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Kultuuriminister Laine Jänese Vabariigi Aastapäeva kõne

"Meie Kodus" 21.veebr. 2010

Armsad rahvuskaaslased! Daamid ja härrad!

Mul on väga hea meel, et saan täna esineda siin teie ees ja tuua teile tervitusi kodumaalt Eesti
Vabariigi 92. aastapäevaks! On nii armas näha, et olete siin nõnda arvukalt koos, et eestlasi on
Vancouveris ja Briti Columbias nii palju, on tore, et siin tegutsevad ühises rõõmsas meeles
Vancouveri Eesti Selts, Eesti Kultuuri Ühing Kanadas ja Eesti Arhiiv Vancouveris. Ja et teid
ühendavad omavahel Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul, Eestlaste Kesknõukogu
Kanadas ja Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (asukohaga New Yorgis). Ka Eestisse on jõudnud
kuuldused teie aktiivsest tegevusest läänerannikul, kodumaal on väga tunda teie armastust
sünnimaa Eesti vastu.

Paljud teist laulsid ja tantsisid Eesti laulu- ja tantsupeol. Olime koos, olime Ühes Hingamas, nagu
praegu siin. Nii ilus on mõte rahvatantsurühmalt „Kilplased”: „Meil kõigil ei ole Eesti päritolu,
kuid me kõik jagame armastust Eesti ja eesti kultuuri vastu.” See tuletas mulle meelde, et kunagi,
kui 1878. aastal hakkas ilmuma Carl Robert Jakobsoni ajaleht „Sakala”, oli selle ajalehe
juhtmõte: Teed on meil mitmesugused, aga armastus on üks – EESTI.

Eestis on tänavune aasta nimetatud Lugemisaastaks. Habent sua fata libelli / Raamatutel on oma
saatus, nagu seisab kirjas Eesti Arhiivi Vancouveris päises. Lugemisaasta 2010 kannab
samasugust vaimu, nagu kunagi Raamatuaasta 1935. aastal, mis siis kujunes riigielu edenemise
ja uue rahvusliku ärkamise aastaks, kus asutati uusi seltse, alustasid mitmed uued ärid,
majandusorganisatsioonid ja -ühingud. Ja pärast öeldi, et tänu raamatutele sai ka Eesti kroon
kõvema katte. Kultuur ju on majanduse kõige kõvem alusmüür. Kultuur on tähtsam kui poliitika.

Esimene Lugemisaasta 2010 embleemi kandev raamat on samuti sümboolne: kuigi see anti välja
Eestis, on autoriks Baltimore’i elav legendaarne eestlane Fred Ise. Ta kinkis oma luule- ja
mälestusteraamatu „Tuule tiivul” 534-le Eesti raamatukogule, sh. kooliraamatukogudele.
Eessõnas ta kirjutab: „ Loodan, et see raamat aitab kodumaal oleva rahva ja selle välismaale
põgenenud osa pika lahusoleku ajal tekkinud teadmiste ja arusaamiste vahet vähendada, anda
lugejale, kes neid dramaatilisi sündmusi ise läbi ei elanud, võimaluse heita pilk minu ja mu
põlvkonna saatusekaaslaste tunde- ja mõttemaailma.”

Lugemisaasta kohta võiks öelda, et temas sisaldub midagi sellist, nagu oli vabariigi-ajal üks
populaarne raamat: aasta ise teab, kuidas võita sõpru ja äratada usaldust. Raamat avab tee
hingesoojuse  ja ilu juurde, ta aitab märgata, mis inimestega elus toimub – märgata ja meelde
jätta. Ega lugemisaastal ei pea ju tingimata just raamatut lugema, lugemine on ka
inimestevaheline kokkusaamine. Mõtete ja tunnete lugemine mõne armsa kaaslase silmadest ja
südamest.

Lugemisaasta avati 29.jaanuaril õpilaste lugemisvõistlusega Albus. Oma emotsioonid panin ma
BLOGISSE: Hommikul hakkasin sõitma Albusse, Tammsaare maile, kus õpilaste lugemisvõistlus
Hansenist Tammsaareni pidi avama lugemisaasta. Üle hulga aja tuiskas taas. Käre külm oli
taandunud. Koos sajuga aga teed jälle libedad. Sõitsin tasakesi. Ja vaatasin loodust. Küll oli
ometigi ilus. See Aegviidu ja Jäneda kant. Ja metsa vahelt paistis ka suusatajaid. Tublid inimesed,
mõtlesin.

Albus oli koos üle saja lapse ja noore. Üle terve Eesti. Aga ka Riia eesti koolist ja Krimmist. Ja
kõik esinesid eesti keeles. Ja noore inimese kõnelemise läbi sai nii mõnigi Tammsaare teose eaka
inimese mõtisklus hoopis uue värvi. Olin lihtsalt vaimustuses. Ja ei muretsenudki enam niiväga
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selle pärast, kas meie noored ikka loevad raamatuid. Loevad. Ja suur tänu neile õpetajatele, kes
oskavad lastes seda lugemise tahet alles hoida. Ja arendada.

Lugemisaastal tahame tähelepanu pöörata ka raamatute varamute hoidlatele – raamatukogudele.

Võtsin Eestist kaasa mõned head uudised.
Alustaksin esmalt sellest, mida just täna, vahetult enne Eesti Vabariigi 92. aastapäeva on minu
meelest eriti vajalik rõhutada.

Esiteks, Eesti suutis oma iseseisvuse 1991. aastal taastada veretult ka tänu sellele, et eestlased
välismaal, teie kõik oma asukohamaades Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Rootsis,
Saksamaal, kõikjal üle maailma olite pikki aastaid järjekindlalt uskunud, et Eesti saab vabaks ja te
olite Eesti vabastamise vaimus teinud ühiselt tööd. Te selgitasite oma asukohariikide valitsustele
kannatlikult, et Eesti on vaatamata okupatsioonile jätkuvalt iseseisev riik, mida põlistab Tartu
rahu. Tänu teile selle eest, et aitasite ka kodumaa eestlaste jaoks alati, ka väga pimedatel aegadel,
alles hoida lootust, valgust ja usku.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel tänan Kanada riiki ja rahvast, kes nii südamlikult ja lahkelt võtsid
60 aastat tagasi vastu eestlasi, kes põgenesid okupatsiooni eest. Kanada  sai tuhandetele
eestlastele uueks armsaks kodumaaks, on seda tänaseni.
Teiseks, sõltumata sellest, missugustest erakondadest koosnev koalitsioon on olnud valitsuses
võimul iseseisvuse taastanud Eestis ligi paarikümne aasta jooksul, on kõik Eesti valitsused
omavahel hoidnud valitsemisel järjepidevust. Uus valitsus on jätkanud sealt, kus endine lõpetas.
Tänapäeva maailmas on see päris haruldane. Vahest just tänu sellele on Eesti täna  Euroopa Liidu
ja NATO liige, et eesmärk oli nii ühine ja kindel valitsusel ja eesti rahval.
Tänu niisugusele järjepidevusele on meil olemas ka sellised uhked haridus- ja kultuuritemplid,
nagu Eesti Muusikaakadeemia, KUMU, ehitamise protsess on alanud Eesti Rahva Muuseumi uue
hoone tarvis…  Nad kõik ehitati või ehitatakse Riigikogu otsusega. Ja ehitamisplaanidest pole
loobutud ka keerulise majandusolukorra kiuste. Sest meie oma kultuur on ju see, mis meie riigile
ja rahvale üleüldse mõtte annab.

Eesti laulu- ja tantsupeod, mille 140 tähtpäeva pidasime 2009 aasta suvel, on hoidnud me keele ja
kultuuri elus ja alles, andnud vaimujõudu okupatsiooni aastatel, ja hingejõudu üle elamaks
finantsmuresid.

Mis on täna Eesti valitsuse prioriteedid?
Kindlasti mainin esimesena ettevalmistusi euro tulekuks. Selle nimel oleme pingutanud
võimalikult tasakaalustatud, ehkki  eelarvet koostades. Oluliseks peame igasuguse ettevõtluse
arendamiseks soodsa kliima loomist, tahame jõuliselt soodustada väliskapitali toomist Eestisse.
See aitab Eestil kindlasti ka eurotsoonis kindlamini kanda kinnitada. Tähtsateks teemaks on
sotsiaalsete garantiide, sh. Vanemapalga ja pensionide hoidmine, töötusega seonduvate
probleemide lahendamine, töökohtade loomine.

Täna oleme Vancouveri olümpiamängudel sündmuste keskmes. Meie sportlased on siin mitte
ainult kitsalt võistlejatena, vaid meie eesti riigi saadikutena. Näitavad enda võimed, tahtejõudu,
koos sellega tutvustavad meie maad – Eestit ja meie sümboleid – meie sinimustvalget lippu!
Järgmise aasta, 2011 aasta eelõhtul, mil Tallinn kannab uhkuse ja auga Euroopa kultuuripealinna
tiitlit, on meil suurepärane võimalus sellest traditsioonist rääkida ka siin, Ameerika mandril ja
öelda teile kõigile, teie sõprade, sugulaste ja tutvusringkondade kaudu ka suurele hulgale
inimestele terves Kanadas, südamilik TERETULEMAST Eestisse täna, homme ja alati!

Elagu Eesti! Vivat, crescat, floreat!
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Vancouveris tähistati vabariigi sünnipäeva

Pühapäeval, 21. veebruaril oli Vancouveri eestlaste maja Meie Kodu rahvast tulvil.
Olümpialinna Eesti selts märkis piduliku aktusega lähenevat vabariigi 92. sünnipäeva. Kodu-
Eestist tõi tervitusi kultuuriminister Laine Jänes.

Vancouveri eestlaskond ei ole kunagi olnud väga suur, kuid seda võib oma aktiivsuse
poolest nimetada vägagi tugevaks rahvusgrupiks. Praegu hinnatakse suurlinna piirkonnas elavate
eestlaste arvuks umbes kaks tuhat inimest.

Üheskoos tegutsevad Vancouveri Eesti Selts, Eesti Kultuuri Ühing Kanadas ja Eesti
Arhiiv Vancouveris. Linnas ilmub juba pool sajandit Kanada lääneranniku eestlaste väljaanne
Läänekaare Postipoiss. Koos käivad rahvatantsijad ja laulukoor, aktiivselt toimib kirik.
Aukonsulina tegutseb Vancouveris ärimees Harry Jaako.

„Tänu teile selle eest, et aitasite ka kodumaa eestlaste jaoks alati, ka väga pimedatel
aegadel, alles hoida lootust, valgust ja usku,” sõnas minister Jänes.

Ühtlasi tänas ta oma sünnipäevakõnes vabariigi valitsuse poolt Kanada riiki ja rahvast,
kes nii südamlikult ja lahkelt võtsid 60 aastat tagasi vastu eestlasi, kes põgenesid okupatsiooni
eest. Kanada sai tuhandetele eestlastele uueks armsaks kodumaaks ja on seda tänaseni.

Nii nagu mujal, on ka siin toitnud eestluse püsimist eelkõige kaks tegurit: eesti keel ja
eestlase jonn.

Oma luuletuse ette kandnud Alex Aavik, kes meie riigiga peaaegu ühevanune, ütles, et
veebruarikuu viib alati ta mõtted kaugele sünnimaale. “Eesti sünnipäeva kingituseks kirjutasin
seekord väikese luulepala.”

Ottawas asuva Kanada Eesti saatkonna asjuri Riho Kruuvi sõnul annab seekordsele
sünnipäevale erilise varjundi Vancouveris toimuvad taliolümpiamängud. „Mõlemad riigid, nii
Kanada ja Eesti, on jõudnud ka medliteni ja küllap tuleb neid veel juurdegi.”

Aktuse lõpuks esines Vancouveri Eesti segakoor, keda viimase loo juures dirigeeris
kultuuriminister Laine Jänes.

Tiit Lääne
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PRESIDENT THOMAS HENDRIK ILVESE
 JA PROUA EVELIN ILVESE VASTUVÕTUL

Vancouveris “Meie Kodu” aulas 13. veebruaril 2010kell 19:00

Lugupeetud president Thomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves,
Lugupeetud Olümpiamängude külalised Eestist,
Armsad koosviibijad:

TERETULEMAST OLÜMPIALINNA!

President Ilvesele teretulemast tagasi Vancouverisse, kus oleme elanud ja töötanud koos varasematel
aegadel. See oli ’80-dates aastates,

-kui meie hinges käis võitlus Eesti vabaduse eest,
-kui me demonstreerisime tänavatel,
-kui me kirjakampaaniatega Ottawasse ja Washingtoni nõudsime Eestile õigust,
-kui me tantsisime ja laulsime kaunites rahvariietes massidele Vancouveri Expol.

See oli aeg:
-kui oma kodudes rõhutasime eesti keelt ja eesti meelt
-kui õpetasime eesti keelt ja kultuuri ülikoolis
-kui leidsime, et meie ülesanne on tutvustada Eestit ja ta saatust kanadalastele igal võimalusel ja
mitmel moel
-kui korjasime toetusi Eestisse saatmiseks.

Samm-sammult, ühisel jõul, tegutsesime igaüks omal väiksel viisil.

Seepärast mõistame hästi millise hiigelsammu Thomas Hendrik Ilves on osanud võtta ja rõõmustame, et
Eesti riigijuht on mees, kes ka meie elu ja olusid mõistab.

Dear friends,
I have briefly outlined the Vancouver Estonians’ patriotic pursuits of the past, our support for our
homeland, the need to introduce Estonia and Estonians to Canada and to an international arena,
and the determination to preserve our language and culture among ourselves.

Now, 25 years later, we can confidently say that our refugee-emigré dream has come true.
Estonia is flourishing! It is participating in the Olympics with some 30 athletes, the world knows who we
are for many outstanding reasons. There is a feeling in our hearts that what we strived for then, has
materialized now.

But, there is even more!
Now Estonia helps us.
For example, within the last 6 months alone our Vancouver Estonian community has benefitted from the
support of 3 Estonian ministries, the Ministry of Defence, the Ministry of Culture and Sport,
and the Ministry of Education.

That is a HUGE gift to us at a time when the membership in our organizations is rapidly decreasing and
when we no longer have the strength to strive as intensely as we did in our younger years.

It is reassuring to have a Head of State in Estonia who has personal insight into life here.

We thank you, president Ilves, for sharing your time with us and wish you much success in the future!
Juta Kõvamees Kitching
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President Ilves laulis Kristinale medalilaulu
Kui Vancouveri olümpial hõbemedali võitnud Kristina Šmigun-Vähi
jõudis medalipeole, laulis kohale tulnud seltskond eesotsas president
Toomas Hendrik Ilvese ning tema abikaasa Eveliniga medalilaulu.

Rahvaliku loo Kalle-Kusta viisil lõõritati: „Kristina võitis hõbemedali,
Kristina võitis hõbemedali!"

Kuigi lühikesel peol kõnelesid president, Kristina ise ning olümpiakomitee juht Mart Siimann,
kujunes koosviibimise suurimaks staariks Kristina tütar Victoria Kris. Vaheldumisi isa Kristjan
Thori ja vanaema Ruti käest kinni hoidnud ning vahepeal ka Kristina sülle hüpanud plikatirts
sattus rohkete fotograafide ja riigitelevisiooni kaamerate ette esimest korda. Kuid justkui mõistes
ürituse olulisust, püsis ta kogu ürituse vältel rõõmsameelsena.

Kuigi medalipeo ajaks polnud Kristina veel suusasõiduga teenitud autasu kätte saanud, kinkis
EOK president Mart Siimann talle ja treenerist isale Anatoli Šmigunile Vancouveri olümpia
kuldmündid. Ema Rutti peeti meeles EOK hõbemündiga.

Peep Pahv

Norra, Rootsi ja Eesti lipud tõusevad medali tseremoonial Whistleris
Foto: Salmre/Leesment
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Vancouveris põles olümpiatuli

Vancouveris 12.-28. veebruarini toimunud 21. taliolümpiamängud tõstsid esmakordselt
kuldade arvult maailma edukaimaks talispordimaaks Kanada. Koju jäeti rohkem kui plaanitud, 14
kulda. Sellega sai korraldajatele parimal viisil tasutud vaev ja töö, mis mängudele kulus.

Toimunud mängude kohta võib lausuda vaid kiidusõnu. Kui midagi ette heita, siis ehk
ainult Vancouveri ja suusaalade keskuse Whistleri suurt eraldatust. Nii et kohati tundus, et tegu
oli kahe eraldi toimuva olümpiaga.

Aga kuidas esines mängudel väike Eesti, kes saatis valgele olümpiale oma läbi aegade
suurima delegatsiooni, 30 atleeti?

Küsimusele, kuidas läks, ei saa vastata üheselt. Kolmandat taliolümpiat järjest kuulus
Eesti medalimaade hulka. Kokku oli neid riike seekord 26. Üks hõbe ja üks kuues koht  olid
seekord meie õnnestumised.

Võiksime rahule jääda

Medali võitmine olümpiamängudelt on omaette saavutus alati. Pole tähtis, kas see medal
on tulnud mõnel alal suure tiimitööna, süsteemivälise eduna või kellegi ühekordse üllatusena.
Medal on medal, veelgi enam olümpiamedal ja see tõstab medalitabelisse ikkagi riigi, mitte
kellegi teise.

Seetõttu võiks Eesti oma medaliga ülimalt rahul olla, sest kolmel esimesel
taasiseseisvumisaegsel taliolümpial me selleni ei küündinud. Siis tundsime siirast rõõmu ka
neljanda, viienda ja kuuenda koha puhul.

Meil pole põhjust häbeneda oma tulemuste üle ka sellepärast, kui suur spordiriik,
järgmine olümpiamaa Suurbritannia, teenis Vancouverist samuti ühe medali. Kui talispordi
etaloniks peetav Soome piirdus seekord viie medaliga, neist mitte ühtegi kuldset.

Kõike seda arvestades ei ole põhjust nuriseda. Meil on tippe, kellele kaasa elada, kellelt
edu loota ja kes seda koormat ka lõpuni veavad. Kuigi tulevikus see võibolla enam nii pole, sest
tagala on hõredavõitu.

Teisalt tuleb aga ühel meelel olla nendega, kelle arvates on Eesti koondise olümpiasõel
muutunud liialt hõredaks. Pole ju loogiline, kui meiesugune väikeriik viib talimängudele pea
sama suure delegatsiooni kui suvemängudele. Sest viimasel juhul kehtivad karmid
rahvusvahelised filtrid, mis sportlaste olümpiaküpsust testivad.

Suurearvulist võistkonda põhjendati nüüdki vajadusega võtta piisaval hulgal kaasa
taustajõudusid. Tundus, et kohati järjekord isegi muutus: peaeesmärk oli taustajõudude saatmine
ja alles seejärel sportlaste meisterlikkus.

Tõstmise olümpiavõitja Jaan Talts on öelnud, et võistlustel, kus oled viimane, ei õpi
midagi. See võib tekitada ainult vastupidise reaktsiooni, alaväärsustunde, peletada spordi juurest
hoopis eemale.

Olümpiamängud pole seepärast ka reasportlasele koht õppimiseks lootuses, ehk täna
tuleb välja. Just nii, nagu mitmed sportlased oma võistlusmuljetes teada andsid: lootsin, et ehk
sünnib ime. Imesid olümpial aga teadupärast ei sünni.

Kuigi oleks tahtnud, et mõni eesti sportlane oleks sellega siiski hakkama saanud ja
üllatanud. Üllatati aga kahjuks vastupidises suunas. Ja just see võibolla tekitas nii mänge jälgivas
spordihuvilises kui olümpial viibivas ajakirjanikus tunde, et lüüasaamine järgneb lüüasaamisele.

Rohkem objektiivset hinnangut

Sest sellele kõigele on olümpiaeelsete aastate jooksul hoogu andnud ajakirjanduses
lootuste põhjendamatu üleskütmine paljude sportlaste puhul. Staarsportlasteks kirjutatakse-
räägitakse sageli atleedid, kellelt parimal juhul võib loota kohta maailma tippvõistlusel 30.-40.
piirimail. Aga enne olümpiavõistlust tundub vahel, et tegemist on võimaliku medalinõudlejaga.

8



Tõelise suursoosikuga. Sellega tehakse mitmekordne karuteene: nii sportlasele kui
spordipublikule, petetakse kokkuvõttes kõiki.

Kohatu on siinjuures sportlastel rääkida ka oma teisel või isegi kolmandal olümpial ikka
veel heast õppetunnist või kogemuste hankimisest. Samas kui tulemused suurvõistlustel lähevad
aastast aastasse kehvemaks. Tippsportlane võistlebki üldjuhul kahel-kolmel olümpial. Suurem
kordade arv on juba erandlik (Eesti suusakolmik). Aega lõputult kogemusi omandada lihtsalt pole
antud.

Nii võiks kokkuvõttes öelda, et meil läks olümpial hästi ja pole põhjust Eestit
spordiriikide hulgast kustutada. Tagasi pole olümpia pärast vaja astuda ka ministril, sest me ei ole
politiseeritud totalitaarriik, kus sporditulemuste peavad aru andma riigijuhid. Küll tuleb aga kõigil
spordiga seotus inimestel säilitada enam külma närvi ja objektiivsust.

Ja enne olümpiat vähem ulmelisi lubadusi jagada. Sest olümpiale ei minda loteriid
mängima. Seal võivad edule loota vaid suured tegijad.

Tänu Vancouveri eestlastele

Vancouveri talimängud olid siinkirjutajale kümnendaks olümpiakogemuseks. Võrreldes
neid kõigi eelnevatega, kujunes seekordne olümpia kordumatuks just tänu kohalikele eestlastele,
keda lääneranniku suurlinnas elab rohkesti.

Kaunis olümpialinn lummas pea igal sammul oma südantsoojendava iluga, kus üheskoos
eksisteerivad erinev kliima ja erinevad aastaajad teevad sellest muinasjutulise paiga päikese all.
Pakkudes võrdselt silmailu ja hingerahu. Kõige selle alustoeks olid aga kohalikud eestlased, kes
andsid seekordsele olümpiale erilise värvingu.

Kunagi varem pole ühelgi olümpial olnud võimalik osa saada nii paljudest erinevatest ja
põnevatest kohtumistest, ettevõtmistest ning kogeda uusi tutvusi nagu nüüd. Ja seda kõike tänu
paljudele toredatele inimestele, kes kaugelt kodust tulnule lahkelt abikäe ulatasid.

Olümpiapäevade programm muutus topelttihedaks tänu paljudele külalislahketele
eestlastele. Nii nendele, kes siia ookeani kaldale jõudsid pärast Teist maailmasõda või on Kanada
oma elukohamaaks valinud pärast Eesti taasiseseisvumist. Ka neid on palju, sest Vancouver on
koduselt eestimaine mitmeski mõttes.

Kohtumisi aitasid olümpiapäevil korraldada teiste seas Eesti Kultuuriühing Kanadas,
Vancouveri Eesti Selts, Vancouveri Eesti Pensionäride Ühing, Vancouveri Eesti Arhiiv, ajaleht
Läänekaare Postipoiss...

Meeldivate kaaslastena aitasid Vancouverist, selle ümbrusest ja olümpiapäevadest
kirevamaid emotsioone saada keeleteadlane Juta Kitching-Kõvamees, külalislahked Marit ja Olev
Rumm, abivalmid Vello Püss ja Teas Tanner, alati osavõtlik Edda Davis, Eesti elu hästi tundev
Arvo Marits, tunnustatud meistrimees Arne Kolga, juba 1995. aastal Thunder Bay suusa MM-il
eestlasi aidanud Signe Olson, koostöövalmis Marje Suurkask või spordiõpetaja Peeter Lohuaru.
Ja veel paljud teised, kelle nimed siinkohal märkimata jäävad.

Erilised tänusõnad kuuluvad aga eelkõige lahkele perenaisele Küllike Kõvamehele, kes
oma toredate poegade Eriku ja Pauliga andsid võimaluse saada olümpiast osa parimal viisil,
pakkudes suurepärast elamisvõimalust Vancouveri südalinnast vaid paarikümneminutilise
jalutuskäigu kaugusel.

Kõik need inimesed muutsidki seekordse olümpiaelamuse ainulaadseks. Millist pole
varem olnud ega ka ilmselt enam tule. Sest suure eestlaskonnaga olümpialinna lähiajal sportlasi
võõrustamas pole ja kui see kunagi tuleb, siis on põlvkonnad vahetunud.

Tiit Lääne,
TEA sporditoimetaja
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Kanada müts ja eesti käpikud – võistlusvalmis!

Krista Leesmentil (35) on hetkel hästi kiire. Viimane
põgus sõnum, mida ma temalt sain, teatas, et ta kolib järgmisel
hommikul mängude välteks Whistlerisse. Vaid see teadmine, et 2
aastat tööd Vancouveri kontoris on läbi ja nüüd minnakse
mägedesse, nüüd algabki SEE KÕIK, ajas minugi parajalt
ärevusse.

Krista esimene kokkupuude olümpiaga oli vägagi
lähedane, tema kodulinnas Calgarys aastal 1988. Tema ema
Helgi esines avatseremoonial ja ka Kristal oleks olnud võimalus
seal tantsida, kuid mängis selle maha "ealisete vastuolude tõttu".
Ning pärast kahetses, nii maagiline oli olnud see kõik.

Ülikooli rändas Krista Ontariosse, kus tal juba palju eesti
sõpru eest Jõekääru suvekodu päevilt. Ta lõpetas Waterloo
ülikooli Recreation and Leisure Studies eriala ja siis tegi Guelphi
ülikoolis magistrikraadi MBA hotellinduse ja turismi alal.
Vastastikku üle piiri teineteisel külas käivate eesti sõpruskondade
kaudu tutvus Krista Connecticuti aktiivsest eesti perest pärit Ivo Salmrega, kelle töö nad peale
Jõekäärul peetud pulmi Saksamaale, Aachenisse viis.

Saksamaal elades otsustas Krista Torino olümpiamängudega kätt proovida. „Võtsin kuu
aega vabaks ja mõtlesin, et lähen sinna vabatahtlikuks ja vaatan, kuidas mulle see olümpiaasi
meeldib,” meenutab ta möödunud suvel Tallinnas Eesti Päevalehele antud intervjuus. Kahetseda
ei tulnud: „See oli nii võimas kogemus!”. Torinos sai ta tööd olümpiakülas. Palju ei pidanudki
tegema, tuli vaid uksel sportlaste dokumente kontrollida. Niimoodi nägi ta ära pea kõik
maailmakuulsad atleedid.

Kuna vahepeal oli selgunud, et abikaasa töö arvutifirmas Microsoft viib nad Seattle'isse,
oli Torino hea koht, kus jalg Vancouveri mängude ukse vahele saada. „Ma lootsin kedagi kohata,
kes aitaks mul Vancouveri olümpial tööd saada, aga kõik ütlesid: minge vaadake meie
veebiküljele, seal on mitu-mitu tööpakkumist." Hiljem võttis ta ise asja käsile. Nüüdseks on ta
Vancouveris töötanud (ehk abikaasaga Vancouveri ja Seattle'i vahet liikunud) kaks ja pool aastat.
Tema ülesanne sponsorite- ja turundusosakonnas oli muu hulgas korraldada paar korda aastas
sponsorite konverentsi, kus firmad said infot mängude käekäigu kohta. Kokku on
olümpiamängudel 65 ametlikku sponsorit ja osakonnas töötab 20 inimest.

"Võrratu on töötada organisatsiooni heaks, mille lõpp tulemus on nii uskumatult võimas,"
kirjutab Krista oma blogis ehk internetipäevikus. "Eelnevad töökohad ei ole suutnud mulle nõnda
pisaraid silma tuua! Kolleegid on entusiastlikud ja õhus on elektrit – nii suhteliselt lühikesest ja
intensiivsest tööst ei jõua ju keegi tüdineda, tuurid ainult tõusevad!"

Kuna olümpiamängude korraldamine on suurel määral projektipõhine, lõpetavad pea kõik
umbes 1500 korraldajat töö pärast mängude toimumist. Ja kuhu edasi? Londoni olümpiale? Krista
teab vaid, et „Kui oled niisuguse suure organisatsiooniga töötanud, siis see on suur ukseavaja,”
nagu kinnitas Eestis reporter Teele Tammeorule. Vabatahtlikutööd tulevastel olümpiamängudel
soovitab ta kõigile: "See on ainulaadne kogemus. Ma olen siiani Torino peale mõeldes
nostalgiline."

Kohalikest eestlastest vabatahtlikke on Vancouveris ligemale 30, kirjutas Eesti Ekspress
2. oktoobril artiklis "134 päeva olümpiani", kus uuriti missugune on eestlaste roll
olümpiamängude ettevalmistustes. Üheksa kohalikku kaasmaalasest vabatahtlikku treeniti
Vancouveri organiseerimiskomitee poolt ja määrati Eesti Olümpiakomiteele igati abiks olema,
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seletas ürituse riikliku organiseerimiskomitee assistent, Vancouveri eestlane ja endine torontolane
Linda Valter Aug. "Teeme mida iganes neil vaja teha on: autot juhtida, poes käia, asju otsida/osta,
telefoni vastata, kopeerida, posti tuua, jne, et nemad saaksid kõik oma jõu pühendada spordile."

Oma viimases e-postis enne Whistlerisse sukeldumist rõõmustas Krista: "Mul on hea
meel kuulda, et olümpiapalavik levib ka Eestis!" (Vähemalt üks väike inimene tutvustab
taliolümpia maskotte: yetit ehk loominimest Quatchit, merikaru Migat ja loomade vaimu Sumit
uhkusega oma särgi rinnal Tallinna lasteaia rühmakaaslastele.) Kristale olid omakorda just
saabunud Eesti olümpiadelegatsiooni esindusrõivaste hulka kuuluvad kaunis t-särk ja kindad,
mida oli võimalik Kanadast tellida. Neid saab näha Eesti Olümpiakomitee võrgulehel
(www.vancouver.eok.ee), kus sai eestikeelses keskkonnas elada omadele kaasa.

Mängude lõpuni hoolitses Krista Whistleris sponsorite eest ja rändas sealse kuue
võistluspiirkonna vahel. Mõistagi ootas ta pikisilmi eesti sportlaste kohtamist ja lohutas mind, et
lund olla küllaga, Whistleris igal juhul, mitte muretseda!

Riina Kindlam, Tallinn

Krista Leesment töötas 2006. a. Torino
taliolümpiamängudel vabatahtlikuna
sportlaste külas. Fotol itaalia karuga
murdmaasuusa võistlusi jälgimas.

        Krista, kaastööline Ben Yip ja abikaasa
Ivo Salmre Vancouveri saarel oktoobris, kust
algas 106 päeva kestev taliolümpia tõrviku
teatejooks. Fotod erakogust
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1.03.2010

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSE

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

– Jaakobuse 4,15.
nr. 1, 2010

õp.Walter Johanson 6520 Oak Street hr. Armas Kivisild, esimees
604-263-1802 Vancouver BC  V6P 3Z2 604-987-9418
walter.johanson@eelk.ee http://www.eelk.ee/vancouver vancouver@eelk.ee

Armas Koguduse liige!

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

Orvude Toetuslõuna Suur tänu annetajatele, kes annetasid üle $3,000 orvude toetuseks.  Ja
Vabariigi Aastapäeva Ökumeeniline jumalateenistus annetusi laekus üle
$600 Eesti Sõjaväe Vigastatute Ühingule.

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

Palmid ja
Kolm Suurt Päeva

Palmipuudepüha protsessiooniga 28.märtsil kell 1100 algamas kõrval
saalis.  Suur Neljapäev 1.apr. kell 7 õhtul armulauaga.  Suur Reede
2.apr. kell 11hommikul.  Ülestõusmisepüha 4.apr. kell 11 hommikul
armulauaga.

Nelipüha toimub 23.mail kell 2 pl. armulauaga.

Surnuaiapüha ökumeeniline jumalateenistus toimub pühap.27.juunil kell 6 õhtul Forest
Lawn kalmistul.

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

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

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

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

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





KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

Kuulake vaimulikke emakeelseid raadiosaateid
igal pühapäeval kell 3:30 - 4:00 p.l.

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

** Pange tähele, et saade nüüd algab tund aega varem  **

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

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

Vaiksel Laupäeval, 3.aprillil 20.00 õhtul - Ülestõusmise Püha. Öine jumalateenistus.
Kohvilaud.

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

Pühapäeval 27.juunil, kell 18.00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus. Forest Lawn kalmistul,
eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud.
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Teade

Lgp. kaasmaalased - luule sõbrad - luulepõimik
„Südame keel"
on veel saadaval.

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

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



EKÜK/SAESC 30 aastat
Emakeelne Tartu Ülikool 90 aastat.

Eesti Kultuuri Ühing Kanadas tähistas oma 30. tegevusaastat Vancouveris aasta
peakoosolekul 10. jaanuaril 2010. Samuti tähistas organisatsioon ka eestikeelse Tartu
Ülikooli 90. aastat dr. Laine Loo loenguga, kus dr. Loo jagas oma mälestusi ülikooli ajast
ja kõneles õppeasutuse ajaloost.

EKÜK /SAESC juhatus.
Ees vasakult: Teas Tanner, Lyyli Ellip, Erli Lepik, Edda Davis
Taga vasakult: Alar Suurkask, Anne Tork, Helle Sepp, Juta Kitching, Tarmo Viitre, Viktor
Remmelg, Vello Püss

> > > Ära viska ära !
---  Vii parem Arhiivi ...

DoDon’t throw it out – take it to eav at Meie Kodu instead !
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AARE TAMMESALU ESINES TŠELLOL VANCOUVERI
ORGANISTIDEGA

Oreli ja tšello kontsert Vancouveris toimus kahel korral eduga, 23. jaanuaril 2010
Shaughnessy Heights United Church’is ja järgmisel päeval kõlas Kontsert-jumalateenistus
E.E.L.K. Vancouveri Peetri kirikus.

On haruldane et väljapaistvad kunstnikud jõuavad meieni ja seepärast oli ka äärmiselt
kahju, et organist Andres Uibo haigestus enne Tallinnast väljasõitu. Ettevalmistatud
kavalehelt pidi jääma ära Uibo oma kompositsioonid.

Aga vaatamata kõigile esitas tšellist Aare Tammesalu meisterlikult ja meeldivalt
Artur Kapi “Andante religioso” ja J.B. Bach’i “Suite No. 1 for Unaccompanied Cello in G”.
Roy Campbell, Shaughnessy Heights organist, mängis Reger’i “Introduction and
Passacaglia” ja kaks pala kanada komponistilt J. M. Michael’ilt.  Duetina pakkusud nad J.B.
Bach’i “Prelude and Fugue in B minor” ja lõpuks hästi tuntud kanada-eestlase Kaljo Raidi
“Largo”.

See kontsert tõi uusi sõprussidemeid Kanada ja Eesti muusikute vahel.

Pühapäeval leidis aset samuti meeldiv Kontsert-Jumalateenistus Luteri kirikus, kus
Aare Tammesalut saatis Terri Johanson orelil ja klaveril.  Kogudus nautis Bach’i “Prelüüdi”
tšello soolona ja veel Bach’i “Arioso” oreli saatel.  Südamlikult kõlas kaks “Largo’t”,
komponeeritud tšellole ja orelile, Edgar Arro ja Kalju Raidi omad. Eriti haaravalt esitasid
muusikud Arvo Pärdi “Peegel peeglis” tšellol ja klaveril.

Oli väga kaunis.

Kontserte toetasid Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuuri Ühing Vanacouveris.

Juta Kõvamees Kitching

Aare Tammesalu, õp. Walter Johanson, Terri Johanson
Eesti Kirikus 24.01.10
Fotod: Olev Rumm Organist Roy Campbell ja Aare

Tammesalu Shaugnessy Heights
kirikus 23.01.10

17



Lugemisaasta
Lugemisaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril 2010, eelüritustena toimusid

2009. aastal raamatuvahetused, seminarid ja ümarlauad.
Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, et lugemine on nauding, mis annab nii

elamusi kui teadmisi. Pealegi on lugemine on üks vähestest tasuta ajaveetmisviisidest -
raamatukogude kasutamise eest ei küsita endiselt midagi. Iga uut raamatut lahti tehes avaneb
meile uus maailm, mille tegelastele kaasa elame ja paremal juhul end mõnega neist ka
samastame. Või jälgime autori mõttelendu ja püüame sellega resoneerida. Või hangime infot või
õpime midagi. Või teeme seda kõike korraga, sest hea ilukirjandus õpetab nii mõndagi sõnavara,
kirjavahemärkide ja lauseehituse kohta, aga ka mõtete väljendamise selguse, metafooride ja tihti
ka loogika kohta. Veel parem, kui teos paneb meid, lugejaid, elu ja maailma üle järele mõtlema,
kogema katarsist ja juhatab uutele (ja loodetavasti parematele) radadele. Ilukirjanduski võib
sisaldada lugeja jaoks uusi teadmisi ajaloost, geograafiast, filosoofiast, kunstist ja paljudest
muudest valdkondadest. Teabe-ja õppekirjanduski on ideaalis keeleliselt nauditavalt kirja pandud.
Lühidalt öeldes: lugemisaastat on vaja selleks, et loetaks rohkem.

Lugemisaasta on mõeldud kõigile, kes oskavad ja tahavad lugeda või alles õpivad lugema
või kes mingil põhjusel veel ei loe. Tahame jõuda võimalikult paljude inimesteni, sõltumata
nende lugemiseelistustest. Lugemisaasta toimub kogu Eestis. Samuti väljaspool Eestit asuvates
eesti koolides ning ülikoolides, kus õpetatakse eesti keelt.

Lugemisaastat korraldab kultuuriministeeriumi algatusel kokku kutsutud töörühm, kuhu
kuulub inimesi kõigist kirjanduse ja lugemisega seotud asutustest. Kaasatud on Eesti Kirjanike
Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing,
Eesti Kirjanduse Teabekeskus, Eesti Lugemisühing, Eesti Instituut, Eesti Lastekirjanduse Keskus,

Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Rahvusringhääling, Rahvusraamatukogu, kirjanike
muuseumid, koolid, rahvaraamatukogud ja paljud teised. Korraldamine ongi nimetatud asutuste ja
organisatsioonide käes.

Lugemisaasta toimub esimest korda. Varem on olnud mitu raamatuaastat: aastatel 1935,
1975 ja 2000. Kõigil neil kordadel on tähistatud esimese eestikeelse trükise ilmumise aastapäevi.
2010. aastal möödub 475 aastat esimese eestikeelse osaliselt säilinud trükise (Wanradt-Koelli
katekismuse) ilmumisest ja 485 aastat esimese teadaoleva eestikeelse trükise ilmumisest. Seekord
on rõhk just lugemisel, mitte raamatul kui sellisel.

Lugemisaasta korraldajad kutsuvad üles kõiki omavalitsusjuhte, kultuurispetsialiste,
raamatukogusid, koole ja raamatusõpru korraldama oma maakonnas, linnas, vallas või külas,
koolis, raamatukogus, sõprusringis või töökohal raamatuvahetusi, lugemisklubisid,
ettelugemispäevi ja muid vahvaid ettevõtmisi. Ja kindlasti andke neist ettevõtmistest meile teada
enne nende toimumist, et saaksime teie üritustele reklaami teha. Samuti ootame pärast ürituste
toimumist tagasisidet ja fotosid lugemisaasta kodulehe jaoks, et võimalikult paljud saaksid teada,
kui vahva ettevõtmine see oli.

    * Lugemisaasta ametlik kodulehekülg: www.lugemisaasta.ee
    * Lugemisaasta blogi: http://lugemisaasta.blogspot.com

Kontakt:
Lugemisaasta 2010 koordinaator on Krista Ojasaar
e-post: krista.ojasaarkul.ee
telefon: 5695 0482
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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

Mälestusi ja tähelepanekuid Ferdinand Petersen - Tallinn, 2001
Ferdinand Petersen (1887-1979) oli üks neist eesti haritlastest, kelle energilise ja

sihikindla tegevuse tulemusena rajati iseseisev Eesti Vabariik ning pandi alus selle arengule
järgnevate aastakümnete vältel.

Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus

Elutöö Erik Tohvri - Tallinn, 2004
Romaan. Toomas Tauberi eluunistus soetada endale suur ja kõigiti korralik raamatukogu

saab aegamööda teoks. See on mehe elutöö, mille nimel ta on tegutsenud kogu oma teadliku elu,
pannes raamatutesse nii oma raha, kätetöö kui ka hinge.

Varrak

30 sala-aastat Robin Denniston- Tallinn, 2009
Autori isa, Alastair Denniston juhtis Briti valitsuse alluvuses tegutsenud kodeerimis- ja

šifreerimiskeskust, tegeles välispoliitikas olulist tähtsust omanud signaaliluurega nii kahe suure
sõja ajal ning ka rahu-aastatel. Alastair Denniston koos oma meeskonnaga murdis lahti šifreeritud
diplomaatilisi sõnumeid. Tõlge eesti keelde: Mario Pulver.

Tammerraamat

Eestlane, su mehemeel… koostaja Valdek Kiiver - Tartu, 2008
Möödunud sajandi neljakümnendad aastad olid Eestile rasked. Nõukogude okupatsiooni

alla langenud rahva kallal asusid tööle NKVD surmaveskid. Algas sõda. Oma elu peale ei saanud
keegi kindel olla. Kuid siiski leidus ka neil hirmsatel aegadel julgeid inimesi, kes ei lasknud
ennast lambaina tapale viia, vaid kes võtsid olukorda mõistes oma saatuse otsustavalt enda kätte.
Käesolev raamat toobki ajaloo hämarusest lugejate ette hulga dramaatilisi lugusid, mis ületavad
kaugelt ka kõige põnevamaid väljamõeldud seiklusjutte.

Hotpress Kirjastus

Hingepildid Liane Paldrock-Naruski - Tartu 2004
Luuletused. „Olen tänulik kui hea lugeja leiab minu luuleridadest õnne ja vaiksete mõtete

viive".

Ajapildi sees -Lapsepõlv Juhaniga Mari Tarand - Tallinn 2008
Raamatu peategelaseks on noor Juhan Viiding, nagu teda on näinud ja mäletab õde Mari

Tarand. Autor on teadlikult vältinud materjali kogumist kaugemalt, Juhani sõprade ja teekaaslaste
suust, mistõttu on tegemist väga isikliku elulooga, pigem mälestusteraamatuga. Kirjutatud on
perest ja kodust, pinnasest, kus tulevane luuletaja kasvas. Pereliikmete ja seega raamatu tegelaste
hulka kuulub ka kirjandus - luule. See on ühendanud, tuge andnud nii kirjutajatele kui nende
lugejatele. Raamatu pidlid on pärit erakogudest.

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Lapsepõlvest Eestis ia Eestist põgenemisest
Minu emapoolsed vanavanemad olid maainimesed, pärit Lõuna-Eestist, Helme kandist. Vanaema

sai kaasavaraks puumaterjali, millest ehitati maja Tallinna. Vanaisa aga ihkas maale tagasi ja aastal 1909
ta ostis kolm väikest talukohta Rahula külas, Saue vallas - Kassi, Uuetoa ja Priidiku koos heinamaadega
Pärnamäel. Seal kasvasid üles mu ema, ta õde Linda ja vend Ilmar. Vanaisa rügas tööd teha ja mõtles ka
lastele tuleviku kindlustada pärandades igale talukoha. Uuetoa ja Priidiku maad pidid saama Ilmarile,
Kassi minu emale, Lindale talukoht Pärnamäel.

Kui mu isa-ema abiellusid 1933. aastal, siis nad hakkasid koos Kassit pidama. Talu oli väike,
maapind vaene, võlad olid peal. Tööd ja töörõõmu oli palju ning pere kasvas. Samal ajal Linda koos oma
mehe Feliksiga katsus Pärnamäest asja saada, aga tal oli teisi tegemisi ka - näiteks 1941. aastal ta õpetas
põllumajandust Petseris, kus ta oli tunnistajaks küüditavate saatusele - põlise talumehe meeleheites nägu
on ka mulle tema kaudu meelde sööbinud - Linda rääkis Ilmarile ja Ilmar minule. Ilmar läks 1939. aastal
raadiotelegrafistina merele, et natuke maailma näha enne kui asub talu pidama. Kui tuli Eestis riigipööre
ja kästi eesti laevadel koju tulla - mida nad ei teinud - siis Ilmar, kirjutas emale Uutoal, et tema tuleb. Ema
vastas telegrammiga, et ärgu tulgu. Ja õnneks ta ei tulnudki, sest tulid tiblad, tuli hirm, tulid rasked ajad.
See oli 1941. aastal, Vene-Saksa sõda oli algamas, kui mu isa kamandati kaevikuid kaevama Tallinna
lähistel, ja ta ei läinud vaid putkas koos Feliksiga metsa. Sel ajal olime meie kõik sõjaohu eest redus
Pärnamäel. Vanaema oli küll Uuetoal, aga talu pidas rentnik. See mees käis meie peale kaebamas, et
Pärnamäel on kulakud, kes varjavad metsas oma mehi. Mu ema viidi Tallinna ülekuulamisele - see oli
talle õudne elamus. Ülekuulaja lõpuks laskis tal minna - laste pärast. Pärnamäe ümbruse metsi otsiti läbi,
aga isa ja Feliks olid mujal. Pärast kuulsime, et Pärnamäe lähedal metsas oli siiski üks mees peidus - meie
kõigi õnneks teda ei tabatud.

Siis tuli sakslaste aeg, isa tuli metsast välja, olime Kassil, elu läks edasi.
Kui 1944. aastal Punaarmee lähenes, tuli jälle hirm. Minu vanemad ja Linda-Feliks olid

tulihingelised eestlased ja suured kommunismi vastased. Venelaste tagasitulek tähendas neile küüditamist
või hullemat. Ja niisiis septembris, n.ö. viimasel minutil võtsid mu vanemad oma viis last, jätsid oma
armsa Kassi, jätsid kõik ja läksid. Mul on silme ees ema seismas päikesepaistelisel murul maja ees ja
nutmas. Sõitsime - vanaema ja Linda-Feliks oma lastega ka - selle päeva hilisõhtul pimedas veoautoga
Balti jaama, sealt rongiga Paldiskisse, siis laevale nimega Messiina ning sellega Gotenhafenisse (Gdynia).
Pidime sõitma samas konvois kui Moero, aga meie kapten oli otsustanud konvoist eemale hoida - olime
kaugel, kui Moero torpeedo sai ja põhja läks. Jõudsime kohale, kui ei olnud enam kedagi päästa.

Eestist lahkudes oli mu vanematel suur pere noori lapsi - Margus oli 10, mina 8, Eero 6, Maiu 4 ja
Auli vähem kui 2 aastat vana. Küllap vanemad nägid ette, et põgeneda tuleb. Igatahes olid jõukohased
kompsud igale valmis pandud - toitu, mõned raamatud, küllap natuke riideid ka. Kõik tuli seljas tassida.
Algul tundus mõte reisile minna lastele tore, aga see tunne kadus ruttu-ruttu. Varsti tahtsime ainult koju,
koju, koju.

Saksamaal lagunes me reisiseltskond, sest Linda suunati Ida-Preisimaale mõisavalitsejaks. Sealt
tuli neil mõne kuu pärast raske põgenemine hobuse ja vankriga. Vanaema rääkis, kuidas teed olid
põgenike voore täis. Ta kiitis sakslaste organiseerimisvõimet - igal õhtul leiti kõigile kuskil ulualune ja
midagi süüa. .

Meie pere tee viis läbi mitmest n.n. läbikäigulaagrist. Peamine mälestus neist on, et nad olid
õudselt koledad paigad - traataiad ümber, rohelust ei mingit, latriinid, täisaunad, tühi kõht, palju võõraid
inimesi, barakid. Ei taha neid meenutada. Lõpuks pääsesime sealt ja isa suunati tööle vabrikusse, mis asus
Cottbusis. Elasime ühest suurest ruumist koosnevas barakis, kus oli umbes 50 inimest - on meeles, et nii
räägiti. Olime aga vabad - traataeda ei olnud. Ümbruses oli männimetsa ja liivanõmmesid. Lähedal oli ka
üks prantsuse sõjavangide laager ja väljaspool seda ümbritsevat traataeda oli leida palju tühje
konservipurke, millega oli hea mängida, sest liivapuudust ei olnud. Sel ajal lootsime veel peatselt koju
tagasi saada. Igatsesime seda. Margus jutustas mulle hiljuti, kuidas ta siis, kasutades neid tühje purke, tegi
terve Rahula küla maketi - täpselt. Ta rääkis veel hetkest, mil ta aru sai, et kojuminekut ei tule. See oli
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järgmisel kevadel. Olime siis juba Schleswigi lähedal, kuhu olime rinde lähenedes pagenud, ja isa oli
põllutööl ühes merelennuvälja juurde kuuluvas majandis. Elasime pisikeses onnis, teisi maju lähedal ei
olnud, meri ja liivane rand olid seal samas. Rannas olid mingisugused künkataolised kaitsepunkrid - ei
mäleta, et seal kunagi mingit liikumist oleks olnud. Niisuguse künka jalamil nuttis mu vend, nägu vastu
liiva, kui talle tuli see äratundmine, et koju enam ei saa.

KODUMAA KAOTUSE MÕJUST.
Kodumaa kaotus on raske. Lapsele on see sõna otseses mõttes vapustav. Näiliselt teistele - ja laste

enda arvates ka - tulevad nad kõigega toime. Laps ei ole aga oma arenguga veel kaugeltki mitte valmis ja
kodu kaotus ja kõik need teised asjad, mis sellega kaasas käivad - meie puhul käisid - muudavad teda,
märgivad teda eluks ajaks, kas ta seda tunnistada tahab või mitte. Mõni katsub seda traumat selja taha
jätta, unustada - teatud määral peavad seda tegema kõik, et üldse edasi elada. Edasi elada tuleb aga koos
muudatustega endas, mida see trauma on põhjustanud.

Mulle läks kodumaa kaotus südamesse - ma ei tunne õieti kedagi, kellele see mitte südamesse ei
läinud. Aga mida mina siis tundsin ja kuidas see minule mõjus? Kodumaa kaotus pani mulle lapsena
peale kohustuse ja vastutuse koorma. Tundsin, et ükskõik, mida teised teevad, ükskõik mis juhtub, mina
pean seisma Eesti eest, tegema oma parima, et eesti rahvas ei sureks välja. Mul ei olnud valikut. Otsus oli
tehtud minu eest ja mul oli ainult kohustus, käsk - ja käsk, öeldakse, on vanem kui meie. Sel ajal muidugi
räägiti kogu aeg kodumaa saatusest, eesti rahva väljasuremise ohust. Mälestualbumitesse kirjutati salme
nagu - "pea meeles, et eestlane oled, pea meeles, et eestlaseks jääd, pea meeles, et needki read on
kirjutand eestlase käed". Minu tolleaegset tunnetust võib kokku võtta Henrik Visnapuu sõnadega: "Uss
kinni on oma urus, ja mätas kinni on murus - nii kinni mu mõte kodumaas." Kui aga küsida minult, mida
eestlus mulle tähendab, siis vastan, et lugege Juhan Liivi.

Jah, jäin kinni hoidma eesti keelest, eestlusest - muud ei olnud kodust päästa saanud. Selle
kaotuse teine tagajärg oli suur loobumine ja valmisolek loobumiseks, ilmajäämiseks. Selles mõttes olin
juba noorelt "vana". Sõjast ja põgenemisest tingitud turvatunde puudumine on ka jätnud oma jäljed.
Sügaval sees on äratundmine, et kellelegi ega millelegi ei saa kindel olla. Tuleb end üha käsile võtta, et
selle tunnetuse vastu võidelda või sellega vähemalt elada.

Ene Õpik

KOTKAJÄRVE METSAÜLIKOOL
              21. – 28. august 2010

Pärimusmuusika – „Tahan olla”
www.eesti.ca/mu

tel. 416-421-3812
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MÄLESTUSI KOOLIST 1934 – 1940

Oli aasta 1934 sügis, kui alustasin koolis käimist Pangalt Võhmale 5 km sinna ja
teine tagasi.  Jäin aasta hiljemaks, sest olin üsna nääbsuke oma vanuse kohta ja tee pikk.
Koolijuhataja hr. Penu ütles, et olgu aasat veel kodus.  See sügis jäi meelde, sest siis suri
venna Leo väike poeg 2 nädalat vana. Nutsin koridoris ahju ääres, siis suuremad tüdrukud
ikka trööstisid mind.  Ja papa jäi ka raskelt haigeks samal ajal,  suri 6.jaan. Ega midagi
erilist siis seal koolis ei juhtund. Olime sel ajal arad ja aukartus oli suur oma õpetajate ja
vanemate inimeste vastu. Olin talveti kooli juures internaadis. Eks seal sai oma nalju ka
tehtud.  Uuetoa Vilhelmine mängis ikka harmooniumi. Eks siis lasime ka tantsu.  Ka
rahvatantsu tegime.  Mina tantsisin poisi osa Niidi Selmaga.  Poisid olid sel ajal väga
häbelikud, ainult pealtvaatajad. Eks meil oli Võhma lastega õiendamisi kooliteel.
Aadama Teo oli , kes meie peale õpetajatele kaebamas käis, et me sõimasime teda.  Ta oli
üsna ümmargune poiss, kutsusime teda “peekon”.  Eks meile siis tehti ka noomitus.

Tehna Leeni, hea inimene, andis meile oma poiste särgid käsitöö tunnis
tikkimiseks.  Eks siis pidupäevadel Johannes ja Raimond olid uhked oma särkides, sest
teistel sarnaseid polnd.  Nii siis saime töö eest kommi raha, aga mina läksin Ruudi poodi
ja ostsin omale heeringa , 7 senti tükk.  Vend Herman oli siis seal juba selliks, aga kui
paki lahti tegin, seal oli kaks.  Eks vend hoolitses õe eest. Oli mul ikka ämber
piprakiludega, aga need jagasin tüdrukutega, heeringas maitses hea sooja kartuli ja võiga.
Viimane talv magasin kooliteenia Iida Toas, siis ühel põhapäeva ühtul läksime Ringe
Juuliga koolimajja, et saab kauem magada, proovisime siis ka oma kokakunsti. Riivisime
kartuli, tegime rasvaleiba, aga Iida pani seda pannile üsna paksult ja see ei maitsend nii
hea kui oma mamma oma.  Meil tehti õhuke.

Siis oli meil veel kombeks käia õpetajaid üles laulmas
Kellel juhtus sünnipäev kooliajal olema, siis saime ka head paremat suhu

pistmiseks.
Õpetaja prl. Kald elas Iida toa kõrval. Ühel õhtul oli kõva koputus prl. Kalda

uksele ja koolijuhataja nõuab sisselaskmist, tahab oma tuppa minna, sest uks läks sealt
läbi ka pööningule kus sai juhataja korteri.  Aga ei mingit vastust, veel paar rasked sõna.
Ja sammud trepil.  Aga siis läks toas naeruks, sest prl. Kõdar oli ka seal külas. Eks vahel
juhtub ka koolijuhataja eksima ja kui külas on jõuluõlled valmis.

Laida

Võhma kool meil tarkust an`nud
Elust läbi see meid kan`nud
Mis sealt eluks kaasa saime
Tänu selleks öelda võime
Nüüd me vanad pead hallid
Aga mälestused kallid.
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„Tahan olla!“
Pärimusmuusikateemaline Metsaülikool 2010 kutsub!

Kas huvitud muusikast, kirjandusest, poliitikast või hoopis teatrist?
Tunned huvi  meeldejääva ja põneva nädala vastu kaunis looduses eesti keeles ja meeles?
Kõike seda pakub järjekorras juba  44. Kotkajärve Metsaülikool (MÜ), mis  toimub 21. – 28.
augustil. Peateemaks on sel aastal pärimusmuusika – „Tahan olla!“

Pärimusmuusika on leidnud Eestis taas uue hingamise. Üha enam kohandavad noored muusikud
vanu viise enesele meelepäraselt ning loovad seega uut eesti muusikat. Nii uusi suundi,
muutusi kui ka igihaljast pärimusmuusika osa eesti kultuuris plaanib MÜ sellel aastal lähemalt
käsitleda.  Põnevaid loenguid ja huviringe on oodata nii asjatundjad Eestist kui ka Põhja-
Ameerikast.

Traditsiooniliselt puudutab Kotkajärve Metsaülikool ka paljusid teisi Eestiga seotuid teemasid
nagu poliitika, eesti keel – ja kirjandus, majandus, luule, sport ja teised.
Eestist on teiste seas oodata perekond Unduskit.  Kui kirjandusteadlasest isa Jaan ja
nahakunstnikust ema  Maarja Undusk on oma viljaka loomekarjääri tipul, siis luuletajast
tütar Ingel  ja teatrikunstnik Marion alles alustavad oma tähelendu.

Traditsiooniliselt toimuvad hommikused eesti keele – ja kõnegrupid, hulgaliselt huviringe ja
sportlikku tegevust. Lastele on eraldi tegevus, nii et vanemad saavad nautida täiskasvanute
programmi. Lõõgastust pakuvad  ka meeleolukad lõkke – ja filmiõhtud ning muidugi Kotkajärve
saun.

Tule koos pere ja sõpradega!

Metsaülikool ootab Teid!

Lisainfo:
www.eesti.ca/mu
416.421.3812

Ta n ts u - ja  la u lu g a  lä b i Ee s tim a a

„Ke e ru ta ja d ” ku ts u va d  kõ iki
Meie Kodus

24.aprillil 2010

kell 4 p.l.

Rahvatantsu ja laulu põimik

Kohv/tee ja suupisted

Sissepääs: $10.-
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OKUPATSIOONIAASTAD TREFFOONIAS

Rüütlis polnud pealtnäha palju midagi teistmoodi ka sellel septembrihommikul: Oskar Luige aknal oli
mänguasju ja koolitarbeid, postkontorist käis inimesi sisse ja valja, üks punane buss pööras parajasti Laia
tänavat mööda Vabadussilla poole ja Treffoonia ukseesine kihas poistest, kcs toetudes Jaani kiriku raudaiale
näisid nagu tavaliselt esimesel koolipäeval pärast suvevaheaega vahetavat muljeid äsjalõppenud suvest.
Pealtnäha oli koik nagu igal esimesel koolipäeval, ainult et - oli aasta 1940 ja meil polnud enam Hugo Treffneri
Gümnaasiumi. Vana Mauruse Academia Treffneriana'st oli saanud Tartu 4. keskkool. Oleks veel, et esimene,
aga neljas! Ja esimeseks sai nagu kiuste Poika, Poeglaste Gümnaasium, meie põ1ine rivaal spordiväljakuil,
võimlais, tantsupidudel ja Toomemäel !

Ei olnud enam Hugo Treffneri Gümnaasiumi ega lubatud meid enam vormimütse kanda. Me nagu
pollnudki enam treffneristid, meid ei saadud niiviisi enam õigusega "kurkidekski" sõimata, kui me pealtnäha
sarnanesime iga teise koolipoisiga Tartu peal. Kogunenuna Treffoonia väikesesse nn. aktisaali, selgus meile
veel palju uut ja mõt1emapanevat: saaliseintele oli juurde tulnud uusi pilte, kadunud oli aga must marmortahvel
Vabadussõjas langenud treffoon1aste nimedega; asjatult otsisime õpetajaterühmast oma direktori Konstantin
Treffneri tuttavat kuju, küll aga komistasime mitmele uuele näole. Hoopis võõras oli jutt, mida meile tol aktusel
kõneldi, võõras ja võltsi kõ1aga, ja kõik, mida seni olime pidanud õilsaks ja ilusaks, kisti nüüd maha ja tallati
porri. Segastena läksimc klassiruumidesse, segastena alustasime õppeaastat 1940/1941. Meid oli umbes 35,
keskmise eaga 1õ, ja me moodustasime keskkooli 3. klassi. Meie hulgas oli vembumehi, oli tuupijaid, oli
andekaid poisse, oli agaraid ja uniseid - igasuguseid, ja kõige vähem oli meie hulgas komnoori: kaks. Võib-olla
ka kolm, sest paljud komnoored hoidsid oma kuuluvuse salajas. Me teised olime aga tulised vastased kõigele
sellele, mida meile nüüd uue korra ajal õpetada püüti. Usuõpetus kadus tunnikavast, sel1e asemele tuli uue
õppeainena konstitutsioon, mille raames pidime põhjalikkuseni tutvuma kompartei ajaloo ja NSVL ning ENSV
põhiseadusega. Ajalugu võttis hoopis teistsuguse värvingu ja esmakordselt kuulsime ja lugesime meid
Vabadussõjas abistanud soomlasi nimetatavat soome valgeteks lihunikkudeks. 0lime ju parajas eas koolipoisid
ja me kasutasime omavahelgi krobedaid sonu, aga sellistel, mida kasutas punane propaganda oma vaenlaste
kirjeldamisel, oli võigas ja naeruväärselt odav kola, mida me taipasime ja meie suus, kui me tundi vastasime,
muutusid nad vägagi läbipaistvalt irooniliseks.

Me klassijuhataja oli loodusteadlane Vello Simre, omaaegne Voldemar Simtmann, vaikne, rahulik
mees, kes püüdis võimalikult vähe poliitikaga tegemist teha ja kes sageli manitses meidki tagasihoidlikumale
käitumisele. Me usaldasime teda, sest teadsime, et Simre, nagu enamik teisi õpetajaid, suhtus uude olukorda
samuti nagu meie. Oli küll ka teisi, näiteks vist Venemaalt tulnud seltsimees Meisner, keda üsna varsti ta
aktsendi pärast hakati kutsuma hüüdnimega "Peike" ja kes kadus sakslaste tulles jalle, siis me kauaaegne
inspektor Richard Kleis ja noor matemaatik Anatoli Mitt, kes võib-olla üsnagi erinevail põhjustel ilmselt
pooldasid värsket võimu. Vene keele õpetamine oli tunnikavas esikohal, ja kuigi Tootsi-aegne "jätt" oli
kadunud, järele oli jäänud arvukalt keerulisi ja susisevaid häälikuid.

Muidugi oli meile ka võõras oma õpetajaid nimetada "seltsimeesteks", ja vähemalt esimesil kuil
domineerisid ikka "härrad" ja "prouad-preilid". Iga klass hakkas välja andma seinalehte ja ühest alumise korra
klassiruumist vastu Jaani kirikut tehti "punane nurk" loosungite, piltide ja propagandakirjandusega. Oma klassi
seinalehe ristisime, kui ma õigesti mäletan, "Krokodilliks", ja selles avaldasimc karikatuure ja kirjutisi, mis just
parajasti tsensuurist läbi läksid. Seinalehe kõrval liikus meil pingialuseid mooda ja omas palju suuremat
poolehoidu käsitsi kirjutatud-joonistatud ühe-eksemplarine pilkeleheke, mis oli rangelt seadusevastane ja kandis
nime "Pu-Pu-Pu" ehk "Punane Pursui Pudelis" ja milles sageli ilmus hiilgavalt vaimukaid torkeid valitseva
korra vastu Treffoonia seinte vahel. "Pu-Pu-Pu" tuli põranda alt lagedale Saksa okupatsiooni alguses, kadus aga
siis jälle põranda alla, kui selgus, et see värske valitsus ka ei salli tõe näkku ütlemist.

Üldine meeleolu Treffoonias punasel aastal oli omamoodi minnalaskev, keegi ei uskunud niikuinii, et
see uus ja vastuvõtmatu olukord kaua kestab, ja keegi ei võtnud õppimist eriti tõsiselt. Õpiti aineid, mis ei
kaldunud poliitilisele pinnale, ignoreeriti aga niipalju kui võimalik konstitutsiooni ja uut ajalugu. Meie,
kuueteistaastased, leidsime, et aeg on põnev, me kandsime revääri all eesti värve (ja jäime kord vahele, kui
ootamatult tehi kontroll, kuid pääsesime vaid karmi hoiatusega, sest siis ei olnud NKVD veel oma nägu nii
avalikult näidanud nagu hiljem), laulsime punaseid laule valjusti ja valede sõnadega ja ootasime, mis asjast
saab. Sini-valge vormimütsi kadumisega olime välimuselt ka muutunud kirjuks karjaks, ainult ise teadsime, et
meil tuleb vana Mauruse esimese järgu kooli kuulsust kõrgel hoida. Ja vaim oli meis terve, peegeldades kogu
eesti noorusc hoiakut sel raskel ajal.
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Nii möödus see õppeaasta, tuli uus suvi uute pöörctcga, tuli sõda Maarjamaalc ega jätnud puudutamata
Treffooniatki. Kui jällc kogunesimc õppeaasta alguseks, puhkas Pauluse kalmistul mc klassijuhataja Simre, kcs
koos abikaasaga tapeti Tartu vanglas; sama saatuse osaliseks sai endinc klassivcnd Eelmäc, Ants Meksi oli
langenud metsavennana Saaremaa lahinguis ja mitmcd koolivennad olid juba siis ühincnud Saksa sõjaväcga.
Kadunud oli sm. Meisncr, kadunud me komnoorcd ja kommunistlikult häälestatud õpetajad. Konstantin
Treffncr polnud aga meil tagasi, tema asemcl oli direktori kohal Raielo, inspektoriks lahingumees kaptcn
Talpak. Kaotasimc ka oma koolimaja, sest HTG hooncs oli sõjaväehaigla. Hakkasimc kolmcs vahetuses
kasutama Riia tänava tütarlastegümnaasiumi maja, jagades seda tütarlaste ja Poikaga. Kahju oli vanast
koolimajast, kitsas ja pimedavõitu ta ju oli, aga tuttavaks ja omaseks saanud. Ise olin seal olnud algkoolist
pealc, 1. aasta veel nn. väikeses majas, vangla kõrval, mis jäigi pärast vanglale, kui kogu HTG koondati suurde
majja, ja iga sopp oli ju tuttav. TTG hoonc Riia tänaval seevastu oli võõras ja jäigi sellcks lõpuni, sest
kolmetunnisc koolipäevaga ei saanudki see koduseks muutuda. Koolitunnid lühendati, et 3-tunnisesse
koolipäeva mahutada ära viit õppetundi. Üldine õppetöö muidugi kannatas, sest tundides ei saadud palju läbi
võtta, õpetaja jõudis vaevu mõnda õpilast küsida ja siis järgmiseks tunniks midagi ülcs anda koduseks
õppimiseks, see oli kõik. Õpiti siiski hoolsamini kui punasel aastal ja atmosfäärgi oli teine, lühikesele
koolipäevale vaatamata palju loomulikum kui aasta eest. Tundus peaaegu unenäona kõik vahepeal olnu.
Muidugi tõi uus aeg uusi kohustusi: "Internatsionaali" asemel tuli õppida "Deutschlandlied'i" ja Horst-Wesseli-
laulu, ajaloo vaatevinkel muutus jälle natuke ja krõbedaid väljaandeid tuli nüüd kasutada teises suunas - ei
olnud koolipoisil kerge sellel segasel ajal.

1943. a. kevadeks jõudsime oma klassiga gümnaasiumi lõpetamise lävele, kogu kooliaasta oli tehtud
üsnagi tõhusat tööd, sest tundsime, et meile võib-olla ei antagi küllaldaselt aega korralikuks lõpetamiseks ja
püüdsime selle siis tasa teha tööga. Skandeerisime Ovidiust noorukese preili Grossi meeldivat eeskuju
imiteeridcs, tungisime logaritmide saladusse R. Härmiga koos ja püüdsime jõukohase1t hakkama saada kõigi 15
õppeainega, mis hiljem lõputunnistusel figureerisid. Majandusgeograafiat, mis asendas varasemate klasside
maateadust, õpetas Aleksander Pendre, kes kõikide poolt lugupeetuna hoidis poisse oma rahulikkusega
kammitsas iseseisvuseajast peale läbi mõlema okupatsiooni ja suri Saksamaal pärastsõja-aastail; eesti keelt
õpetas Voldemar Metsamärt, kes oma tundides sageli meile tutvustas vähetuntud soomc-ugri keeli, milledest tal
olid laialdascd teadmised; saksa keelt viimistles meiega pärast mitmeaastast vaevanägemist proua Kibbermann,
ja tuleb meelde palju teisigi tublisid õpetajaid, kelle väärtust taipasime alles pärast lõpetamist. Klassijuhatajaks
oli meie 1õpuklassis magister Maimu Tõldsepp, energiline, andekas ning mitmekülgne võrukene, kellele
käisime juba üsna ammu ,väiksemate poistena mardisandis kuskil Päeva tänava kandis.

Sõda nõudis aga panuseid veelgi. Paljud meic vanematest poistest kuulusid juba mobilisatsioonialla,
valikuga küll kas saksa Reicharbeitsdienst Saksamaal, Eesti Leegion või mingi vahepealene HiIfswilligerdienst,
mille õige definitsioon oli meile tollal üsna udune. Käisime komisjoniski, saime aga ajapikendust kuni kooli
lõpetamiseni.

Kevadpühad olid 1943. a. aprilli 1õpul. Enne seda toimusid eksamid, mis 1õppklassis olid sel aastal
eesti ja saksa keeles, mõlemad kirjalikult; mõnes aines tehti veel põhjalikke klassitõid enne 1õppu, sest oldi
teadlik viimase kolme aasta puudustest, ning praktiline õppetöö lõppes kevadpühadega. Pärast neid, 8. mail,
tulime kokku eksamitulemuste teadasaamiseks, samal päeval toimus 1õpuaktus ja anti kätte küpsustunnistused
Academia Treffneriana 36. lennule, mida kahes paralleelklassis oli kokku umbes 50 noort meest. Kaks päeva
hiljem kandis osa neist juba Wehrmacht'i mundrit, osal algas tee Saksamaa poole riigitööteenistuslasina, sügisel
oli suur hulk teel üle lahe Soome, aasta hiljem polnud paljusid enam elavate kirjas. Veel üks lend tuli
Treffooniast, 37; veelgi lühem oli nende kooliaasta, veelgi rohkem läbi häda jõuti lõputunnistuseni - Treffoonia
ei jõudnud enam võidelda sõja ega aegadega.

25 aastat tagasi kõndisin ammulisuise algkooliõpilasena HTG 50. aastapäeva juubelinäitusel ja
imetlesin oma suurte koolivendadc töid ja väljapanekuid, millest eriti tore oli vana Hobuse tänava Treffoonia
papist mudel. Nüüd pühitseme Treffoonia 75. aastapäeva, meid pole rohkem kui peoläis vilistlasi ja õpetajaid
igas vanuses, mõned võib-olla veel Mauruse- aegsed, meil pole näitust ega juubelialbumit, aga meil on 1õpmata
palju mälestusi ühest kuulsast koolist, ühest toredast ja vahvast koolist, ühest koolist, mille sini-valget musta-
nokalist vormimütsi oli hea ja uhke kanda.

Ilmar Kala
Treffoonia 110
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Visit of the President
President Toomas Hendrik Ilves and Mrs. Evelin Ilves met with more than a hundred

local Estonians on February 13th in the Estonian House in Vancouver, Canada. The Head of State
thanked them for keeping the Estonian language and culture alive and for their contribution in
restoring Estonia’s freedom and nation.

“I do not think it is accidental that many second generation Estonians from Vancouver came to
help us rebuild our country immediately after Estonia regained its independence, a time when
everything was still uncertain,” said the President of the Republic.

“It seems that from this distance targets looks clearer,” added the Head of State, in mentioning the
names of Mr. Ardo Hansson, one of the architects of economic reform, the current Ambassador of
Estonia to Germany, Mr. Mart Laanemäe, and Mr. Toivo Klaar, the Head of the European
Commission Representation in Estonia, among those who have helped rebuilt Estonia.

Office of the President
Public Relations Department

Meie Kodu aulas
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February 21, 2010 
 

Greetings from the Prime Minister 
 
 
I am delighted to extend my warmest greetings to all those attending tonight’s 
event to mark the 92nd anniversary of the Declaration of Independence of the 
Republic of Estonia, hosted by the Vancouver Estonian Society. 
 
This is an occasion to commemorate Estonia’s triumph in the epic struggle for 
independence.  The will of the Estonian people to strive for freedom endured 
through centuries of oppression.  Though the dream of an independent Estonian 
state first materialized in 1918, Soviet occupation thwarted this ambition, but the 
resolve for sovereignty never wavered.  That vision has been realized in the form 
of the free and thriving Estonia of today. 
 
A steadfast supporter of an independent Estonia, Canada never recognized the 
annexation of the three Baltic States into the Soviet Union.  Generations of 
Estonians sought refuge in Canada, where they have preserved and promoted 
their rich cultural legacy.  Moreover, the community’s heightened sense of the 
value of freedom enhances our nation’s appreciation for the democratic values 
that we are fortunate to enjoy. 
 
On behalf of the Government of Canada, I am pleased to have this opportunity to 
recognize the remarkable history of Estonian Canadians.  I commend the 
Vancouver Estonian Society for hosting this proud celebration and for your 
ongoing support of the community. 
 
Sincerely, 

-  
The Rt. Hon. Stephen Harper, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada 
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Biggest critic relentless

Polish skier ridiculed as whiner

We've heard it all before.

Whether she's in first or in fifth place, Poland's Justyna Kowalczyk remains the world's
biggest critic of the 2010 Olympic cross-country ski course.

Kowalczyk again slammed the layout Monday at Whistler Olympic Park -- not
challenging enough, not to her taste, certainly not Olympian, she said.

"This track is not for me. This track is not for the Olympics," Kowalczyk said. "It was the
first time in my life I've seen a track like that in the Olympics."

The 27-year-old Pole must have been reading from prepared notes, because she had
virtually the same criticism in her last appearance here in January, 2009 -- a pre-Olympic,
World Cup event in which she won gold in the 15-kilometre pursuit.

Kowalczyk said then: "After my first training run here, I was almost crying because, for
me, this is a very easy track."

Apparently, it's not that easy. The medal favourite going into Monday's women's 10-km
freestyle, she finished in fifth -- nearly 22 seconds behind gold medallist Charlotte Kalla
of Sweden.

Silver medallist Kristina Smigun-Vaehi of Estonia, a double-gold winner at the Turin
Games in 2006, said the only legitimate thing that Kowalczyk had to complain about this
time was her skiing.

"Blah, blah, blah," Smigun-Vaehi said, rolling her eyes after hearing that Kowalczyk had
been flapping her gums. "She [Kowalczyk] said it was an easy track? Why didn't she
push harder then? You have to push hard. It's hard, really. Terribly hard. It was the same
for everybody."

Smigun-Vaehi finished 6.6 seconds behind Kalla's winning time of 28 minutes, 58.4
seconds. Marit Bjoergen of Norway won the bronze, trailing 15.9 seconds behind the 22-
year-old Swede.

"Today was a very fast track," Smigun-Vaehi said. "I heard, four days ago, that it was
very soft and very bad. It's very technical. You have to be good uphill and down, in the
turns, everywhere."

Mike Beamish, The Province, 16/02/2010
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WWII Tank Uncovered
WW II Russian tank with German markings uncovered after 62 years. WW II Buffs will find this

interesting. Even after 62 years (and a little tinkering), they were able to fire up the diesel engine!
      A Komatsu D375A-2 bulldozer pulled the abandoned tank from its tomb under the boggy bank of a lake
near Jõhvi , Estonia . The Soviet-built T34/76A tank had been resting at the bottom of the lake for 56 years.
According to its specifications, it's a 27-ton machine with a top speed of 53km/hr.
     From February to September 1944, heavy battles were fought in the narrow, 50 km-wide, Narva front in the
northeastern part of Estonia . Over 100,000 men were killed and 300,000 men were wounded there. During
battles in the summer of 1944, the tank was captured from the Soviet army and used by the German army.
(This is the reason that there are German markings painted on the tank's exterior.) On 19th September, 1944,
German troops began an organized retreat along the Narva front. It is suspected that the tank was then
purposefully driven into the lake to conceal it when its captors left the area.
     At that time, a local boy walking by the lake, Kurtna Mätasjärv, noticed tank tracks eading into the lake but
not coming out anywhere. For two months he saw air bubbles emerging from the lake. This gave him reason to
believe that there must be an armored vehicle at the lake's bottom. A few years ago, he told the story to the
leader of the local war history club 'Otsing'. Together with other club members, Mr. Igor Shedunov initiated
diving expeditions to the bottom of the lake about a year ago. At the depth of 7 metres they discovered the tank
resting under a 3 metre layer of peat.
     Enthusiasts from the club, under Mr Shedunov's leadership, decided to pull the tank out. In September of
2000 they turned to Mr. Aleksander Borovkovthe, manager of the Narva open pit company AS Eesti Põlevkivi,
to rent the company's Komatsu D375A-2 bulldozer. (Currently used at the pit, the Komatsu dozer was
manufactured in 1995, and has recorded 19,000 operating hours without major repairs.) The pulling operation
began at 09:00 and was concluded at 15:00, with several technical breaks. The weight of the tank, combined
with the travel incline, made for a pulling operation that required significant muscle. The D375A-2 handled the
operation with power and style. The weight of the fully-armed tank was around 30 tons, so the active force
required to retrieve it was similar. A main requirement for the 68-ton dozer was to have enough weight to
prevent slippage while moving up the hill. After the tank surfaced, it turned out to be a "trophy tank" that had
been captured by the German army in the course of the battle at Sinimäed (Blue Hills) about six weeks before it
was sunk in the lake. Altogether, 116 shells were found on board. Remarkably, the tank was in good condition,
with NO RUST, and all systems (except the engine) in working condition. This is a very rare machine,
especially considering that it fought both on the Russian and the German sides. Plans are underway to fully
restore the tank. It will be displayed at a war history museum in the Gorodenko village on the left bank of the
River Narva.
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Enda Bardell at "KUMU"

Vancouver artist Enda Bardell has been invited to exhibit some of her abstract work in the "Estonian
Artists in Exile" exhibition at KUMU (Kunsti Muuseum) National Art Museum in Tallinn, Estonia.

This exhibition of works by 50 Estonian artists from all over the world opens September 2, 2010 and
continues until February 2011. After this the exhibit will travel to Tartu and remain at the Tartu Art
Museum until May 2011.

For information on Enda's work, please visit her website: www.endabardell.com

Notice

Estonian Church Foundation has established an Interior Contents and Decoration
Committee, effective June 2009 and continues to date. Its purpose is to manage all the contents
and decorations pertaining to the kitchen, dining hall tables, curtains and artwork etc. within the
community centre. Decorations on the dining room tables may be changed by each individual
organization, however, please later remove your decorations and put back what was originally on
the tables. Please note that the Foundation will not be responsible for any lost or misplaced
items, it will have the right to remove and dispose of any articles not locked up or put away for
safekeeping. Thank you for your co-operation.
Please address any concerns or inquiries to: Chair, Eva Vabasalu 604 535-4224

Olümpiatõrvik "Meie
Kodu" ees.

The Olympic torch
passes by 49th and Oak
in Vancouver.

Foto:
Walter Johanson
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VANCOUVERI

EESTI
PENSIONÄRIDE      „KULDNE
ÜHING           KLUBI"

KOLMAPÄEVASED
KOOSVIIBIMISED

KEVADEL 2010
MEIE KODUS

ALGUSEGA 12.00
KESKPÄEVAL

PAASTUKUU/MÄRTSI
3.,17. JA 31.

JÜRIKUU/APRILLI
14. JA 28.

LEHEKUU/MAI
12. JA 26.

JAANIKUU/JUUNI
9.

EMADEPÄEV
LEHEKUU 12. PÄEVAL

Ma armastan neid …

Ma armastan neid, kelle pilkudes
on kaugemat valgust kui päike,
ja kes virvatulede vilkudes
käivad ohtlikke eksikäike.

Ja kes hiljem veel uinuva koja ees
on neelamas lootuste tuuli,
kuni öö tuleb hiilides ojavees
meil suudlema kuivi huuli.

Ja kes kannavad tolmusse matmata
oma unelmaid, uhkeid ja kuumi,
ja seisavad üksi ja katmata
kesk tuikuvat maailmaruumi.

Ma armastan neid, kelle saatuses
on mägede tõus ja langus,
kelle rahutus kodumaatuses
on tippude kutse rangus.

Ja kes tõusevad, ükskõikselt loobudes
igast orust, täis mett ja piima;
kes tõusevad, tõusmisest joobudes
mõnd lippu kõrgusse viima.

Nad ei unusta päiksegi palge ees,
et suubuvad öösse me retked,
ja naeravad, kuristik jalge ees,
käes tuhanded uhked hetked.

Helgi Metsaots
Kauge kodu, 1947
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

9.04.2010 19.00 -
21.00

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

24.04.2010 16.00 Keerutajate kevadine kava: "Tantsu ja lauluga
läbi Eestimaa"

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

02.05.2010 13.00 Vancouveri Eesti Segakoori kontsert -
Choral Concert

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

09.05.2010 13.00 Emadepäeva aktus - Mother's Day program Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

22.05.2010 Maipidu - Spring picnic/dance Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

28.05.2010 Postipoisi suve numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

29.05.2010 European Festival Scandinavian Centre -
6520 Thomas St, Burnaby

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

www.estonianevents.com


