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Kaks luulet

Ei keegi tahtnud uppuda vangilaagrisse suurde
piirdetulede kumas igatsesin tähtede juurde
nii Võrkutas kui Eesti taevas hiilgavad tähed

ainult nende kaudu unistustes veel koju lähed.

Kuid, kas elab veel kodumaal keegi
kes minevikust julgelt unistusi loob
kes hoiab hinges priiuse püha leegi
kes tõe lähkrist ajaloo nektari joob.

(Võrkutas c.1950)

Sõber aeg on süüdata lõkketuled
Aeg on lauludel kõlada lasta
Kas kaugelt või lähedalt tuled
Sa alati lauluga laulule vasta

Laulda kuni soe on hingelõõm
Tulised tulevikumõtted peas
Laulda kuni südames rõkkab rõõm
Laula kuni oled sõprade seas

Laul on jäävaks osaks meist
Laul tulevikku ankru hiivab
Laul on pildirida käidud teest
Laul on unistustel tiivaks

(Võrus 1979)

Elmut Laane (31.3.1928-24.10.2001)

3



' Leonora Kuslapuu küüditamiselugu
Riigis, mida tähistati nelja suure tähega, kehtisid seadused, mis hoidsid Siberis kinni nii vangilaagrist vabanenut

kui ka tema süüteo pärast küüditatud vanemaid – mis sellest, et Leonora oli elanud keskkoolis õppimise ajal neist eemal.
Rudolf ja Alma olid ju ikkagi natsionalisti vanemad!

Moistagi ei asunud Eestimaa korgeima võimuorgani presiidiumi liikmed ise selgitama: kas Kuslapuud
väärivad eriasumiselt vabastamist. Siseministeeriumist saadeti Baikali taha järelepärimine: kuidas on nad end ülal
pidanud? Novembris 1955 teatas sealse komandandi abi, et Kuslapuud on registreerimisele i1munud regulaarselt ja pole
omavoliliselt eriasulast lahkunud. ,
     Detsembris 1955'koostas siseministeeriumi leitnant Rannala määruse ettepanekuga jätta Rudolf Kuslapuu taotlus
rahuldamata. Tema järeldused. väärivad tutvustamist:

'        Leonora Jaik ei kuulu NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 1955 a 17. septembri'seaduse alusel
amneestia alla. Tema mees Hans Jaik tuli pärast karistuse kandmist oma ema Helju Jaani t. Jaiki juurde
ja on võetud eriasumise arvele. Võttes arvesse, et Rudolf ja Alma Kuslapuu kui natsionalistipere liikmed
peetakse eriasumisel põhjendatult, aga nende tütar pärast karistuse kandmist on eriasumisel seaduslikul alusel,
tema kuriteod amnesteerimisele ei kuulu, ja pole ka motiive, mis võiksid olla aluseks nimetatute eriasumiselt
vabastamiseks...
Rudolf Kuslapuu avaldust ja vastust sellele võib pidada mitu aastat kestnud kirjavahetuse alguseks. Rahuldamata

jäeti 1956 aasta lõpul Eesti NSV peaprokurölile esitatud taotlus, ei mõjunud järgmise aasta algul ka Leonora kiri
Vorošilovile.
   8. oktoobril 1957 sai Eesti NSV Ülemkohus Rudolf Kuslapuult pikema avalduse, kus ta märkis, et' tütre teguviis
oli täiesti tingitud teadmatusest ja lisaks veel õpetajate mõju. Minu lapsed õppisid 1938-1945 Petseri keskkoolis ja 1941.
aastal olid mõlemad pioneerid, kuna koolis valitses õige õpetamisviis. Hiljem eestikeelset keskkooli  Petseris ei avatud
ja minu tütar oli sunnitud siirduma Võrru, kus ta sattus mitte teaduse ja hariduse põllule, vaid südametute noorte õpetajate
ohvriks.
   Nüüd  on minu tütar ammu oma laagrikaristuse kandnud ja töötab siinses metsakeemiamajandis vaigutootmise
meistrina. Poeg Leonhard siirdus pärast Tartu Riikliku Ülikooli lõpetamist tööle Tomski oblastisse. Praegu on ta abielus
vene rahvusest naisega. Ise olen 2. grupi invaliid esimese maailmasõja ajast ja pensionär, lisan veel minu invaliidsust
tõendavad dokumendid.
   Palun mind ja minu perekonda (naist ja tütart) vabastada eriasumiselt. Olen kogu eluaeg orjanud lapsest saadik
hallparuneid ja hiljem hädaga toitnud perekonda.
   Palun ka minu tütre süütegu järele vaadata ja arvestada tema karistusaega, mis on juba 11 aastat kestnud. Kuna
tema süütegu ei kuulu raskete hulka. Kõik teised koos tütrega karistatud koolinoored on vabastatud eriasumiselt ja elavad
vabade kodanikena.
       8.jaanuaril 1958 keeldus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi komisjon Kuslapuid eriastumiselt vabastamast.
Põhjendus – Leonora on määratud pärast karistusaja ärakandmist eriasumisele – näitab kõrgeima võimuorgani komisjoni
võimupiire. Ja kui mõni komisjoni liige oleks soovinudki seda perekonda eriasumisest vabaks lasta, oleks tema soov
põrkunud vastu tollaste seaduste müüri.
       Täna ajakanga taha vaadates tundub selle perekonna hoidmine Baikali taga veel viis aastat pärast Stalini surmagi,
pärast isikukultuse hukkamõistu NLPK 20.kongressil absurdina. Ei mõistnud põhjust ka pere ise, nagu on näha avaldusest,
mille Leonora Jaik saatis 10.aprillil 1958 ENSV Prokuratuurile. Ta kirjutas, et vanemate väljasaatmise põhjus oli, minu
vanglas viibimine. Minu vanematel mingit muud süütegu ei ole. 1957.a. Oktoobris esitasin palve Ülemnõukogule
vabastamiseks, sest olen karistuse ära kandnud. Mulle vastati eitavalt. Kuna samal ajal vabastati kõik teised minuga ühes
mõistetud kaassüüdlased õpilased, kes samuti peale karistusaja äraolemist siirdusid vanemate juure ja viibisid minuga pea
ühes kohas. Nüüd mul on jäänud arusaamatuks põhjus, mis poolest minu süütegu on suurem kui minu kaassüüdlastel, kes
olid isegi suurema karistusmääraga. Kui meid karistati Nõukogude kohtu määruse alusel, siis oli see võrdne igaühe
kuriteoga. Kuid nüüd tuleb järeldada, et olen ainuke, keda ei vabastata eriasumiselt, siis peab selleks eri põhjus olema,
mida mina ei tea ja soovin teada. Mina isiklikult endal midagi ei tea olevat, kuna olen kogu aeg töötanud ausalt
metsavaigutustöödel meistrina.
    L. Jaik lisas, et eriasumiselt on juba vabastatud Hans Savisaar, Raimond Terasmägi, Mati Tiisler, Flavald Saimra ja
Asta Eher.
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7.mail 1958 leidis ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi komisjon – viimaks ometi! - et ei ole enam
otstarbekas hoida Kuslapuid eriasumisel. Kuropatkin teatas Irkutski siseasjade valitsusele, et pere võib tulla Eestisse, kuid
ei tohi asuda elama sinna, kust nas välja saadeti, samuti piiritsooni ja Tallinna.
    Ikka peeti neid teise sorti inimesteks – kuigi samal ajal võisid Tallinna kolida terved vene perekonnad, kellele anti
juhtiv ametikoht ja hea korter, kus nad või nende järeltulijad elavad praegugi. Kahtlemata on Eesti Vabariigi tänaste elanike
seas enam kui üks küüditatud või vahistatud eestlaste vastuste vorpijate järeltulija.

Me ei saa iialgi täpselt teada, kuidas mõjutas ja purustas vägivald 20. sajandi keskel tuhandete eestlaste
isiklikku elu. Ma ei pea silmas ainultseda, et 1941. aasta juunis lahutati juba Eestimaa jaamades mehed naistest
ja lastest – kusjuures veel valetati, et edaspidi saavad pereliikmed taas kindlasti kokku. Perede ühinemist takistati
isegi pärast Stalini surma – sisseõlitatud süsteem jätkas teekonda.

Ometi elas ka kodust kaugele paisatuis igatsus inimliku õnne järele. Sageli leidsid teineteise eri
rahvustest inimesed, kes võõrsil kokku sattusid. Tihti kujunesid sellised abielud õnnelikuks ja kestsid liitunute
viimase eluhetkeni, ent juhtus sedagi, et pärast asumiselt vabanemist läksid mees ja naine oma  suguseltsi manu.

Me ei tea, kellega käsikäes oleks edasi astunud Leonora Kuslapuu, kui tal oleks lastud Võrus keskkool
lõpetada, kui tema vanemaid poleks küüditatud Baikali taha. Kuid läks nii, et pärast ema-isa juurde jõudmist
leidis Leonora peagi samast kohast inimese, kellega oleks võinud – täiesti mõeldav! - abielluda ka siis, kui teda
poleks vahistatud.

Õieti oli ta oma tulevase abikaasaga kokku saanud juba Patareis – mõistagi ei aimanud tookord kumbki,
mis neid ees ootab.

„Kui olime koos kratsikambris – Paula Paloots, Vaiko Viiard, Silvi Kibal, Selma Pragi, Asta Klais, Aino
ja Valve Pormeister - , tegime laulukoori. Silvi ja Vaiko laulsid väga kenasti, vahel jäid valvuridki kuulama ja
tegid luugi lahti. Seal olime ka jõulu ajal, üks valvur – ma ei tea ta nime, hiljem ta vallandati – viskas meile
kambrisse kuuse.

Võru poisid olid kõrval, valvur lõi nende kambri ukse lahti. Poisid tulid meie kambri luugi manu ja
tutvustasid end – Jaik, Juhani poeg, ütles tema. Mul on selgelt meeles: turske poiss, täitsa maapoisi moodi, pistis
palja pea luugist sisse. Muuga Lembit paistis lihvitud linnapoisina.

Ei tea, kust poisid meile traati said, aga traadiga urgitsesime kambriseina sisse auku, poisid vastu.
Lõpuks käisid kirjad rullidena. Kord ütles Muuga Lembit: „Oi, kes seal teisel pool on – väga ilus sinine silm!“
Vaevalt ta selles pimedas augus silma nägi!

Pärast tribunali olid tüdrukud ühes kambris. Poisid olid meie lähedal, saatsid meile tordi – tegid selle
kommidest ja leivast, see lõhnas suitsu järele.

Paula Palootsale tuli tihti kodust pakke, aga oli ka neid, kellele ei saadetud pakke üldse, nagu Agnes
Eherile – tema isa ja ema olid kinni. Pakid läksid kohe üldletti ja kõigile tehti võileivad. Tavaliselt oli pakkides
suitsupekki ja sibulaid – Jumal tänatud, sibulaid oli väga vaja. Panime liha ja sibulad leivale peale. Katsime
leivad pealt kinni, siis küsiti: mitmes? Ütlesid: kolmas, anti kolmas leib.

Eks me olime noored ja julged, kuigi vanglas, tegime tempe. Kes teab, kui oleksime ainult nukrutsenud
igaüks omaette, kas oleksime suutnudki vastu panna. Ikkagi poolteist aastat Patareis... Oli ka selliseid vange, kes
kogu päeva vaikselt istusid.

Kui olime kratsikambris, saadeti mõnele paki sees mundris kartuleid, ka mulle tõi neid Tallinnas elav
onunaine. Tahtsime kartuleid praadida, lõhkusime tabureti pilbasteks, tegime tule, kartulid olid kausis. Siis lasti
kambrisse voolikust vesi sisse. Võtsime kompsud kätte, et rõivad ja muu märjaks ei saaks, seisime labajalani
vees. Vanglaülem tuli: „Te ei ole lapsed, teie olete kuradi lapsed!“ Meis aeti kartserisse. Oli külm jaanuarikuu,
tsementpõrand, ei saanud magada, hüplesime üksteisel käest kinni hoides.

Üldse olin Patareis kartseris 33 päeva selle eest, et minu käest leiti pliiatsijupp. Siis lasti mantel kaasa
võtta – pool mantlit oli külje all, pool peal.

Kord ütles Silvi Kibal valvurile: „Mees, sa sured kunagi saabastes!“ Saabastes suremine – see tähendas
mahalaskmist. Tuldi ja küsiti meilt: „Kes ütles?“ Astusime kõik ette. Ahah, tahate kõik minna kartserisse!

Leidsime õuest pisikese klaasikillu, millega hõõrusime luuaraod siledaks, nii saime endile
kudumisvardad. Patareis õppisingi kuduma, koon tänaseni üsna usinasti. Paksud kampsunid, mis meile kodust
saadeti, harutasime üles, tegime pitspluuse. Kudusime ka ühele naisvalvurile.

Mängisime näidendit „Vigased pruudid“, ma olin sulane, läkiläki peas, see oli ühele mulgi mammile –
istus metsameeste söötmise pärast – saadetud. Ma polnud varem „Kristiina Lauritsatütart“ lugenud, Saaremaa
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tüdruk Vaike Kindlam jutustas selle meile peast otsast lõpuni. Olin temaga ka laagris koos, ta oli blond, mina
olin musttukk. Vaike meeldis valvurile, kel oli konksnina ja kräsupea – vist oli grusiin või armeenlane. Too aitas
vahel meil puid lõigata. Andis Vaikele puhkust: hoia mu püssi, puhka veidi. Ja kui lahti saad, tuled mulle
naiseks! Jutust kaugemale ei läinud. Vahel andis too valvur püssi minu kätte, siis lõikas koos Vaikega. Kuid olid
ka selliseid valvureid, kes püssipäraga äigasid. Vaike elab Kuressaares oma majas, käisin seal sanatooriumis
olles tal külas.“

Brugovatis oli eriasumisel ka Leonora koolivenna Hans Jaiki ema. Too öelnud: „Ole nii kena ja hakka
Hansule kirjutama. Muidu pean külast otsima, kes talle vene keeles kirjutab.“ Hans Jaiki isale oli
14.lennuväearmee sõjatribunal mõistnud 11.oktoobril 1944 kõrgeima karistusmäära – kus ja millal ta hukati,
selle kohta pole arhiivist märki leidnud.

Ja ma kirjutasingi: „Tere, Hans! Näe, mina juba siin ...“
Nii algas kirjavahetus ja kui Hans ema juurde tuli, abiellusime.
Hansu ei lastud algul laagris üldse tsoonist välja, kardeti, et põgeneb. Hiljem määrati ta kümnikuks –

suur tugev mees, venelane jõudu kardab.
Kui olime Baikali taga, pani ülemus teda alati mai- ja oktoobripühade ajal rahvamalevlasena valvesse.

Purjus mehed hakkasid kirvega naist või sõpra taga ajama. Hans käis ringi js rahustas neid, teda kardeti. Aga
kord löödi tal siiski kirvega müts peast maha. Teisel päeval tuli lööja pudeliga: „Anna andeks, anna andeks!“

Kord olid mehed end nii umbe joonud, et tahtsid meie maja põlema panna. Olime majas: mina, ämm ja
tüdruk. Hansu polnud kodus. Muudkui käisid ümber maja: põletame maha, põletame maha! Kui Hans ja teised
mehed tulid, vaigistati neid maha.

Järgmisel päeval neile öeldi, mis nad olid tahtnud teha. Tulid Hansu juurde: „Anna andeks! Tule me
ostame sulle viina nii palju, nagu sa tahad!“

Tema ei tahtnud juua ega läinud. Pidas alati mõõtu. Nii halb oli nende pidusse minna, panid su ette
pooleliitrise purgi viinaga. Ja kui jäid hiljaks, olid trahvilöögid! Mäletan mu mees ütles alati: „Ma tean oma
seierit, kuhupoole ta kõigub.“ Hiljem ei võtnud ta piiska viina suhu.

Mu vend Leonhard töötas Tomski oblastis nagu vaba mees metsataksaatorina. Tükil ajal ei julgenud ta
meile külla sõita, kartis, et jäetakse asumisele, hiljem tuli. Ta abiellus küüditatud ukrainlannaga, tollega oli tal
poeg. Tulid Eestisse, siin läksid nad lahku, poeg oli siis kümneaastane. Poja ema on surnud, ka mu vend suri
mõni aasta tagasi; nende poeg lõpetas siin instituudi.

Tulime Tartusse, mees sai tööle Hans Savisaare juurde ehitusele. Üks maja telemasti lähedal krohviti
ruttu ära, pandi meid kui ehitaja pere sinna sisse. Tüdruku sain maale saata, aga kuhu ma rinnalapse panen –
kartsin, et poisil tuleb rahiit. Krohv auras, kooli tiigist tõin mähkmete pesemiseks vett. Päris ime, et meie poeg
mingit tõbe ei saanud.

Siis kohtas Hans tänaval oma onupoega, too tundis ta ära. Oli just ülikooli lõpetanud, töötas
majavalitsejana ja otsis kaht kütjat. Kutsus Hansu kütjaks ja pakkus korterit uues majas EPA vastas.

Käisime mõlemad kursustel, ka mind pandi moepärast kütjana kirja. Saime suure korteri Tekstiili peal,
77 ruutu, kaks suurt tuba.

Algul tuli maja kütta puudega ja briketiga. Hans tuli tuppa, must nagu neeger, ainult hambad läikisid.
Eks see töö ta tervisele mõjus, ta võttis ju mitu vahetust endale. Siis teda edutati, lõpuks ta oli mõõtelabori
juhataja soojusvõrkudes, mina olin plaaniosakonnas soojusenergia arvestaja. Hansul oli kolm infarkti, nüüd on ta
surmast möödas üle tosina aasta.

Kord kutsuti mind Tartus julgeolekusse. Mees ütles: „Sa oled vist jälle rääkinud rohkem kui vaja, nüüd
on sõit...“

Siis ma ütlesin mehele: „Kasvata sa lapsed üles, üks vii minu ema poole, teine oma ema juurde.“
Panin uued riided selga, julgeolek oli sealsamas lähedal. Aga seal isegi teretati mind kättpidi, olid väga

viisakad. Küsiti: mida tegite? Ütlesin, et ma pole palunud rehabiliteerimist, mul töökoht, lapsed...
Enne lahkumist küsiti: „Mida te siis nutate, mida te kaotanud olete?“
„Kaotasin nooruse ja hariduse, kas arvate, et mul hea oli Siberis. Kas arvate, et mul oli kerge siia majja

tulla?“
5.juulil 1967 tühistas NSV Liidu Ülemkohtu pleenum tribunali määruse, leides, et puuduvad

objektiivsed tõendid selle kohta, nagu oleks Leonora Kuslapuu olnud salaorganisatsiooni Põhjala Noored liige ja
saanud levitamiseks lendlehti.

Jaan Ellen
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Kalju Aarop - Võrumaa kooliõpilaste vastupanuvõitlus 1945-1950
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31.mai.2010

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSE

TEATED
„Palvetagem nende eest, kes teid taga kiusavad,” ütleb Issand

– Jaakobuse 4,15.
nr. 2, 2010

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

Küüditamisepüha meenutatakse
jumalateenistuse raames pühapäeval 13.juunil kell
1100.

Kirikuteüninemise küsimus tõstetakse
informatsiooni koosolekul 20.juunil pärast
jumalateenistust.  Et olla teadlik, milles asi on
informatsiooni bülletään on saada kiriku eesruumis.

Surnuaiapüha toimub 27.juunil kell 1800 õhtul
Forest Lawn Kalmistul ehk vajaduse korral kalmistu
kabelis.  Jutlustab Pastor Andres Rebane ja esinem
Baptisti laulukoor, dirigent Thomas Kirves. 
Annetused laekuvad surnuaia monumendi haldamise
fondile.

Kodumaalt lahkumisepüha meenutatakse
19.sept. kell 1100.

Koguduse 60.aastapäeva pühitsetakse 26.sept.
kell 1100.  Järgneb bankett.

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

Kohvilaud peale jumalateenistust on meie

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

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

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

Surm ja Testament Meeldetuletuseks, palume
Sind oma testamenti kontrollida.  Ilma testamendita
jääb teie põrm ja varandus riigi hoolde.  Varanduse
kahe või rohkema nime peale kirjutamine kaitseb
teid riigi tulumaksu kahtlustest.  Kui soovite
kogudusele pärandada osa oma varandusest, palun
kontrollige, et kogudus on teie testamendis pärijaks
täpselt nõndaviisi nimetatud:

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

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

Internetis on koguduse kodulehekülg aadressiga:
http://www.eelk.ee/vancouver/. 

Tänan teid, kes mind palves meeles pidasid mu
haiguse ajal.  Õp.Walter Johanson.

„Palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,“
ütleb Issand.

^
Marcella Kapsta (90)
Harri Talve (79)
Ralf Suurkask (90)
Helme Lindal (90)
Helme Piir (85)
Agi Morel (90)
Elmar Kuusik (85)
Ermo Kulmar (96)

Soovime lahkunute omastele
südamlikku kaastunnet.
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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.

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

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

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

14

Tänuavaldus
Tahame tänada kõiki, kes võtsid osa armsa abikaasa ja ema Auguste Moreli

mälestusteenistusest 22.aprillil ja sellele järgnenud peiedest.
Eriti suurt tänu pastor Cliff Reinhardile ja organist Paul Bergbuschile väga meeldiva kiriku

teeistuse eest.
Täname koorilauljaid ilusa mälestuslaulu eest ja Tarmo Viitret klaverisaate eest.
Lõpuks palju tänu kõigile kaartide, lillede, annetuste ja kaastunde avalduste eest.

Leo ja Raymond perega

VEEL ON VÕIMALIK TOETADA
Pitka sponsorite ja toetajate nimeplaat valmib suve jooksul.

On veel võimalik toetajana osa võtta ja Eesti vabadusvõitlejale
 sümboolselt tänu avaldada.

Juta Kitching 604 874-1696 • Helle Sepp 604 274-7377
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LEPO SUMERA (1950 - 2000)

Lepo Sumera oli helilooja, õpetaja ja algataja: Eesti Muusikaakadeemia professor,
vabaks saanud Eesti esimene kultuuriminister (1988-1992), Heliloojate Liidu esimees
(1993).

Ta on kirjutanud kuus sümfooniat (1981-2000), kolm instrumentaalkontserti ja
hulga väiksemaid orkestritöid, kaks balletti, ooperi "Olivia meistriklass" (1997), neli
kantaati, muusikat enam kui 70 filmile ja lavateosele, elektroakustilisi ja
multimeediateoseid. Ta on saanud riiklikke preemiaid, tema tööd on kõlanud kõigis
maailmajagudes.

Sumera muusikas on vastamisi mäng ja kannatus, show ja draama, maskeraad ja
romantiline tundesiirus.

Ta mängitab aega ja ruumi. Kõlaruum paisub ja tõmbub kokku nagu elastne
kookon.

Ta mängitab kõla harmooniat ja tämbrivärve. Elektronmuusika oli tema
armsamaid mänguvälju.

Ta mängitab runolaulu rütme või vanu ladina sõnu. Ta loob muusikat
tundehäälitsustestki.

Sumera looming on kirglik püüe vältida "argikõne" rutiini muusikas , irooniaga
müüdipaatost tõrjudes või puhtas tundekeeles väljendudes.

Tema töödes on romantismi meelesügavust, minimalismi kargust ja runolaulu
maagiat. Lõpuks siiski püüdis iga provokatsioon või trikk tema loomingus vaid üht
käsitamatut ja kummalist, inimese teadvuseruumi.

Evi Arujärv, muusikateadlane

Varalahkunud Lepo Sumera oli üks eredamaid isiksusi eesti muusikas. Olen
kindel, et tema sümfoonilise pärandi laiem levik maailma kontserdilavadel seisab alles
ees. Sumera alati mitmekihiline, dramaatiline ja rikka kõlapaletiga muusika kõnetab
kuulajat väga intensiivselt.

Tean omast käest, kuidas Lepo tundis huvi nooremate heliloojate ideede vastu ja
kuidas ta pedagoogina püüdis oma õpilastega töötades just igaühele ainuomast arendada
ja toetada.

Erkki - Sven Tüür, Lepo Sumera Ühingu esimees, helilooja
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Aastapäeva Kontsert tähistas Lepo Sumera Muusikat
Neile, kes osalesid kontserdil “Path to Simplicity”, mis oli pühendatud Eesti helilooja Lepo

Sumera austuseks 8. mail Place des Arts, tuletati jõuliselt meelde, et Eesti panus maailma kaasaegsesse
muusikasse ulatub kaugemale kui Arvo Pärdi ja Veljo Tormise looming.

Tänu pianist Anna Levy pingutustele tähistamaks 50 aastaselt lahkunud Lepo Sumera surma
kümnendat aastapäeva ja peaaegu täis saaliga külastajad nautisid võimast programmi soolo ja duett
klaveripalade, klarneti ja flöödiga. Kuigi eesjutustaja tutvustas Sumera muusikat kui lihtsa üles ehitusega
kompositsiooni siis etteasted näitasid nõudlikku muusikalist maastikku.

Ms Anna Levy, doktoriõppe lõpetanud Moskva Konservatooriumis bulgaarlane, alustas kontsertti
Arvo Pärdi "Für Alina" ja klaveri duetiga "Hümn suurele linnale," mille helinaid saadeti ja võimendati
läbi tiibklaverite ning see tuletas meelde, miks kontserdid väikestes saalides pakuvad suurimaid
kuulamise elamusi - heli muutub füüsiliseks. Duett oli üllatavalt täis plahvatuslikke helisid. Vastupidiselt
Pärdi muusikale, kasutamaks rahulikke kõlinaid mida kutsuti ka hümnina, mängisid Levy ja Jane Hayes
nagu duelli kahe väe vahel, kes üritavad kehtestada viimaseid püsivaid ning valitsema jäävaid noote.

Järgmised seitse heliteost programmis oli pühendatud Lepo Sumera muusikale. Kuigi nii Sumera
kui Pärt õppisid Heino Elleri käe all, Sumera muusika on lihtsam kui Pärdi oma. Kui Pärdi muusika
tugineb kogemusele siis Sumera muusika tekitab dünaamilist iseloomu ja võimude opositsiooni. "Valss
Flöödile ja Klaverile", mida mängisid Anna Levy ja flöödimängija Kathryn Cernauskas, tundus stseen täis
võitlust, kevade ja lume sulamine ja Talve viimane ohe ja haaramise pingutus, lõppeb see ikkagi asjade
paratamatu valsiga. "Senza Metrum" mida mängisid klarnetist Johanna Hauser ja Anna Levy, oli pikem
kujunevatest detailidest. Seda peegeldas Johanna Hauseri vajadus kolmele noodi jalale, et noote hoida.
Üks kuulaja kirjeldas seda kui päeva päikese tõusust loojumiseni, meenutades selle piiramata aega ja
lõpmatu olemust. Sumera muusika on meeldetuletus, et elu on nagu dünaamiline vähenemine ja vägede
vahatamine.

Kontseri kokkuvõtteks Anna Levy ja Johanna Hayes mängisid Bulgaaria helilooja Gheorghi
Arnaoudovi poolt loodud teost "Mozart Wrappings". Anna Levy lisas oma kaasmaalase teose programmi,
sest ta usub, et tema muusika on mõjutatud Sumera ja Pärdi heliloomingust.

See kontsert esindas vägede koalitsiooni Anna Levy muusikaliste unenägude , nagu seda mängis
Yarilo Music Ensemble ja Vancouveri Eesti Seltsi jõupingutuste vahel, et edendada avaraid teadmisi eesti
muusikast ja kultuurist.

 Ms Anna Levy väärib suurt austust kontserdi korraldamise puhul, ja tema kirg Sumera muusikas
väärib ka tulevikus toetust.

Anna Levy kohta saab lugeda siit http://www.anna-levy.com/
Lepo Sumera koduleht http://www.sumera.ee/

Arvo Marits

Anna Levy
Jane Hayes
Johanna Hauser
Kathryn Cernauskas

Foto: Olev Rumm
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Olga Ritso Kistler 90

Dr. Olga Ritso Kistler, endine silmaarst, filantroop ja korp! Filiae Patriae Vancouveri
koondise vilistlane, jõuab pea kõrgesse ikka.  Et pühitseda ta 90. aastapäeva sõitsid
Vancouveri akadeemilised õed 25. mail 2010 talle külla.

Juba 1971. a. asus perekond Kistler Buffalost Seattlesse ja on elanud praeguses kodus
Seattle eellinnas vähemalt 30 aastat.  Kaetud peolauaga — õe Epp Liikase abil — võttis
Olli meid vastu, kus maitsvate roogade, kringli ja tordi söömisega vaheldumisi käis jutt
elust ja saavutustest aastate vältel.

Olli ja abikaasa Walteri suurte rahvuslike heategude hulgas on Okupatsiooni Muuseumi
asutamine Tallinnas, filmi “Laulev Revolutsiooni” toetamine ja annetus kontradm. J.
Pitka mälestussamba püstitamiseks Kanadas.  Veel teisi panuseid on osatud suunata nii et
need kannavad vilja.

Olli räägib ka lapsepõlvest, sellest kuidas ta talveti Endla tänava ja kooli vahet käis, aga
suved Pärnus ja Sindis veetis.  Tartus õppis ta silmaarstiks kuni põgenemisaeg kätte tuli
1944.  Saksamaal Erlangenis spetsialiseerus silma kliinikus ja oli põgenikelaagri arst.
Saabus Buffalosse 1949 Metodisti kiriku kaudu, kus ta pidi USA eksamid kirjutama ja
kliinikus töötama, enne kui oma privaatettevõtte sai avada.

Olli on jutukas ja kindla olemisega; ta annab meile jõudu olgugi, et ta liikumine on
muutunud raskemaks viimasel ajal.  Teeme cantust, laulame lemmiklaule ja
sünnipäevalaulu, tervitame pidulikult mimosa klaasidega ning
soovime palju, palju õnne!

Juta Kõvamees Kitching
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on suvel suletud. Septembrist alates raamatukogu on jälle avatud
pühapäeviti 12.00 - 13.00, esmaspäeviti 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

Vabariigi laps - mälestuslikud esseed Hellar Grabbi - Tallinn, 2009
Hellar Grabbi poisiea mängumaaks oli 1930-ndate aastate teise poole Kadriorg, suviti

Pühajõe äärne muinasjutumaastik Oru lossi ümber. Raamat lõpeb 1944. a. Suure Põgenemise
kirjeldusega.

Kirjastus Ilmamaa

Parunid, eestlased ja enamlased Carl Mothander - Tallinn, 2010
Rootsi ohvitser ja ajakirjanik, kes abiellus Eestimaa baltlanna Benita von Wrangeliga

saades seeläbi Tohisoo mõisa peremeheks, esitab harukordse kirjelduse baltisakslaste elust kahe
sõja vahelises Eestis. Suurte ajalooliste sündmuste taustal kirjeldab autor baltlaste osa eestlaste
ajaloos, baltisakslaste vastupanu- ja kohanemisvõimet, nende kokkukuuluvust, mida võib selgesti
tähele panna tänapäevalgi.

Kirjastus Ilmamaa

Vancouver 2010 - XXI Taliolümpiamängud Peatoimetaja: Gunnar Press - Tallinn, 2010
Raamatus annavad Eesti juhtivad sporidajakirjanikud ülevaate Vancouverist kui

olümpialinnast ja põhjaliku Vancouver 2010 olümpiamängude tulemuste statistika.
"Vancouver 2010" ilmub koostöös Eesti Olümpiakomiteega..

Ajakirjade Kirjastus

Toomas Anni: Tavatult tavaline Urve Tinnuri - Tallinn, 2010
Toomas suhtleb publikuga lihtsa kodususe keeles. Oma ütlust „Kui vanemad on kinkinud

mulle niisuguse ande ja ma olen suutnud seda arendada, siis on mu kohus rahvast lauluga
teenida" paistab ta võtvat enam kui tõsiselt, kuid on tunda, et kohustus on lahustunud andmis- ja
esinemisrõõmu heldes tulvavees.

Fookus Meedia

Lohetätoveeringuga tüdruk Stieg Larsson - Tallinn 2009
Romaan. Majandusajakirjanik Mikael Blomkvist vajab aja mahavõtmist. Talle on

laimamise eest äsja mõistetud kolmekuuline vanglakaristus ning ta otsustab tööst ajakirjas
Millennium ajutiselt loobuda. Samal hetkel teeb üks riigi legendaarsemaid tööstureid Henrik
Vanger talle ettepaneku kirjutada Vangeri suguvõsa kroonika. See on aga suitsukate: tegelikult
tuleb Blomkvistil välja uurida, mis on juhtunud ligi 40 aasta eest jäljetult kadunuks jäänud
Henriku noore sugulase Harriet Vangeriga. Varrak

Punane elavhõbe Andres Anvelt - Tallinn 2007
Romaan. On kuumade 1990-ndate algus. Iseseisvuse taastanud Eestis valitseb peata

olukord ja ühiskonnas kehtib Metsiku Lääne mentaliteet. Kõik otsivad oma: kes tõde, kes õigust,
kes raha, kes autoriteeti. Kõik on otsitavast kuulnud, ent keegi pole seda näinud. See on nagu
punane elavhõbe, mille abil võid saavutada kõik, mida oled ihaldanud. Eesti Päevalehe Kirjastus.
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Mina ei tea kust ma rõõmu võtan Lagle Parek - Tallinn, 2010
Elu on lihtne, kui pead oma põhimõtetest kinni, arvab Lagle Parek ise. See lihtne elu,

millest ta oma mälestusteraamatus talle omasel otsekohesel moel kirjutab, on paljudele meist
ometi otsekui sümbol. Õieti mahub sellesse kaugelt rohkem kui üksainus elu.

Kirjastus Kunst

…ja põlvest põlve kajab  - mälestused Elsbet Parek - Tallinn, 2010
Elsbet Pareki mälestusteraamatu aluseks on käsikirjad, mis on koostatud 1960. aastail

Eesti Kirjandusmuuseumi jaoks ning on selles muuseumis Tartus ka hoiul. Oma päritolu, hariduse
ja ameti tõttu  on autor kokku puutunud paljude eesti kultuuriloos oluliste inimestega. Tema
eluaja jooksul Eesti ajaloos toimunud arvukad murrangulised sündmused on samuti isikupärast
kajastust leidnud. Mälestused algavad aastast 1907 ning lõpevad kirjutaja Siberi-teekonnaga.

Kirjastus Kunst

Öö mõte on kuus Sulev Oll - Tallinn, 2008
Selles raamatus on kokku saanud lauseiks sajunud sõnad ja piltideks vormunud

lummus. Fotod: Anti Kuus.
Kirjastus AKTA

Lapse silmadega vanast Narvast Eevi Tael - Tallinn, 2005
Meeleolukad mälestused lapseeas nähtust ja kogetust 20. sajandi alguse Narvas. Autoril

on elav ja värvikas stiil ning inimesed ja sündmused kerkivad esile eredate piltidena.
Varrak

Kuidas sugulastega hakkama saada Peter Corey- Tallinn 2002
Mida teha, kui su vanemad on kurjad, tädi põrunud, onu opakas, nõbud tüütud ja

väikevennaks on üks jõle hammustaja? Kuidas üle elada kõik need igavad suguvõsa
kokkutulekud, pulmad, varrud ja vanaema küpsetatud kapsapirukad? Nendele küsimustele peaks
selles naljakas raamatus jaguma piisavalt vastuseid. Tõlkinud Urmas Alas

Kirjastus Egmont

Anna Haava luule Koostajad: Sirje Endre ja Linda Olmaru - Tallinn 2008
Ligi 700 luuletust - poetessi kogu luulelooming. Kirjastaja Sirje Endre sõnul: armastuseigatsus,
mis kannab Haava luulet tervikuna, on kirglik, sest on ehtne ja õrn, sest on diskreetne. See
armastuseigatsus jääb saatma tõenäoliselt igaüht, kes Anna Haava luulet loeb või tema tekstidele
loodud laule kuuleb. Kirjastus SE&JS

Faatum - Eesti tee hävingule 1939–1940 Karl Soonpää - Tallinn 2009
Raamat sisaldab omaaegse riigikontrolöri Karl Soonpää päeviku aastatest 1939–1940

ning poliitilisi, diplomaatilisi ja sõjandusalaseid dokumente, artikleid, kirju, allikmaterjale ja
fotosid 1930. aastate lõpust ja 1940. aastate algusest. 840-leheküljeline raamat avab pöördeliste
aastate saatuslikke tagamaid nii sõnas kui ka pildis. Kirjastus SE&JS

Sealpool alpe - Mälestusi siit, sealt ja mujalt Maimu Laretei Evequoz - Tallinn, 2010
Soojusega ja humoorikalt kirjutatud mälestused ajast, mis on meist tänaseks jäänud

kaugele. Autor Maimu Laretei Evéquoz, šarmantne daam ja võluv inimene annab lugejale
haruldase võimaluse rännata koos temaga kunagises Eestis, nagu see oli 1920.–1930. aastatel, ta
võtab meid käekõrvale, et saaksime nautida Euroopa kõrgseltskonna elu sajandi hilisemas pooles.

Kirjastus SEJS

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Padise Mõisa ajalugu
Padise on ajalooline paik Harjumaal, muistses Rävala maakonna Vomentaga

kihelkonnas, mille omaaegset tähtsust rõhutab keskmisest rauaajast (7.-8. sajandist) pärit
linnusekoht, mis rajati jõekääru kõrgele neemikule.

Dünamündest (Daugava jõe suudmeala lähedal) pärit
mungad rajasid Padisele oma kabeli 1254. aastal. Peale
Dünamünde kloostri sundmüüki Saksa Ordule 1305. aastal
asus vennaskond 1310. aastal Padisele. Iseseisva Padise
kloostri rajamise alguseks võib pidada 1317. aastat, kuigi
ehitusluba saadi Taani kuningas Erik Menvedilt juba 1305.
aastal. Oma suurima õitsengu saavutas klooster 1400. aasta
paiku, mil lisaks ulatuslikele valdustele Eestimaal oli klooster omandanud ka valdused Lõuna-
Soomes praeguse Helsingi ümbruses, Porvoos, Sipos ja Pernajas. Kloostri tegevus lõppes 1558.
aasta lõpus, kui ordumeister Gotthard Kettler kloosterkindluse ordu valdusesse võttis ja
vennaskonna laiali saatis.

Kloostri pärast peeti Liivi sõja ajal(1558-1583.a.) mitmeid tuliseid lahinguid ja
sõjategevus tekitas ehitistele ka märgatavaid kahjustusi. Rootsi riigi omandis oli kindlustus kuni
1622 aastani, mil kuningas Gustav II Adolf annetas suure osa endise Padise kloostri lähematest
valdustest Riia toomhärrale Thomas Rammile meesliinis edasi pärandatavana. 1621, kui
rootslased piirasid Riia linna, juhatas Thomas Ramm linna kaitset ja alistumisläbirääkimisi Rootsi
kuningas Gustav II Adolfiga. Seejärel oli kuningas oma vägedega Riiga sisse marssinud ning
Thomas Rammist sai esimene Riia bürgermeister Rootsi võimu all. Kuningas tänas Thomas
Rammi tema teenete eest Rootsi krooni ees ja annetas talle Padise-Kloostri mõisa ühes
Vasalemma abimõisaga. Ühtlasi soovis kuningas kingitusega kompenseerida kahjusid, mida
Thomas Ramm kandis seoses poolakate rüüstamistega tema Riia-lähedastes mõisates Poola-
Rootsi sõja ajal. Kingituse tulemusena kolis Rammide suguvõsa Eestimaale.

Uus omanik kohandas kloostri suureks mugavaks eluhooneks. Rammid elasid kloostri
ruumes kuni 1766. aastani, mil klooster välgust süüdatuna varemeteks põles. Seejärel alustati
kõrvaloleva mõisahoone ehitamist. Ehituseks vajaminev materjal saadi kloostri varisevatest
osadest. Padise mõisa uus peahoone oli esialgu barokne ühekorruseline kiviehitis. Sellest ajast
alates jäid kloostriehitised mõisas majandusruumideks. 1860. aastal ehitati kivist mõisahoone
kahekorruseliseks ja fassaadile lisati klaasveranda. 19. sajandist pärinevad ka mitmed muud
mõisa kõrvalhooned, mis paiknevad peahoonest ja kloostrist lõuna pool. Rammidele kuulusid
samal ajal ka Vihterpalu, Hatu ja Vasalemma mõisad. Vaatamisväärsematest hoonetest Padisel
võiks mainida neogooti stiilis aita ning kaasajal veidi ümber ehitatud karjakastelli. Jõe ääres asus
vesiveski ja viinavabrik (alates 2001.aasta tulekahju tagajärjel varemetes). Park koos endiste
kalatiikidega asub teiselpool Keila – Haapsalu maanteed. Mõis natsionaliseeriti 1920. aastal ja
selles tegutses Padise kool kuni 1982. aastani.  Peale kooli üleviimist uude hoonesse tegutses siin
Koidula kolhoosi abitootmine. Aastatel 1993 kuni 1998 kuulus härrastemaja Padise vallale.

Aastal 1998 ostsid mõisa peahoone tagasi Olaf Thomas von Ramm ja Clas Marten von
Ramm. Rammid on tänaseks teinud korda oma perekonna kunagise peamõisa härrastemaja,
taastanud tiibehitisena teenijatemaja (lammutati 1956. aastal) ja korrastanud ümbrust –
sissesõiduteid ja maja taga asuvat tiiki ning parki. Mõisahoone renoveerimistöid rahastab Olaf
Thomas von Ramm, kes on North-Carolina osariigis (USA) asuva Duke’i ülikooli professor.
Mõisasse plaanitakse teha hotell ja restoran, mis osaliselt töötab 2009.a aprillist.

Kõrvaloleval von Rammide suguvõsa vapil on  kujutatud noolega läbistatud jäära. Vapp
on von Rammidele antud Rootsi kuningas Gustav II Adolfi poolt 28. augustil 1624.a.  Vapp on
originaalis näha ka vana hoone peasissekäigu vestibüülis, see on sinna paigutatud ajal, mil hoone
esmakordselt ehitati.

Kloostri varemed
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Olustvere mõis
Mõis rajati Olustverre juba orduaja lõpul ja esialgu olevat see paiknenud oma praegusest

asupaigast kilomeeter-paar põhja pool kohas, kuhu hiljem kujunes Vanamõisa küla ehk nagu seda praegu
kutsutakse – Papioru.

Praegusele kohale on mõisa asutanud alles Valentin Schilling, kes Jacob de la Gardie`le kuulunud
Kolga ning Kiiu mõisa opmanina sai nii Olustvere kui ka selle ümbruskonna külad 1632. aastal oma
isanda käest läänistuseks.

1663. aastal nõutas Jacob de la Gardie poeg Pontus Friedrich Schillingi käest mõisa tagasi, kes
1668. aastal pantis mõisa Pornuse mõisnikule maanõunik Johann von Schlippenbachile. Viimase pärijate
käes püsis Olustvere seni, kuni Anna Frederika 1742. aastal Pahkla pärishärrale Karl Gustav von
Fersenile mehele läks.

Fersenite näol on tegemist Pommerist pärit suguvõsaga, kelle esindajad olid Liivimaal liikunud
juba alates 16. sajandist.

1791. aastal sai Olustvere omanikuks Anna Frederika ja Karl Gustavi vanem poeg Hans Heinrich
von Fersen, kes 1794. aastal juhtis Vene armeekoondist Varssavi all. Ta tegi seda nii võidukalt, et
keisrinna tõstis ta 1795. aastal ta krahviks. Krahvitiitel avas Olustvere Fersenitele hoopis teised
perspektiivid. Hans Heinrichi pojapoeg Paul oli õukonna ülemjäägermeister ning Pauli poeg Nikolai,
kelle nimele Olustvere 1884. aastal kirjutati, oli Peterburi õukonnas ülemtseremooniameister.

Fersenite kätte jäi Olustvere mõis kuni 1918. aastani. 10. oktoobril, 1919. aasta maaseadusega
võõrandati mõisnikelt maa. Maaseadusega tunnistati riigi omandiks kõik suurmajapidamised ühes kõige
nende juurde kuuluva põllumajandusliku inventariga.

Samal aastal anti mõis rendile Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsile ja Viljandi
Maakonnavalitsusele kui Eesti Aleksandrikooli ülalpidajale.

Momendil asub mõisa häärberis Olustvere Turismikeskus.
Olustvere pargi rajamise aeg ei ole täpselt teada, sest puuduvad vastavad arhiivimaterjalid. Nii

palju on teada, et park rajati möödunud sajandi keskpaiku. On säilinud 1864/1867. a. Olustvere
mõisasüdame fragment plaanist. Osa puid (pärnad, tammed) on aga vanemad - üle 200 aasta. Esialgu
kavandati park orrapärases ehk prantsuse stiilis. Sellest ajast on säilinud vanad pärnad, tammed ja jalakad.
Pindalalt oli tookordne park nüüdsest mõnevõrra väiksem. Praeguse pargi keskosa oli siis viljapuuaed,
kasvuhoone oli tenniseplatsil, ait lossi kaevu kohal jne.

Park rajati inglise stiilis maastikupargina. Ta hõlmas lossi ja tiikide vahelist ala. Kolmest küljest
on ta piiratud maakividest laotud müüriga. Suurtest graniitplokkidest on tahutud kõikide pargiväravate
postid. Väravateks olid raudsepised. Lossi ees on tahutud maakividest barjäär. Sellega on hästi seotud
trepid ja seinad. Ansambli esindustuumiku põhilisteks kujunduselementideks on ringteega piiratu
väljakud. Eriti meisterlikult on kavandatud suur väljak peahoone pargi fassaadil, kus tumeda vertikaalse
võraga puud (siberi nulud, tammed) moodustavad fooni, ning nende taustal heledama tooniga
puudegrupid. Ringtee läbib kord avatud, kord suletud alasid. Vahelduvad ka valgus ja park1.jpgvari.
Vormide ja värvide efektne koosmõju. Pargist on ammutanud inspiratsiooni ka maalikunstnikud Johannes
Muks ja Karl Burman jun.

Pargi tagaosas on 5 allikavee toitel tiiki. Tiigi kaldad on kohati maakividega kindlustatud. Puhtalt
tahutud kiviplokkidest on tammides olevad ülevoolud. Tahutud kividest on ka metallsammastele toetuvad
plekist katusega nn. rataskaev.

Pargi ehteks on mitmed väikevormid: rataskaev, krahvi allikas, raudkettidega sillad tiigil,
kasvuhoone (mis praeguseks lammutatud), maalilisi peegeldusi loob viinavabrik ja nuumhärgade tall.

Krahv Nikolai Ferseni ema olevat armastanud alleesid. Seepärast on kõik Olustverre suunduvad
teed palistatud pärna-, tamme- ja vahtraalleedega, kokku umbes 8 km.

Kokkuvõtteks: Olustvere park oli Polli (1880), Kehtna (1890), Lohu (1885) ja Toila- Oru (1889 - 1901)
parkide kõrval üks paremini säilinud G. Kuphaldti projekteeritud mõisaparke ja peaks selle
põhjalikumaks tutvumiseks kujunema omaette turismiobjektiks.
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Madi-Mihkli mäe kullapaja saladus
Üks tuntud rahvajutt.

Kunagi väga ammu elas Roela mõisas rikas ja ahne mõisnik. Oli sel mõisnikul imekena,
juba meheleminekuikka jõudnud tütar. Kahjuks oli tüdruk pöörane mis pöörane. Kord passis ta
kogu päeva ballikleite selga, siis aga istus terved päevad üksinda toanurgas ega rääkinud
sõnakestki. Mõisnik kuulutas üle terve Eestimaa, et see, kes tema tütre terveks teeb, võib ta
endale naiseks kosida ja saab pealekauba pajatäie kuldrahasid.

Hakkasidki kosilased mõisas voorima, aga ei kellegi toodud rohi teinud tüdrukut terveks.
Siis, just jaanilaupäeva hommikul, ilmus mõisasse lihtne talupoiss. Ta näol oli kelmikas naeratus
ja peos ei olnud midagi muud kui pärnaõied. Poiss tegi mõisahärra ees kummarduse ja ütles:
"Aulik härra, need pärnaõied on korjatud Voore pühast hiiest. Keetke neist teed, andke seda oma
tütrele juua ja ta saab terveks. Tasu järele tulen ma hiljem."

Pärnaõitest keedeti tee ja anti seda pöörasele tüdrukule juua. Ja vaata imet — seitsme
tunni pärast oli mõisapreili normaalne nagu teisedki inimesed. Mõisahärra aga ehmus, et ta peab
oma tütre mingile närusele talupoisile naiseks andma, lisaks veel paja kuldrahadega. Kõigepealt
otsustas ta rahapaja ära peita ja hakkas Kallivere poole jooksma. Jõudnud Madi-Mihkli mäele,
kaevas ta sinna suure augu ja asetas rahapaja auku. Ruttu ajas ta nüüd augu kinni. Kui ta koju
jõudis, oli jaanilaupäeva õhtu juba kätte jõudnud. Külamehed olid pargis süüdanud suure jaanitule
ja lõid selle ümber tantsu. Üks tantsijaist oli aga tema tütar. Ja vaata! Teda keerutas seesama
talupoiss, kes pühast hiiest pärnaõisi oli toonud, mis tüdruku terveks tegid. Seda nähes vihastas
mõisnik nii koledal kombel, et kukkus maha ja suri sealsamas. Mõisapreilist aga saigi hiljem
talupoisi naine. Kullapada jäi küll saamata, kuid ega ta kullast nii väga hoolinudki.

Rahvasuu teab rääkida, et see, kes jaanilaupäeva öösel Madi-Mihkli mäele kaevama
läheb, võib kullapaja üles leida, kuid tal peab sama puhas süda ja aus meel olema nagu sel
talupoisil.

Tartu Ülikooli emeriitdotsent Kalle Velskeri jutu järgi oli Madi-Mihkli talu, kuhu kuulus
ka muistendis kirjeldatud mägi, tema vanaisa Kaarel Auna talukoht. Olles töökas ja ettevõtlik
mees, jõudis ta oma koha mõisa käest naabertalunikest varem välja osta. Seejärel aga levis
ümbruskonnas jutt, et kust see Auna Kaarel selle raha mujalt ikka sai, kui otsis üles ja kaevas
välja Madi-Mihkli mäe kullapaja. Sellest hoolimata oli olnud nii enne kui ka pärast talu päriseks
ostmist varanduseotsijaid, kes püüdsid rahapada öösiti üles leida. Tunnistusena nendest
ebaõnnestunud käikudest võis hommikuti leida mäelt välja kaevatud ja alla orgu veeretatud kive.
Kui aga Madi-Mihkli mägi hiljem põllumaaks üles kaevati, oli sealt välja tulnud vanade
sõjariistade tükke — odaotsi ja muud. Vanaisa Kaarel Aun oli need leitud esemed viinud Tartusse
Eesti Rahva Muuseumi.

Arvi Liiva
Vooremaa

XXX Lääneranniku Eesti Päevad
Festival toimub 3-7. augustini 2011.a Portlandi linnas,
Doubletree  hotellis.
Portlandi LEP2011 päevade korraldustoimkond on
asunud hoogsalt tööle, et kokku panna meeldejäävat
ning südamesse minevat festivali. Soovime seda 56
aastast traditsiooni viia meie noore ameerika-eestlaste
generatsiooni südamesse. Meil on plaanis mitmeid uusi
üritusi, mis peaks pakkuma huvi igale eale. Soovime
taas sütitada eestluse vaimu Lääneranniku eesti
kogukondade seas, samuti meie eesti sõpruskonna
hulgas!

Kalle Merilo
Esimees lep2001.com
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Eesti keele õpetamisest
Oma lastele eesti keele õpetamist võtsin kohustusena. See oli mulle loomulik ja kerge ka, sest

kodune keel oli ju eesti keel. Lastele oli see ka kerge, aga kindlasti tegin nende elu raskemaks kui see
oleks võinud olla, saates neid kooli umbkeelsetena, ilma inglise keeleta.

Nooremad, Inglismaal sündinud ja ka hiljem Eestist siia tulnud eestlased on teises olukorras kui
mina. Võib-olla on neil ka mingil määral kohusetunnet eesti keele vastu - kui on, siis see annab jõudu
seda lastele ka edasi anda. Küsimuse juures, et kas näha vaeva siin maal lastele eesti keele õpetamisega,
on teisi kaalutlusi ka, näiteks kakskeelsuse positiivne mõju lapse arengule. Igatahes on väga kahju kui
eesti keelt valdav lapsevanem seda oma lastele ei õpeta. Kõige kergem on sellega alustada kohe, kui laps
sünnib, ja mitte edasi lükata tuleviku peale. Kui kodune keel on eesti keel, siis on asi lihtne. Inglise keele
omandab laps väljaspool kodu niikuinii, eesti keele peab kodust kaasa saama. Kui ainult üks vanematest
on eestlane, siis see rääkigu lapsega alati ja eranditult eesti keeles.Laps seostab kumbagi keelt "õige"
vanemaga ja ei sega keeli mitte ära. Kui tehakse nii, et mõnikord on üks ja mõnikord teine keel, siis aga
lähevad nad lapsel segi küll.

Ene Õpik

Koolinaljad
Ø Pealihaste abil saab inimene mõtelda. Need tõstavad alalõuga ülespoole.
Ø Psühholoogia uurib seda anatoomia osa, kus on mõtted.
Ø Psühholoogia kontrollib, kas inimene ei ole haige nagu näiteks need neli:koleerik, viinik, mehhaanik ja
flegmaatik.
Ø Mina ei viska vaba aega tühja tuult tallama.
Ø Halvad kombed asendusid huvidega.
Ø Beethoven kombineeris end haigeks. Ta oli muidu kurt ja pime, aga nooti kirjutas hästi.
Ø On inimesi, kes on isegi vees sündinud. Ma ei saa aru, miks nad seda küll teevad.
Ø Kõige odavam transpordiliik on veetransport, sest vesi lükkab paati tasuta edasi, ta ei võta raha.
Ø Mägedes võib esineda mitmeid inimestele ohtlikke loodusnähtusi, näiteks indiaanlased.
Ø Soojad hoovused lähevad taevasse ja tulevad vihmana alla.
Ø Polaaraladel kohtame järgmisi elusolendeid:hülgeid, pingviine, polaaruurijaid.
Ø Eesti tähtsamad teraviljad on manna ja kruup.
Ø Öö ja päeva vaheldumine tekib sellepärast, et me magada saaksime.
Ø Miks korraldati 1.ümbermaailmareis? - Kolumbusel sai töö otsa ja ta tahtis leiutada.
Ø Milline masinatööstus sobib Eestisse? Miks? - Õlletehas, sellepärast, et juuakse palju õlut
ja see ei ole ka kallis.
Ø Kuidas uurida maakoort? -Siis, kui maavärin on ära olnud, siis saab pragudest piiluda, mis maa sees
on.
Ø Nimeta Eesti tähtsamad maavarad. - Põlevkivi ja telliskivi.
Ø Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad.

26



Estonia joins OECD
TALLINN — On Friday, May 28th, Estonia formally joined the Organization for Economic
Cooperation and Development, along with Chile, Israel and Slovenia.

Estonia is the first Baltic state to join the OECD, which includes most of the world’s wealthiest
nations. If Estonia manages to be admitted into the eurozone next year, it would cap off a long
effort toward increased integration with the Western world that Prime Minister Andrus Ansip’s
government has strove for in the face of the worst economic crisis the country has faced post-
independence.

Ansip attended an induction ceremony at the OECD headquarters in Paris Thursday.

“This year is very important for Estonia. For a long time Estonia has had two important policy
goals: joining the OECD and becoming part of the euro area. Today, we can say that the first goal
has been achieved, and the second one is within our reach,” Ansip told BNS Thursday.

The OECD is international economic organization established in 1961 by the Convention on the
Organization for Economic Cooperation and Development. Its predecessor was the OEEC, the
Organization for European Economic Cooperation established in 1948 to administer the Marshall
Plan aid from the U.S. to reconstruct Europe after World War II.

The OECD has currently 34 member states.
Nathan Greenhalgh

May 31, 2010

Estonian Prime Minister Andrus Ansip (left) shakes hands with Chilean finance
minister Felipe Larraín, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Italian
Prime Minister Silvio Berlusconi, Slovenian Prime Minister Borut Pahor and
OECD secretary general Angel Gurría Thursday in Paris. Photo by Andrew
Wheeler/OECD
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Voro in Vogue?
When I visited the Kreutzwald School in Voru, Estonia, the teacher introduced me to twenty of

her fourth grade students, "Today we have visitor with us who has come all the way from the United
States, from the state of Indiana, so that she can learn the Voro language. Now class, can you imagine
how lucky you are that you don't have to travel so far to learn our beautiful language and how important it
is that people are coming from all over the world to learn our language?" With this introduction, I was
thrust into the promotion and revival of the Voro language (voro kiil'), a movement occurring throughout
southern Estonia. The movement includes teachers, politicians, poets, geographers, and administrators,
who are attempting to increase the usage of the Voro language, which is currently spoken by
approximately 35,000 people in southern Estonia. The majority of fluent Voro speakers are elderly
Estonians who continue to live in the rural parts of southern Estonia. The Estonians leading the Voro
language revival are all fluent speakers as well, but most are young and living in Voru, the urban center of
the region. The status of Voro is questioned in multiple ways. One question revolves around whether
Voro is a language or a dialect. Many Estonians I talked with, even ones from Voru county, posit that it is
an Estonian dialect. Other Estonians, mostly native speakers, argue that it is a language, which has more
in common with Finnish than Estonian. Estonians in the "Voro language camp" also maintain that Voro is
closely related to another Estonian dialect-language - Setu. Ironically, those who do not get involved at all
in the language-dialect debate are usually the elderly native speakers, who are identified by those in the
revival movement as "the last real speakers" of Voro. One Voro speaker, who is in her later seventies,
explained her lack of involvement to me, "I don't care what it is I just speak it." In addition to the elderly,
there are also many younger Estonians participating in the Voro language revival who are more
concerned with the survival of the language than with how to label it. Another question concerns the
prestige of Voro, especially since its use in southern Estonia has gradually declined in the past century.
The decline is primarily a result of the ban on the instruction and speaking of Voro in schools during the
Soviet period and of the push to speak only Estonian in schools during the interwar period. As a result of
these efforts to discourage the use of written and spoken Voro, many native speakers consider it to be a
language that should be spoken in more informal settings, with friends and family and not one to be used
in the formal, professional spheres of work, school and government. The prestige of written and spoken
Estonian, which is called the "language of letters" (kirkiil) by many Voro speakers, is reflected in its
public usage. In downtown Voru, most of the shop and street signs are in Estonian and one hears
primarily Estonian spoken in the stores. For the past ten years, there have been formal and organized
attempts to revive the Voro language. The revival movement is driven by multiple forces. For some
Estonians, losing the language, means losing family connections, especially since Voro is often the
language spoken at home between grandparents and grandchildren. Others are driven to maintain the
language out of concern that a way of life and a way of seeing the world will be lost if Voro dies. There
are several clear goals of the revival movement: the creation of an orthography, the publication of
textbooks and literature, the organization of language classes in schools, the training of language teachers,
the expansion of Voro language usage in local media, and the collection of historical place names in
Voro. The Voro Institute has made considerable progress in the last four years. Currently, thirteen schools
offer Voro language classes as an elective course, maps have been printed with Voro place names, and
dozens of books and tapes have been published in the language. One of the greatest challenges that the
Institute faces in reviving the language is to convince the youngest generation of students to take Voro in
school. In most southern Estonian schools, the popularity of English language and computer classes is
undermining the development of and enrollment in Voro language classes. An additional challenge to the
success of the movement is that the language is spoken primarily in southern, rural Estonia. As a result, if
young people are planning to move from Voru county to one of the two largest cities in Estonia, Tallinn
or Tartu, they will not need to know and probably will not be able to use their Voro skills. Since the
future of Voro is connected with its use among the young, these are serious impediments to the language
revival. Kara D. Brown

(Kara D. Brown is a doctoral student in Educational Leadership and Policy Studies and a member of the
Baltic and Finnish Studies Association)
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Recognition of Soviet Occupation of Baltic States: ‘Inevitable’
Vienna, April 22 – Vyacheslav Tuchnin, the minister counselor at the Russian Embassy in Tallinn, has
told local ethnic Russians that “the recognition by Russia of the occupation of Estonia by the Soviet
Union is inevitable” and that they should “not interfere with this process,” a Russian activist in Estonia
has complained to a sympathetic Russian news agency.

Even if this report is nothing more than the settling of scores between Russian “compatriots” in
that Baltic country and a Russian diplomat with whom they have been working, it is indicative of the
tensions between the two and a measure of the increasing problems Moscow now has in exploiting ethnic
Russians abroad.

And given that the Duma is now considering a change in the definition of “compatriots” that has
been proposed by the Russian foreign ministry, such tensions and complaints are likely to increase, with
each side concerned not only with advancing its own immediate interests but also with reaching out to a
broader audience within the Russian Federation.

Today, Regnum.ru, whose chief editor Modest Kolerov has often criticized the Baltic countries,
reports that a local Russian activist, Maksim Reva, has said that “the Embassy of the Russian Federation
in Estonia is preparing the political climate for recognition by Russia of ‘the occupation’ of Estonia by the
Soviet Union” (www.regnum.ru/news/1276352.html).

According to Reva, who is described by Regnum.ru as “one of the leaders of the Estonian anti-
fascist organization ‘Night Patrol,’” Tuchnin has told local Russians that “recognition by Russia of the
occupation by the Soviet Union is inevitable and that [they,] Russian compatriots living in Estonia must
come to terms with this and not interfere with the process.”

And Reva adds that “Tuchnin “loves to talk about how health a thing it would be if the veterans
who defeated fascism would make friends with the former SS soldiers and together lay flowers at the
same monuments,” a view that the ethnic Russian activist says reflects “open collaborationism” by the
Russian diplomat.

Indeed, “when talking with Tuchnin,” Reva says, “one gets the feeling that he is not in a Russian
embassy but at a propagandist lecture in the Occupation Museum.” And that is all the more troubling, the
activist continues, because “the activity of the minister counselor of Russia is not his personal position but
bears a systemic character.”

Reva adds that the embassy has done little to help local ethnic Russians get ready to celebrate the
65th anniversary of Victory Day, despite what he says are plans that his group and others have put
forward. Tuchnin and his colleagues are doing what the “Estonian nationalists want,” he says. They “hope
that Russians of Estonia will forget Victory Day altogether.

The ethnic activist also blamed Tuchnin for recent splits in the Russian compatriots movement in
Estonia, splits that many have blamed on provocateurs. No one thought that the Estonians would not try
to do that, he added, but it is hard to fathom that a Russian diplomat would be involved.

One possible explanation for the appearance of this story is to force the Russian Embassy in
Tallinn and the Russian Foreign Ministry in Moscow to issue a denial, something that people like Reva
will then invoke as evidence that the Russian powers that be have no plans to recognize the occupation of
the Baltic states.

But even if such statements are forthcoming, Reva’s recounting of what Tuchnin supposedly has
said suggests that at least some in the Russian Foreign Ministry have concluded that continuing denial of
what Stalin did as a result of the Molotov-Ribbentrop Treaty with Hitler is no longer politically
sustainable, however much some like Reva want it to be.

Paul Goble
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Analysts cautious ahead of Estonia's euro adoption
Baltic nation faces another year of economic contraction, high unemployment

FRANKFURT (MarketWatch) -- In January, Estonia will likely become the 17th nation to adopt the euro, but that
will hardly cure all the challenges facing the tiny Baltic economy, whose dramatic decline has pushed
unemployment to a record high.

The European Commission concluded last week that Estonia has fulfilled the so-called Maastricht criteria
and was ready to adopt the euro next year. The Estonian government implemented severe fiscal tightening last year
to make sure it met the convergence criteria. The government budget deficit was 1.7% of gross domestic product in
2009 and general debt stood at 7.2% of GDP, well below EU limits.

The Council of EU finance ministers, or Ecofin, will take the final decision on Estonia's euro adoption in
July, after the European Parliament has given its opinion and the EU heads of government have discussed the issue
at their summit in June.

Estonia is likely to get the green light, even though the European Central Bank expressed concern about the
sustainability of inflation convergence, saying current low inflation rates reflect "mainly temporary factors."

With a population of only 1.3 million and a relatively small economy, Estonia will make up a tiny portion
of the euro-zone economy, a factor that has boosted its chances of joining, according to analysts. The Estonian
currency is pegged to the euro.

"The stability is already there," said Nigel Rendell, senior emerging-markets analyst at RBC Capital
Markets in London. "Just by joining the euro, I don't think it will really alter the scheme of things that much."

"It reduces risk premiums marginally on Estonian bonds. Maybe access to finance is a little bit cheaper,"
Rendell said. For investors, however, there aren't a lot opportunities on the debt side, he said.

Estonia doesn't have any benchmark long-term government bonds, reflecting the very low level of gross
public debt.

Also, euro adoption "may encourage more companies from overseas to set up productions facilities there,"
Rendell said. "Certainly, if you are an Asian company, then Estonia may be attractive."

As for the local equity market, the OMX Tallinn index has rallied 42% so far this year, outperforming its
Baltic counterparts. Latvia's OMX Riga index is up 25% and Lithuania's OMX Vilnius index has gained 17% in the
same period.

Components of the Tallinn index include passenger and cargo shipping firm Tallink Grupp, casino operator
Olympic Entertainment Group, and retailer Tallinna Kaubamaja.

The Claymore/BNY Mellon Frontier Markets ETF /quotes/comstock/13*!frn/quotes/nls/frn (FRN 18.65, -
0.16, -0.85%) can invest in Estonian assets, but its current exposure to the country is very limited.

In the financial sector, Swedish banks have a strong exposure to the Baltic countries, including Estonia.
Profitability at Skandinaviska Enskilda Banken AB /quotes/comstock/22u!seb-a (SE:SEBA 42.97, +0.07, +0.16%)
and Swedbank AB /quotes/comstock/22u!e4:se0000242455- (SE:SWEDA 73.75, 0.00, 0.00%) were hit hard last
year, as bad loans in the Baltic nations soared. Handelsbanken /quotes/comstock/22u!e3:o-shb-a-sek (SE:SHBA
193.80, +0.80, +0.42%) and Nordea Bank AB /quotes/comstock/22u!e3:o-nda-dkk-dkk (SE:NDASEK 64.45, 0.00,
0.00%) also have a presence in Estonia.
Economic challenges

Estonia's real GDP contracted by 14% last year and the decline has continued into 2010.

"Without having a flexible exchange rate to help the adjustment process, Estonia has had to rely on
domestic wages and prices adjusting to restore competitiveness via a painful recession," wrote Win Thin, currency
strategist at Brown Brothers Harriman & Co. in a research note. "That's why unemployment shot up and wages and
prices fell across the Baltics."

Estonia's unemployment rate soared to a record high of 19.8% in the first quarter from 15.5% in the last
three months of 2009. More than one third of the unemployed have been without a job longer than a year, according
to official data.

Euro adoption will remove the residual currency risk the Estonian economy currently faces, with around
85% of total lending denominated in foreign currency compared to only 40% of deposits, according to David Oxley,
emerging-markets economist at Capital Economics.

However, "there are a number of reasons why euro adoption will not be a panacea for Estonia," Oxley
wrote in a recent note. Converting to the euro at the current fixed exchange rate "will only lock in the
competitiveness problems that have dogged the economy over the past few years."

"While the real effective exchange rate has fallen over the past few months, we estimate that it is still
overvalued by around 5% to 10%," Oxley said. "Accordingly, the 'internal devaluation' process still has further to
run."

Capital Economics projects a 1% contraction in Estonia's economy this year.
Polya Lesova, MarketWatch 17May2010
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Eesti Rattarikkaks
Eesti Rattarikkaks algatus on loodud eesmärgiga innustada linnaelanikke kasutama

jalgratast igapäevase liiklusvahendina. Liigelda saab autoga, jalgsi või ühistranspordiga, kuid eriti
mugav on teha oma linna piiresse jäävaid käike jalgrattaga. Rattaga sõites ei pea muretsema
liiklusummikute ega kallite parkimispiletite pärast - rattaga on lihtsam!

Rattakasutust takistavad sageli müüdid. Ratast mitte kasutavad inimesed arvavad, et
rattaga kooli või tööle sõites vajab inimene erikostüümi, duši kasutamise võimalust jne. Need kes
on harjunud ratast kasutama, teavad, et linnasisesteks sõitudeks, mis on harva pikemad kui 5 km,
ei vaja me mingeid eritingimusi. Eesti Rattarikkaks algatusega soovime me julgustada
linnaelanikke just selliseid lühemaid distantse läbima jalgrattal.

Põhjamaades on Kopenhaagen meile paljuski heaks eeskujuks, seal on jalgrattakultuur
sada aastat vana. See on nii kujunenud ja seda on viimased 30 aastat ka teadlikult kujundatud -
pole järele antud linnaruumi hävitavale autostumisele ja tagatud on nii liikumisruum jalgrattale
kui olemisruum inimestele. Ent vaadakem mis on toimunud eestlaste liikumiskultuuriga viimase
20 aasta jooksul. Ühistranspordiga, rattaga ja jalgsi liikumine on oluliselt vähenenud, suuremad
linnad on üleautostunud, teid ja ristmikke planeeritakse neljarattaliste liiklusvahendite tarvis.
Euroopast eraldatakse tee-ehitusprojektidele miljardeid ja valitsuse säästueelarve kärbib
kergliiklusteede rahastamist mõnekümne miljonini. Inimeste liikumisviisid võivad 10-20 aasta
jooksul kardinaalselt muutuda ja seda just selles suunas, kuhu riik ja linnad investeerivad.
Mida plaanime teha?

Selleks, et jalgrattakultuur Eesti linnades tekkida ja areneda saaks ning inimestel lihtsam
"ratta peale" saada oleks:

    * kogume võimalikult palju häid näiteid asutustest, ettevõtetest, kõrgkoolidest ja
linnadest, kus jalgrattaga liiklejatest hoolitakse;
    * loome võimaluse jagada oma kogemusi kõigiga, kes on rattakasutuse edendamisest
huvitatud;
    * valime Eesti rattarikkaima linna, tööandja ja kõrgkooli, et näidata ja tutvustada neid
kellelt meil juba praegu Eestis palju õppida on;
    * muudame Tallinnas ja Tartus soodsa linnaratta soetamise lihtsamaks ja innustame
inimesi oma kasutuna seisvaid rattaid uuskasutusse tooma ning rattaremondi nippe
õppima;
    * loome internetipõhise linnade rattakaardi, kuhu märgime kõik linnadesisesed
rattasõbralikud marsruudid.

Löö kaasa!

Igal huvilisel on võimalus algatuses osaleda, aidates valida rattasõbralikumat linna,
asutust, ülikooli. Samuti ootame vabatahtlikke kaardistama linnade rattasõbralikke marsruute.

Saagu Eesti rattarikkaks!

Eesti Rattarikkaks algatajad:
ERL, Uue Maailma selts, Tallinn 2011, Vänta Aga ja Maaülikool
Ettevõtmine saab teoks Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel.
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E K Ü K
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS

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

13. juunil 2010, “MEIE KODU”,  kell 13:00

KÜÜDITATUTE
MÄLESTAMINE

AKTUS
Kõne - luule - lauluga

Maipeol: Isaac Zurock ja "maineitsikene" Michelle Kangro
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Kui jaanipäeval vainu pealt…

Kui jaanipäeval vainu pealt
ma kuulen rõõmsa rahva häält,
siis laulan mena nendaga
ning tunnistan mu rõõmu ka.

Kui karjad metsast tulevad,
siis lilled sarvist rippuvad:
vaat, külanaised nobedad
kõik lehmarohtu otsivad.

Ka karjastel on lilled käes
ja kari lilles nende ees,
nad löövad lulli rõõmuga,
et jälle jaanipäev on käes.

Ka laulvad neiud kiige peal,
ja kaugel' kostab nende hääl;
peig varitseb ja kuulab pealt
ning kiidab oma pruudi häält.

Mis jaanipäeval lubatud,
saab jõulupühiks täidetus;
mis Jüri ette võtnud on,
on vististi ka Mari õnn.

Johan Voldemar Jannsen

2 0 1 0
o n

lu g e m is a a s ta
võ tke m  ra a m a t kä tte
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VANCOUVERI  EESTI
PENSI ONÄRI DE ÜH I NG

,,K U L D N E
K L U B I’’

*************
SÜGIS

2010

Kolmapäevased
kokkusaamised
algusega 12.00

keskpäeval

MEI E KODUS

Mihklikuul / septembris
8. ja 22.

Viinakuul / oktoobris
6. ja 20.

Talvekuul / novembris
3. ja 17.

Jõulukuul / detsembril
1. ja 15.

***********
Ps.   Jõuluvana  lubas

tulla  lõunale
Jõulukuu  15. päeval !

VES'i
Jaanipäev/
Võidupüha
Mäeotsal

Laup.

26.juunil 2010
värav avatud kell 13:00

*
*
Traditional
Estonian
St. John’s Day
Picnic/dance

Saturday
26th of June 2010

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

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

13.06.2010 13.00 EKÜK - Küüditatute mälestamine Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

26.06.2010 13.00 Jaanipäev/Võidupüha - St. John's Day
Picnic/dance

Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

27.06.2010 18.00 Ühine Kalmistupüha jumalateenistus
Ecumenical oudoor worship service

Forest Lawn - Burnaby

28.08.2010 Postipoisi sügis numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

8.09.2010 12.00 Kuldse klubi sügisene tegevus algab - Senior's
Club fall activity begins

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

24.09.2010 19.00 -
21.00

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

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

www.estonianevents.com


