama suurenduse suunas. Me oleme
tunnistajaks, kuidas kõik inimese välised tunnused koos tema kõigi iseärasuste, nõrkuste ja
voorustega suurenduse kasvades pildilt kaovad. See on kui lõputu taandamisprotsess, mis juhib
meid kõige olulisema suunas. Sel „reisil oma sisemusse“ jätame selja taha ka kõik ühiskondlikud,
kultuurilised, poliitilised ja religioossed kontekstid. Lõpuks jõuame võrgusarnase põhimustrini.
Seda võiks ehk nimetada ka „inimgeomeetriaks“: selge ja korrastatud, rahulikult vormitud, üle
kõige aga -- ilus. Selles sügavuses oleme me kõik üksteisega nii sarnased, et tunneme igaühes ära
iseenda. Ja ainsana see tasand võiks saada kohaks, mille peale üleüldse võiks püstitada tõeliselt
funktsioneeriva (rahu)silla, kus kõik meie probleemid -- juhul kui neid siis veel üldse leidub --
oleksid lahendatavad.

Mul on suur kiusatus vaadelda seda nii ilusaft korrastatud tasapinda, seda Ursubstanz'i
(algainet), seda meie hinge sisemises kaitstuses asuvat hinnalist saarekest kui paika, mille kohta
meile 2000 aastat tagasi öeldi, et Jumala riik asuvat seal -- nimelt meie hingesügavuses.
Hoolimata sellest, oleme me siis vanad või noored, rikkad või vaesed, naised või mehed,
värvilised või valged, andekad või vähem andekad.

Ja nii püüan ka mina kuni tänaseni hoida end sellel rajal, otsides seda nii palavalt
igatsetud „võlusaart“, kus kõik inimesed -- minu jaoks aga ka kõik helid -- võiksid elada
armastuses üksteisega koos. Uksed sinna on avatud igaühele. Aga teekond sinna on raske -- raske
kuni meeleheiteni.

Teie auhind julgustab mind seda rada edasi käima ning annab mulle uut jõudu. Tänan teid
väga selle eest!

Arvo Pärt
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Fathoms Deep in the Baltic Sea
Vaatame merd ja näeme aega
Näeme, mis oli enne meid ja mis tuleb pärast.
Näeme, kust oleme tulnud, ja aimame, kuhu oleme teel.
Vaatame merd ja näeme iseennast.
Tahame, et ka meie silmades oleks sama pajlu rahu, jõudu, helgust ja saladusi, nagu näeme seda meres.
Aina tahame merelt midagi, kas või hingerahu.
Kui tahad saada, pead ka vastu andma, aga peale armastuse, austuse ja hoole ei ole meil merele midagi anda.
Meri aga annab meile elu.
                                          Jaan Tätte

     The sea is a romantic notion. While in Tallinn this past summer I had the fortune to spend a few days
at the Swissôtel in a 12th floor corner room with two walls of windows one facing northward and the
other east. The Gulf of Finland was a sight of beauty and every morning I counted the cruise ships
stationed at the terminal. Around dinner time the vessels manoeuvered their bulks and slowly and
majestically left for destinations unknown.
     The Baltic Sea is approximately 4,000 years old, a young sea with a surface area of approximately
377,000 square kilometres. It is the second largest brackish sea, the first being the Black Sea. Brackish
means the water has a degree of salt in it higher than freshwater but less than seawater between 0.5 and 30
grams of salt per litre. Saline water is 30 - 50 grams salt per litre. The Baltic Sea is enclosed except for a
narrow channel opening to the North Sea. It has three deep basins, the Bornholm Deep at its entrance and
the Gotland Deep and Arkona Deep further in. In essence it has vertical columns of water, varying
degrees of brackish waters and a complex circulation system, which takes 25-30 years for a complete
flush out and exchange of waters. Hence it is a sensitive system and prone to stagnation. Its deepest point
measures 459 metres making it a shallow sea basin. The maximum depth of the Black Sea is 2,206
metres, Mediterranean 4,632 m. and the deepest sea is the Caribbean at 6,946 m.
Over 200 rivers spill into the Baltic Sea coming in from a large catchment/drainage area composed of
many countries surrounding the sea. The catchment is four times greater than the sea itself and together it
comprises a large marine ecosystem. It is realized that pesticides used in Belarus could affect a Latvian
river that in turn runs into the Baltic Sea.
     At any given point in time there are at least 2,000 ships on the Baltic Sea. Oil spills have occurred and
discharged ballast waters have introduced hostile organisms into the Baltic altering and destroying marine
species. Serious problems have been created by farm fertilizers (manure and artificial) fed via rivers into
the sea as well as deposits of sewage (urban and industrial). The slow circulation flush-cycle and
insufficient oxygen in the sea fails to cope with such a heavy nutrient load.
     After the end of World War II leftover munitions, live and corroded, including many chemical
weapons were dumped on the sea’s crystalline basement floor. Due to such instability factors it was
decided they were best left alone and untouched. There are also more than 5,000 sunken aircraft, ships
and other objects lying on the Baltic seabed, many containing oil and other contaminants. Fifty to sixty
years ago barrels filled with mercury were discarded off the coast of Sweden into the waters in a time
when there were no environmental restrictions.
     The good news, and at this point we really need some don’t we, is that nitrogen and phosphorous
levels have as of late decreased significantly. Helsinki Commission (Baltic Marine Environment
Protection Commission) through its Baltic Sea Action Plan http://www.helcom.fi/BSAP/en_G... has a
vigorous and ambitious programme to restore the Baltic back to health by 2021. EU is working on "An
integrated framework to address the challenges and opportunities of the Baltic Sea region." Coalition
Clean Baltic advocates "Nobody can do everything but everyone can do something." http://www.ccb.se/ It
is recognized that the challenges remain monumental.
     The M/S Estonia sank 15 years ago on September 28, 1994 in the Baltic Sea taking 852 lives. One of
the victims was Aivar Zelmin, 27, along with his two little Estonian daughters Krete, 2 and a half years,
and Katre 2 months old. Their bones lie in this desecrated place. Over the years and particularly in the
past two months they have been knocking at my soul. Such taps led me to ponder their sea graves and
descend fathoms into the Baltic.

Eva Vabasalu

30



Kirikufond News
The board of directors appointed Sunday, January 24, 2010 at 12:15 p.m. as the date and time for the

Estonian Church Foundation’s Annual General Meeting. Our bylaws state that our meeting should be held in
February, but due to the unusual circumstance of the 2010 Olympics and a convergence on our city by the
multitudes, it was decided to hold the meeting earlier. Please note members only are entitled to vote at an AGM
and we urge all members to attend.

It is my hope that we will be able to change the bylaws at the Annual General Meeting. It is required
that the bylaws be given to each member at least two weeks before the AGM and subsequently if voted in (by
special resolution meaning not less than a 75% majority vote) the bylaws will not take effect until filed with the
Registrar in Victoria.

Christmas donations will be accepted by Vello Püss in the library as such donations enable the
Foundation to keep its membership fees low and permit us to issue tax receipt for donations. We thank you for
your support. Also, anyone wishing to purchase a membership can do so at the library the central forum for
membership purchases. As we are decreed to keep accurate membership records please advise Vello of any
change of address.

A few renovations have occurred at Meie Kodu. The bathrooms were beautifully renovated by Jüri Pajur
in the summer and we thank him for doing a wonderful job. As well a new faucet was installed in the kitchen by
Dunbar Plumbing which became a bit of a controversy, eleven people signed a petition to change it but the
board of directors took a vote and decided to keep it as is.

Thank you to all board members who attended the many meetings we had this year and particularly a
big thank you to the secretary/s, treasurer and membership officers. I would like to thank Viktor Remmelg, a
former director, for updating our fire extinguishers and replacing light bulbs in our Exit signs. His advice
regarding building maintenance has been invaluable. Enno Paat’s pick-up truck carried away much of the
gardening debris from our spring talgud and brought in the new elongated toilets installed in the washrooms.
Walter Johanson has been good enough to let me know whenever he sees a problem with any aspect of the
building. His sons will be clearing off the snow and ice from our property over the winter for minimum wage
and will salt the ice patches to ensure safety. A big thank you to all who helped in a big or a small way to
maintain the aging and sometimes ailing premises.

Eva Vabasalu
Chair, Estonian Church Foundation

VANCOUVER ROTARY AND THE ESTONIANS
Rotary is a worldwide service club of business and organization executives. It was founded by Paul

Harris, a lawyer, on the 23rd of February 1905. Harris was living at that time in Chicago and his co- founders
were a coal merchant, a mining engineer and a merchant tailor. The Rotary Club expanded rapidly to other
cities of the United States of America and other countries. Today, Rotary has more than 32,000 clubs with a
membership over 1,200,000 men and women in about 170 countries.

The first club outside of  the United States was the Winnipeg Rotary Club. The Vancouver Club is the
27th club. Today there are in the Vancouver area 23 Rotary clubs.

I am a member of the Vancouver Rotary Club which has today about 150 members. When I joined the
club in 1990 there were over 400 members, but many old timers have retired from their businesses and joined
clubs nearer where they live. As far as I know in the Vancouver area there is another Estonian rotarian, Veiko
Tutti, who is a member of the Burnaby Rotary Club.

The relationship between Vancouver Rotary Club and Estonia started in 1991 when Dr. Maldus Marits
collected a large quantity of medicine from his colleagues and the local hospitals and suppliers. Our club
arranged the transport of the medicine to Estonia and paid for it.

The second project was providing sports and health related software for Tartu University. Helgi
Leesment was our consultant on that issue and as she was going to visit Estonia, our club arranged for Helgi to
give a two week course in Tartu and other locations to teach how to use this program.

The third was providing a lift for Haapsalu's Invalid Home, which helped wheelchair patients reach the
second floor of the facility .

31



For years our club has had an agreement with the hospitals in British Columbia that any equipment they
do not use anymore will be given to Vancouver Rotary Club free of charge.The club's responsibility is to pick
up the items and deliver them to our warehouse.

At one time we had in Africa some trouble with the proper handling of our donated shipment, so the
World Community Committee of our club decided to concentrate on Estonia, which had recently regained its
independence and probably needed such help.

I was asked to continue with management of all Estonian projects.
Our fourth Estonian project and the first Humanitarian Aid of Hospital Equipment and Supplies went to

Jõgeva in April 2003 with 545 items and boxes.
Up until 2007 we sent eight more Hospital Aid containers to: Rakvere I, Valga, Võru, Türi, Rakvere II,

Tõrva, Rapla and Põlva. In 2008 Estonia was declared to be a developed country and now we concentrate again
helping mainly Africa.

All Hospital Aid shipments to Estonia were sent in large ( 40 foot) containers which by comparison is
about three large bedrooms full to the ceiling. A typical shipment consists of mechanical or electronic hospital
beds, mattresses, wheelchairs, walkers, canes, crutches, bedside and over the bed tables, patient lifts and similar
items. When possible, we also sent operating tables, instrument and medicine cabinets and tables, dental chairs,
other hospital or school furniture. All these items are second hand, but for me they usually seem brand new.

In addition to the equipment, we sent boxes of brand new items, like adult briefs and diapers, syringes,
catheters, bandages, therapeutic soap and shampoo, bed sheets, pillows, blankets, bedspreads, clothing, children
toys, school supplies, pencils and pens and many other things.

In each Hospital Aid shipment there were between 350 to 550 items or boxes, depending of the
bulkiness of the items.

The real cost of each Hospital Aid container is estimated to be CAD$370,000, plus shipment costs of
about CAD$25-35,000. The total is CAD$400,000 which for the 9 containers is CAD$3,600,000.00. Along with
all 12 aid shipments to Estonia, the Vancouver Rotary Club has supported Estonia by about four million
Canadian dollars, or about 40 million Estonian Kroons.

Shipping costs are paid by various world wide business organizations, quite often by British firms.
All shipments were sent door-to-door and at no costs to the recipient. The local Estonian Rotary Clubs,

to whom we officially sent everything, was in charge of all work in Estonia, including paying any incidental
local costs which usually were zero. It was also the responsibility of the Estonian club to get the shipment
through Estonian Customs without paying any duty .

Except for one time, the shipments were thankfully received. The Chief Medical Officer of the Võru
Hospital wrote to me: 'Because of the beds we are now the best equipped hospitals in Estonia. ' There was only
one complaint. In one of the shipments, where I personally was not able to supervise the loading, several boxes
of English language books were inadvertently included. They threw these away, and the local hospital did not
want to buy a transformer for an electronically operated bed.

Besides hospital aid shipments our club always has many other overseas projects and therefore the funds
of our committee sometimes ran out. In these circumstances we teamed with Veiko Tutti's club and each of our
clubs paid half the value of the local costs which are local transport only. Once even the Vancouver Estonian
organizations chipped in and donated money to pay these costs. Veiko almost always helped loading the
containers and helped me with supervision.

Who are the people who load the containers? They are members of our and other Vancouver area
Rotary clubs. Usually there are bank managers, company owners and business managers. The work is heavy and
containers are loaded in all kinds of weather - sunny, rainy, cold or warm and when I thank my friends for
loading the container, their answer invariably is: "Anytime Leo, it is much better to work for you than to sit in
an office."

Leo Allas
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THE ESTONIAN EXCEPTION

 Estonia gets a boost, but worries persist about its Baltic neighbours

SMUGNESS is Estonians' least attractive feature, at least in the eyes of their Baltic neighbours, Latvia
and Lithuania. A surprise endorsement by the International Monetary Fund of Estonia's plans to
join the euro in 2011, coupled with gloom about the other two countries, will only make that worse.

All three Baltic states are facing double-digit economic declines in GDP this year, following the collapse
of credit bubbles created by reckless lending and spending. Many outsiders have wondered if the three
countries can maintain their fixed exchange rates, which peg the national currencies to the euro. A
currency or banking collapse in the Baltic would spook markets elsewhere in the region, threatening
wobbly economies such as Hungary's.

So for the past year the focus has been on averting disaster. Plunging tax revenues made the chances of
any Baltic states meeting the criteria for joining the euro look slim. In Latvia, for example, the
government is struggling to keep next year's budget deficit down to 8.5% --a condition for the
continuation of a EURO7.5 billion ($11 billion) IMF-led bail-out package. To join the euro, the deficit
must be sustainably below 3%.

But it now looks as if, barring upsets, Estonia by the middle of next year will have met all the criteria for
joining the euro. Inflation is low; government debt is negligible (indeed the country still has net public
assets) and next year's budget sets a deficit of 2.95%. That is thanks, the IMF says, to Estonia's thrifty
habits in public finances. The government has cut spending hard and early. It sped through
modernisation projects financed by the European Union. This acted as an economic stimulus. Latvia and
Lithuania have found it much harder to follow the same path. Lithuania has dodgy banks and spiralling
debts; Latvia has lost credibility among outsiders because of its failure earlier this year to cut spending as
promised.

For safety's sake, the IMF still wants Estonia to raise and broaden taxes a little. Car-owners, for example,
pay no car or road tax. But Andrus Ansip, the prime minister, already feels vindicated. He says the
prospect of euro adoption will boost investors' confidence and speed the country's recovery.

Attention now shifts back to Latvia, where the IMF and EU are holding up a new budget, due to be passed
on October 28th. They worry that the precarious governing coalition lacks political will, and that the crisis
is unfairly hitting the poor. They want Latvia to dump its flat tax for a more progressive system. But
Latvia says higher taxes would discourage entrepreneurs and that chaos in the state revenue office means
that the higher rates would bring in little extra cash. No reason to feel smug there.

See this article with graphics and related items at
http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=14774730

The Economist
Oct 29th 2009
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2010
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA AKTUS JA BALL

27.veebruaril
- kell 15.00 aktus (sissepääs tasuta)

- kell 16.00 kogunemine/vastuvõtt (sissepääs tasuta)
- kell 17.00 EV92 ball (piletid tulevad varsti müügile)

Compass Point Inn
9850 King George Highway

Surrey BC

SELLE JA TEISTE ÜRITUSTE KOHTA:   www.vesbc.com

2010
ESTONIAN INDEPENDENCE DAY EVENT & BALL

27th February
 3pm - aktus (free)

4pm - reception (free entry)
5pm - ball (tickets available soon)

Compass Point Inn
9850 King George Highway

Surrey BC

FOR INFO ON THIS AND OTHER EVENTS:   www.vesbc.com

Lääneranniku Eesti Päevad

On behalf of our Organizing Committee, thank you for coming to LEP2009. We
hope that they were a memorable few days for everyone involved. A special thanks to all
our participants who sang, danced, acted, played music, lectured, etc., and shared their
talents with us.

Photos and videos of LEP2009 are being assembled and should be available for
viewing and purchase on-line by yearend.

The next LEP will be in the summer of 2011......in Portland, Oregon (contrary
to our Closing
Ceremonies announcement of San Francisco in 2012, now scheduled for 2013). The exact
dates and venues will be announced soon. Thanks again for your support of LEP2009 and
we'll be seeing you in Portland in 2011!

Tom Napa
LEP2009 President
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EV Aukonsulaat

Eesti Vabariigi Aukonsulaat
Vancouveris nüüd asub uues kohas.

Telefoni ja meili aadressid jäävad
samad.

#570 - 1285 West Pender Street
Vancouver BC V6E 4B1 Canada
T 604.683.3000 #105
F 604.662.3457

Harry Jaako
aukonsul

Mu latsõpõlvõ Võromaa

Kiss tiid viil ilman säänest uhkõt paika,
koss rüäpõld küntäas oro nõlvalõ.
Sääl põllumiis piät kinmält atra hoitma
et tuu ei lähäs vao päält kõrvalõ.
…

Võromaa, Võromaa, kõgõ ilosamp sa
sinnu kitä ma egälpuul ollõn.
Sükäv Ööbikuorg, korgõ Munamäe torn
minnu teretäs minnen ja tullõn.

Inda Kõiva
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

13.12.2009 13.00 VES Jõulupuu - Children's Christmas Gathering Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

16.12.2009 12.00 Kuldse klubi jõulud - Senior's Club Christmas Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

10.01.2010 12.45 EKÜK peakoosolek - SAESC AGM Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

20.01.2010 12.00 Pensionäride Ühingu  peakoosolek -
Senior's Club AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

24.01.2010 12.15 Kirikufondi peakoosolek - Estonian Church
Foundation AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

7.02.2010 12.15 Vancouveri Eesti Seltsi peakoosolek -
VES AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

27.02.2010 15.00 Vabariigi Aastapäeva aktus - Estonian
Independence Day celebration

Compass Point Inn - 9850 King
George Hwy, Surrey

27.02.2010 17.00 Vabariigi Aastapäeva ball - Independence Day
Dinner/dance

Compass Point Inn - 9850 King
George Hwy, Surrey

28.02.2010 Postipoisi kevad numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

9.04.2010 19.00 -
21.00

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

23.04.2010 Keerutajate kevadine kava Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

Värskem info saate vebsaitilt - for up-to-date info check the websites:
www.vesbc.com

www.estonianevents.com


