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Vabariigi Aastapäeva kõne
Vancouver B.C., Kanadas

27. veebruaril 2011

Ma tervitan teid Eesti Organisatsioonide Liidu Läänerannikul nimel ja samuti
toon teile palju tervitusi Portlandi eestlaskonna poolt, kus meie just eile pühitsesime
vabariigi aastapäeva.  Helvel ja minul on suur rõõm teiega koos olla sel päeval, ja ma
olen tänulik teile lahke kutse eest, et võin oma mõtteid teiega jagada vabariigi aastapäeva
tähtsusest.

24dal veebruaril 1918a. toimus iseseisva Eesti vabariigi väljakuulutamine
Tallinnas.  See kuulutati välja proklamatsiooni kujul mille nimeks on “Manifest kõigile
Eestimaa rahvastele”.  Sellega kuulutas Eesti ennast “iseseisvaks demokraatlikuks
vabariigiks”.  Manifesti viimases paragrafis loeme need võimsad sõnad:

 “Eesti!  Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja
iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida! Asu ehitama
oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks
liikmeks kultuurrahvaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred,
ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös! Meie
esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud, nõuab
seda, meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks.”

Eesti Vabariigi aastapäeva pühitsemine on äärmiselt südamlik aeg, kus meie
imestame mida meie armas kodumaa on pidanud pikki aastaid läbi elama, ja oleme
tänulikud, et me oma silmadega näeme taasiseseisvust.  Meie oleme Taeva Isale
tänulikud, et meie rahvas on püsima jäänud läbi mitmete raskuste üle viimase tuhande
aasta, et meie võime täna Eesti vaimsust pühitseda.

Eestimaa on väike, ja maailma skaalal meid on vähe.
Maailma voolud on suured, ja hädaohte on palju.  Eestimaa leiab ennast lääne- ja

ida- suurriikide piiril.  Kuigi Eestis on praegu rahu ja vabadus, ajalugu on meile õpetanud
et maailma voolud pole veel rahunenud.  Hädaoht on selles, et vale voolu all, Eestimaa
võiks jälle olla rebitud raskustesse.  Meil tuleb alati ja järjepidevalt valvel olla.

Eestimaa on väike maailma suurriikide kõrval.  Kuigi kodumaa armastus on suur
ja vägev meie kõikide südametes, annab Eestimaa geograafiline suurus kergesti
arusaadava perspektiivi:

Meie teame, et Eestimaa pindala on 45 tuhat ruutkilomeetrit, ja maailma pindala
(mitte arvestades veekogudega) on 148 miljonit ruutkilomeetrit.  Kui maailma pindala
oleks nii suur kui Vancouveri linna Stanley Park, mille suurus on umbes tuhat aakrit, siis
proportsioonis Eestimaa suurus oleks ainult üks kolmandik aaker. See on vaid pisike
maatükike, mille suurus oleks umbes 35 meetrit korda 35 meetrit.

Kui mõnikord tundub,et eestlasi leiame igas maailma nurgas, siis oletame, et meid
on vast üsna palju.  Tegelikult on just vastupidi.

Eestimaa elanikke on 1.3 miljonit ja kogu maailma elanikke on 6.7 biljoni.  See
tähendab et iga 7,000dest inimesest "maapeal" on 1 eestlane.  Kujutame ette et kui
jalgpalli staadionile mahub 50,000 vaatajat, siis ainult 7 nendest oleks eestlased.  Aga kui
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arvestada et 26% Eestimaa kondanikest on Balti-venelased, siis 7-mest vaatajast jääks
ainult 5 kes on eesti päritoluga ja Eestimaa kodanikud.  Eesti rahvast on väga vähe
maailma rahva hulgas.

Kui meid on maailmas nii vähe, siis mis lootus meil on, maailma suurvoolude
mõju all, et lääne maailmast kinni hoida?

Aho Rebas, kes on Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu esindaja, on koostanud
huvitavaid andmeid väliseestlaste kohta.  Tema arvestab et 150 kuni 200 tuhat eestlast
elab tänapäeval väljaspool Eestit, peamiselt Ameerikas, Kanadas, Euroopas ja
Austraalias.  Väiksemaid Eesti asulaid on isegi leida Siberis, Krimmi Vabariigis,
Abhaasias ja Põhja Kaukaasias.  Suurim osa väliseestlasi on need, kes põgenesid Vene
võimu ees Teise maailmasõja ajal,  arvestades ka nende perekonnaliikmetega, kes on
võõrsil sündinud.  Eestlastel on huvitav iseloomujoon, et kuhu iganes nad satuvad,
moodustakse kohe mitmeid organisatsioone.  See tuleb kindlasti sellest arusaamisest, et
“ühenduses seisab jõud.  Üksikult oleme kõik jõuetud ja tähtsusetud, kuid ühiselt võime
palju korda saata.”

Aho Rebase andmetest loeme, et väliseestlastel on tänapäeval 436 erinevaid
aktiivseid organisatsioone, sealhulgas näiteks 145 organisatsiooni Kanadas, 116
Ameerikas, 10 Venemaal, ja isegi 1 Aafrikas.

Väliseestlastel on tänapäeval 85 kirikut, millest 22 Kanadas, 17 Euroopas, ja 1
Lõuna Ameerikas.

Väliseestlastel on tänapäeval 30 Eesti Maja, millest 9 Rootsis, 17 Euroopas, ja 3
Venemaal.

Kokku on eestlastel 551 organisatsioone, kirikuid, ja Eesti Maju mida
väliseestlased on moodustanud ja mis tänapäevani tegelevad.  Need on suured numbrid
meie rahva kohta.

Eestlane on tugeva iseloomuga, ja on nõus kõvasti töötama oma kodumaa
ehitamisega, olgu see Eestis või võõrsil.

Ma loen teile Ameerika Eestlaste ajakirjast “Meie Tee”, mis oli New Yorkis
trükitud, ja ilmus septembris 1940dal aastal.  Selle esilehe artikli nimi on “Püsigu Vaba
Eesti Vaim Väliseestlastes”

“Iga väliseetlase mõtted viibivad praegu kodumaal, ja iga
väliseestlane tunneb südamevalu meie rahva traagilise
saatuse üle.  Vaenlane on meie maad jälle vallutanud ja
kõik meie vabadused röövinud.  Isegi vanal tsaari ajal ei
valitsenud Eestis niisugune terror kui praegu.”

Edasi loeme mida ajakirja-toimetaja soovib meile rõhutada:
“Ühenduses seisab jõud.  Eestlasi on tuhandeid laiali üle
kogu maailma.  Üksikult oleme kõik jõuetud ja tähtsusetud,
kuid ühinemisega võime palju korda saata.
“Väliseestlaste sihiks on eriti see:  Kodu-Eesti vabaduse ja
iseseisvuse kaitse;  eestluse alleshoidmine ja arendamine;
eestlaste vaimse elu edendamine;  eestlaste majandusliku
elu edendamine ja vastastiku abiandmise korraldamine”
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“Need väliseestlased, kes teavad, mis tähendab vabadus, ja
kelle soov on näha meie kodumaad jälle vabana ja
iseseisvana, võivad nüüd selleks kaasa aidata, et vaba eesti
meel maailmast ei kaoks.”

Väliseestlastena oleme kodumaale kõige kasulikumad kui me hingeliselt võtame
osa eesti ühiskonna elust.  Mitmetes meie keskustes on laulukoorid, rahvatantsurühmad,
kirikud, või erinevad huviringid milles on võimalik osaleda.  Iga kord kui meie ühineme
meie kaaseestlastega mõnel ettevõttel või üritusel, me teeme tugevamaks meie ühiskonna.
Iga laulukoori harjutus, juhatuse koosolek, või kokaklubi koosviibimine lisab tugevust
meie ühiskonna võrgule.  Iga perekonna liige, olgu see isa või ema, vend või õde, laps
või lapselaps keda meie endaga kaasa toome lisab ühiskonna elu jõule.

Meie väliseesti ühiskonnad on Eestimaale kasulikud just selles, et me pakume
Eestile rohkem ulatusvõimet maailmaga.  See võim on eriti tähtis kui maailma voolud
hakkavad jälle kodumaa lähedal liikuma.  Näiteks, meie kui Kanada või Ameerika
kodanikud, võime kaunis kergesti ühendust võtta kohalike ajalehtedega, televiisioni
jaamadega, isegi poliitikutega, et seletada olukorda mis Eestis toimub.  Tavaliselt on see
Eestimaa riigivalitus, kes otsib kontakti välismaa meediaga või poliitikutega, ja see
ülesanne ei lange tavalise kodaniku peale.  Meie oleme tavalised kodanikud kellel on see
võim seda teha.  See võim et meie võime ise välismaa meediat mõjutada on tegelikult
väga suureks kasuks Eestile.

Meie väliseesti ühiskonnad on kultuurikeskused mis säravad laulu- ja tantsuga,
kus kodumaa hing õitseb, ja kus mitmetes väliseestlaste kirikutes on kuulda Jumala sõna
eesti keeles.  Iga väliseesti ühiskond maailmas suurendab Eestimaa pindala.  Sellised
keskused mõjutavad uustulijaid ja toovad mõnusaid muljeid uuele põlvkonnale.  Uued
tulijad võivad olla pagulus juurtest, kodumaalt hiljuti tulnud, või koguni Kanada ja
Ameerika ühiskonnast need kes otsivad sõprust Eesti kultuuri ja rahvaga..

Meie väliseesti ühiskonnad on abivalmis ja armulised päästelaevad, mis on sageli
olnud abiks mõnele kodumaa eestlasele, kes on maailma reisil, või kes käib kohalikus
ülikoolis ja kellel on koduigatsus.  Mitmed väliseesti perekonnad on oma hõlmade alla
toonud kodumaa noori, kes ostivad südamerahu seal, kus on kuulda eesti keelt ja on leida
eesti kodu.  Meie kaastunne kaasmaalastele on suur, ja alati aitame nii palju kui me
jõuame.

Meie väliseesti ühiskonnad on kus meie elame ja kasvatame oma perekondi,
jagame sõprust ja käime Eesti üritustel.  Siin meie pühitseme isiklikke ja rahvuslikke
tähtpäevi, oleme üksteisele abiks, ja naerame ning leiname koos.  Meie Eesti majad ja
kirikud on meie rahvale keskpunktideks kust algavad ja lõpevad paljud meie ettevõtted.
Need ühiskonnad on nagu Eesti külad.

Meie väliseesti ühiskonnad ongi meie külad, mis on meie tükikene Eestimaad
vöörsil.

Kui me läheme laulupeole, elame hingeliselt kaasa sellele suurele sündmusele,
imetleme ühendatud kooride suurust ja kõla, siis milline laulja on kõige väiksema
tähtsusega?

Kui me läheme tantsupeole, imetleme kui 7,000 tantsijat korraga esinevad Kalevi
staadionil, milline tantsija on kõige väiksema tähtsusega?
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Kui Egiptuse Tahriri raekojaplatsi kogunesid 100,000 protesteerijaid otsides
President Hosni Mubaraki lahkumisavaldust, kes nende hulgast oli kõige väiksema
tähtsusega?

Kui vihma sajab, ja maa on kuiv, milline vihmatilk on kõige väiksema tähtsusega?
Meie, kui väliseestlased, kes osaleme ühiskonna elus, kes oleme üheteisele

abivalmis, kes kanname edasi Eesti vaimsust, kes meist on kõige väikesema tähtsusega?
Ei olegi sellist.  Iga laulja, tantsija, protesteerija, ja vihmatilk on tähtis.  Iga

väliseestlane on tähtis.  Eestimaa vajab kõikide abi. Kõik väliseesti ühiskonnad toovad
Eestile kasu.  Meie tugevus on meie ühendus.  Meie üksmeelsus on meie jõud.  Püsime
edasi, ja töötame koos, et kindlustada Eestile rahuliku tuleviku.

“Meie Tee” sõnades, aasta 1940 New Yorgis:

“Ühenduses seisab jõud.  Eestlasi on tuhandeid laiali üle
kogu maailma.  Üksikult oleme kõik jõuetud ja tähtsusetud,
kuid ühinemisega võime palju korda saata.”

Ma tänan teid.
Kalle Merilo

Mälestusüritus

Möödunud aasta kevadel sai ette võetud mälestusüritus, mille käigus süütasime
üle 22 000 küünla Tallinna Vabaduse väljakul, et mälestada 1949. aasta
märtsiküüditamise ohvreid. Eesmärgiks oli süüdata igale küüditatule vähemalt üks
küünal, mis sai ka teoks. Selle toimumisele aitasid kaasa Eesti Noorteühenduste Liit,
Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade liit, SA Unitas, akadeemilised
organisatsioonid ja iga kodanik, kes tuli kohale ning süütas küünla.
Siin on mõned lingid, kus kajastati sündmust.
http://www.tallinnapostimees.ee/?id=242063
http://www.tallinnapostimees.ee/?id=241758
http://www.postimees.ee/?id=242319

Plaanis on korrata seda mälestusüritust ka sellel aastal ja mitte ainult Eestis, vaid
ka teistes riikides, kuhu on tekkinud aja jooksul eesti asundused, kogukonnad, külad jm.
Mõtlesin, et kevadel võtsid minuga ühendust mitmete riikide kaasmaalased siis seekord
võiks me kõik koos küünlad süüdata 25. märtsil 2011. Eestis on meil plaanis süüdata
küünlad Tallinnas ja Tartus. Kindlasti on teil väljakujunenud kohti, kuhu saab koguneda
ja küünlad süüdata.

Tervitustega,
Tanel Tsirgu
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Eesti - me allik, tiivustaja!

Sünnipaik, vanemad meil pannud templi
mis ajaveerdel ei iialgi tuhmu
- on meile hinge läitnud iidse leegi
see spontaanselt seab me elu-sammu.

Iidsest  ajast taas vanavanemad
meie rahva püsiks on võidelnud
pärandanud ikka sama moto
- vendluses tuleb kaitsta me kodu!

Me kodupinda peab armastama
toitma peret higis ja võitlema
- meil selleks sideks oma ilus keel
ja pärandina hällist eestimeel.

Emast, hällist õpetus emakeeles
kasvatus ja kaitse käin eesti meeles
meie vaba pinnas me keha toitis
vanamate armastus hinge voolis.

Aastasadades  seati meile proovi
anastajad püüdsid küll iga moodi
omada me armastatud pinda
ja me kaitse nõudis suurt verehinda.

Nii eestimeel on ikka karastatud
selleks au on me kodul, vanematel
kelle kasvatus vorminud on heerod
hoolimata kus iiales neil kodud.

Meie kangelasi kes annud ülima
austame pühalikult ja palume
- õnnistust kodupinnale vabana
ja vendluses, armastuses elame!

Meid koidab eestikeel
kaitseb meid Eestimeel!

Ela Eestlus, ela Vabadus!!
(Al-Ma-le) 2011
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„Siia maani ja mitte edasi!“

Kallid kaasmaalased, sündisin kolm aastat enne Stalini surma, 1950. aastal. Minu isa
Albert Tammo oli Valkla Baptistikoguduse pastor. Meie kodu värava juures, mis oli ka palvela
värav, maantee ääres asus üks väike 15 korda 15 meetrit ohakaisse ja nõgestesse kasvanud
põllulapp, mida isa kunagi üles ei kündnud. Lastena küsisime mitu korda. "Isa, mis plats see on?"
Isa seletas: "Siin seisis kord mälestusmärk, millele oli kirjutatud "Siit saadik ja mitte edasi!" ja igas
platsi nurgas kasvas tammepuu. Meie küsisime: "Milleks see sammas püstitati?" Isa: "Siin panid
eestlased punaste pealetungile 1919. aasta 3. jaanuaril piiri. Siit löödi nad tagasi."

Mälestussammas rajati 1934. aastal ja lõhuti vene okupantide poolt 1941. aastal, kuid plats
jäi alles. Kuna see oli läbisegi graniidisodiga, siis ega siin poleks saanudki kartuleid kasvatada.

Ükskord tuli isa põllult ja oli eriti rõõmus: "Üks tammevõsu on platsi nurgal hakanud
kasvama." See kasvas paar aastat ja siis sõitsid ühel päeval vene tankid sellest manöövrite ajal üle.
Isa ja meie kõik olime väga kurvad. Kui me Vaklast 1960. aastal ära tulime, oli tamm uuesti
kasvama hakanud ja andis juba noore tamme mõõdu välja.

See rohtunud platsi lugu kõneleb ka meie põlvkonna suhtest Eesti Vabariigiga. Me
kasvasime üles ühiskonnas, kus Eesti Vabariigist ei tohtinud rääkida.  Seda nimetati vastandina
nõukogude ajale kodanlikuks ja kliki ajaks.

Aga kodudes ikka räägiti. Räägiti, et see oli ilus ja vaba aeg. Räägiti, et inimesed elasid
paremini kui praegu. Aga lastele öeldi: "Ärge sellest koolis ega kellelegi teisele rääkige, siis tuleb
pahandusi."  Nii oli see Vabariigi lapike meie hinges nagu too umbrohtu kasvanud mälestussamba
plats.

Oli veel midagi. Igal õhtul kell 7 läks isa raadio juurde ja hakkas sealt Ameerika Häält
otsima. Kuna segajad olid peal, siis kuulsime me lastega sealt enamasti ainult raginat ja vilinat. Aga
vahel unustati vist segajad peale panemata ja siis kuulsime tervet saadet. Vahel kuulas isa ka Soome
raadiot. Seal oli teistsugune maailm. Kui saateaja lõpuks kõlas Soome hümn, muutus isa kuidagi
eriti tõsiseks. Ta ütles: "Eesti hümnil on sama viis."

Kui tulin Pärnu elama, sai 2. klassis minu pinginaabriks praegune EELK peapiiskop
Andres Põder. Ta oli oma kodu pööningule teinud väikese muuseumi. Ühel päeval läksime me
pööningule ja kui ta kogu oma varanduse oli ette näidanud, läks ta katusealusesse nurka, kaevas
sealt välja ühe lappidesse mässitud kompsu ja pani lauale. Kui me lapid ümbert ära võtsime, tuli
sealt välja roostetanud revolver. Ta ütles: "Isa sai selle isikliku pühendusega lipnikuna vabadussõjas
võideldes. Ära sellest teistele räägi!" Seejärel mässis ta revolvri jälle lappidesse ja peitis ära. Meil
oli nüüd ühine saladus.

Poistel on alati üks aeg, kus nad korjavad ka marke. Me kõik olime uhked Eesti-aegsete
markide üle. Me teadsime, et Eesti lipu värvid on sini-must-valge. Aga vanemad keelasid meid neid
värve koolivihikusse joonistamast. Alati lisati: "Muidu tuleb pahandusi!"  Mõnel õnnelikumal oli
isegi eesti aegset raha. Viiendas klassis küsis üks koolivend: "Kas sa tahad lugeda Vabadussõja
ajalugu?" Muidugi tahtsin. See kaheköiteline rohkete piltide ja lahingukaartidega illustreeritud
raamat oli muljetavaldav. Tähendab Eesti Vabariik oli tõesti olnud ja selle eest oli võideldud.

Üheksandas klassis küsis üks koolivend: "Kas sa "Eesti rahva kannatuste aastaid" oled
lugenud?" See oli saksa okupatsiooni ajal väljaantud teos, mis kirjeldas Eesti inkorporeerimist
Nõukogude Liitu ja enamlaste kuritegusid sõja alguaastatel. See raamat avas silmad kommunistide
kuritegudele.

Aga koolis, kus me käisime, räägiti teist juttu. Koolis hakkas klassijuhataja rääkima, et me
peaksime pioneeriks astuma. Paljud ka astusid. Meie kodus oli seisukoht, et usklikud sellisesse
ilmalikku organisatsiooni ei astu. Isa ütles, et kui küsitakse: "Miks sa pioneeriks ei astu? Siis ütle:
"Isa ja ema ei luba." See oli selge seisukoht ja nii me seda ka võtsime. Kinnitav oli ka see, et hea
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sõber Andres Põder samuti ei astunud. Ja veel mitu teist poissi ja tüdrukut ei astunud ka. Niisiis me
polnud üksi.

Möödusid aastad ja kätte jõudis komsomoli astumise aeg. Vahepeal oli aeg ja rahva
meelsus muutunud. Kommunistlik propaganda oli mõjuma hakanud. Nüüd loodi nn. komsomoli
klasse. Õpetajatel oli küll piinlik, aga sellest hoolimata avaldasid nad survet. Meile öeldi: "Kui te
komsomoli ei astu, siis te rikute oma elu ära. Te ei saa kunagi koolist head iseloomustust ja ülikooli
ei võeta teid ka vastu." Enamus andis survele alla. Minu klassis ei astunud ainult mina ja veel üks
tüdruk. Andres oli juba paralleelklassis. Seal klassis ei astunud komsomoli tema ja veel kolm
õpilast.

Vahepeal olime hakanud ise Lääne raadiojaamu kuulama. Ameerika Häälele lisandus
Vaba Euroopa ja Vatikani raadio. Viimast pidas nõukogude võim vist nii vähetähtsaks, et seda ei
segatud. Seal rääkis preester Vello Salo, kellega hiljem saime headeks sõpradeks. Jagasime
sõpradega omavahel kõiki uudiseid. See andis tunde, et oleme õigel teel.

Vahepeal olime endale ka selgeks teinud, et Eesti Vabariigi aastapäev on 24. veebruar.
Seda oli kerge meeles pidada, sest see Nõukogude Armee aastapäev oli alati päev enne seda.

Kui keskkooli lõpetasime, oli 1969 .aasta. Tšehhide vabaduspüüdlused olid Prahas
tankidega maha surutud. Millele me lootsime? Kas me uskusime, et Nõukogude Liit laguneb ja Eesti
Vabariik tuleb tagasi?  Eesti vabanemise alguseni oli jäänud veel 20 aastat.

Me olime avastanud vahepeal enda jaoks kiriku. Ja seal kohtusime avaravama
nägemusega inimkonna ajaloole ja õiglusele. Kirik oli ainus legaalne, aga samal ajal siiski kardetud
jõud. Siin mõeldi ja arutati teisiti kui komsomolis ja parteis. Nii kujunes just usu eest võitlemine
meile noortele meie vabadusvõitluseks.

Nõukogude Liit tundus võitmatuna. Enamus eesti rahvast oli ametliku propagandaga kas
valjuhäälselt või vaikides kaasa läinud. Ainus lootus oli säilitada selles olukorras vähemalt vaimne
vabariik. Meie vaba riik oli niisiis Jumala riik.  See oli meie südame piiripost: "Siit maalt ja mitte
edasi!" Ja kui algas Gorbatśovi aegne perestroika, toimus Nõukogude Liidu lagunemine nii kiiresti,
et me ei oska tänini sellele mõistlikku seletust leida. Jumal, kes on võimsam, kui kõik ajaloo jõud,
oli ülekohtused laiali pillutanud ja alandatutele armu andnud.

Mõõdunud aastal külastasin taas Vakla lapsepõlvekodu. Koduväravas põllulapikesel, kus
olid kasvanud vaid ohakad ja nõgesed, seisis nüüd imeilus mälestuskivi, millel seisis suurte selgete
tähtedega: "Siit maalt ja mitte edasi!" Mälestussamba neljas nurgas kasvasid neli tugevat
tammepuud. Minu lapsepõlve tammevõsu oli suureks ja tugevaks kasvanud.

Selline on minu lapsepõlve ja nooruse suhe Eesti Vabariiki. See on nagu ohakaisse
kasvanud põllulapp, mille ümber käis iga inimese südames võitlus. Igaüks pidi endale mingil hetkel
ütlema: "Siit maalt ja mitte edasi !" See ei olnud asjatu võitlus. Kuid see pole ka lõppenud võitlus.
Vabadus ilma sõnadeta: "Siit maalt ja mitte edasi!" ei saa püsida.

 Joosep Tammo
Ettekantud „Kuldse klubile" Vancouveris, 16.veebruaril 2011.a.

Tänuavaldus
Soovin tänada kõiki, kes võtsid osa minu isa, Elmar Tallermo, matuseteenistusest ja sellele

järgnenud peiedest.
Eriti suur tänu õpetaja Walter Johansonile südamliku teenistuse eest ja Territ ilusa muusika eest.

Tänan ka Alar Olljumit huvitava mälestus kõne eest peiedel.
Palju tänu kõigile kes annetasid isa mälestuseks meie Peetri Kirikule ja suur tänu lillede ja

kaastunde kaartide eest.

Urmas Tallermo
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Järelhüüd Elmar Tallermole
Elmar Tallermo oli minu ristiisa. Tema oli mulle heaks ristiisaks. Mitte niimoodi, et ta oleks

kunagi mulle piiblist või Jumalast rääkinud. Ei, Elmar oli mulle heaks ristiisaks sellepärast, et tal oli minu
jaoks alati piisavalt aega. Sellepärast, et ta pani mind tähele ja kasvatas.

Mäletan, et Elmaril ei olnud kunagi kusagile kiire. Tal oli alati aega. Piisavalt aega, et mind ja
teisi tema lähiümbruses kuulata ja tähele panna. Tal oli aega. Piisavalt aega, et looduse ilu nautida, et
lihtsalt elu nautida. Piisavalt aega, et võtta asju rahulikult, loomulikult.

Mäletan, kuidas Urmasega käisime Elmariga kolmekesi koos ilusa ilmaga pargis või mererannas.
Mängisime palli, ujusime, nautisime päikest ja soojust. Kui kõht läks tühjaks sõime hamburgerit või „fish
and chipsi“ sealsamas pargis või mererannas. Küll see maitses hästi! Lapsena tundus see mulle kui eriti
muretu ja õnnelik aeg.

Hiljem, kui hakkasin noore mehena kogema maailma ülbust ja kurjust, muutusin vahest pahaseks
ja kärsituks. Mäletan, et ristiisa Elmar võttis mind siis kõrvale ja palus mul võtta asju veidi rahulikumalt,
et mitte liigselt muret tunda asjade üle mida ma nii-kui-nii kunagi ei suudaks ise muuta. Nagu noored
alati, ei võtnud ma teda eriti kuulda ja pahandasin edasi. Suuresti ilma asjata, nagu ma nüüd aru saan.

Kui nüüd paistab, et tänapäeva maailmas kõik liigub aina kiiremini ja aeg kipub järjest käest ära
minema, mõtleme siis Elmari peale. Kui ajakadu teeb meid pahaseks ja kärsituks, püüame siis Elmari
rahuliku olekut meelde tuletada ja aega maha võtta. Aega maha võtta. Et asjade loomulikku käikku tähele
panna. Et asjade loomuliku käiguga kaasa minna. Et looduse ilu nautida. Et elu ilu nautida.

Sest milleks kiirustada, kui kõik eluks vajalik olemas. Milleks kiirustada, milleks tööd rügada ja
kella orjaks saada kui elu ilu jääb seega „tähtsate asjade“ varju? Kas elada selleks, et töötada või töötada
selleks, et elada?

Palun, ärge nüüd minust valesti aru saage - ega ma ei soovi siin ütelda, et Elmar oli mingi
boheem, kes tööd pelgas ja ainult „magusat elu“ nautis. Usun, et Elmar oli tubli töömees, kes piki aastaid
töötas oskuslikult oma kätega, metalli ülitäpselt vormides ühiskonna kasuks. Mäletan, kui uhke –
Elmarile omaselt, väga tagasihoidlikul moel – oli mu ristiisa selle üle, et just tema oli see kunstnik, kes
vormis täpselt need imeilusad ümmargused ja sümeetrilised silmad. Need silmad,  mis kuuluvad
hiiglasliku roostevaba terasest krabile Vancouveri Planetaariumi ees. Just need silmad, mida lugematu arv
vancouverlasi ja turiste nii hoolikalt aastate jooksul on jälginud. Mina ka olen selle üle uhke, et selle
kuulsa krabi silmad on minu ristiisa vorminud. Arvan, et kõik Vancouveri eestlased võiksid selle üle
uhked olla!

Jõulu esimesel pühal käisin ristiisa juures külas. Ta oli siis juba Richmondis, haiglavoodis ja
Urmas seisis ustavalt, kuid muidugi väga murelikult, tema kõrval. Tervitasin ristiisa ja soovisin talle häid
pühi ja palju jõudu. Kuigi ta silmad olid siis juba suuresti halliga kaetud ja ta vist ei suutnud enam sõnagi
lausuda tunnetasin siiski, et mu sõnad ja mõtted jõudsid talle kohale. Elmar pani nimelt oma käe
südamele. 95 aastat vana, aga süda ja käsi olid tal lõpuni tugevad.

Elmar oli minu ristiisa. Ta oli mulle heaks ristiisaks. Ta õpetas mulle austama põhi eluväärtusi –
piisavalt aega maha võtta selleks, et lähedasi tähele panna, neid kuulata; piisavalt aega maha võtta selleks,
et looduse ilu nautida, et elu ilu nautida. See on meile kõigile tänapäeval väärt nõu.

Puhka rahus, kallis ristiisa!

Alar Olljum ”Meie Kodus” Vancouveris, 07. jaanuaril 2011
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1.03.2011

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, 2011

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. 

Vancouveris toimuvad eestikeelsed
jumalateenistused igal pühapäeval, kell 11:00 e.l.
Armulaud on kaetud igal pühapäeval. 
Külalisjutlustajaks 27.märtsil ja 3.aprillil on õp.Kalle
Kadakas Toronto Vana-Andrese kogudusest.

Palmid ja Kolm Suurt Päeva

Palmipuudepüha protsessiooniga 17.aprillil kell
1100 algamas kõrval saalis.  Suur Neljapäev 21.apr.
kell 7 õhtul armulauaga.  Suur Reede 22.apr. kell
11hommikul.  Ülestõusmisepüha 24.apr. kell 11
hommikul armulauaga.

Nelipüha toimub 12.juunil kell 2 pl. armulauaga.

Surnuaiapüha ökumeeniline jumalateenistus toimub
pühap.26.juunil kell 6 õhtul Forest Lawn kalmistul.

Õpetaja kõnetunnid peetakse õpetajaga
kokkuleppel.  Haigete külastamine toimub haige
soovil. Palume helistada õpetajale igal ajal tel. 604-
263-1802.

Kohvilaud peale jumalateenistust on meie kauniks
traditsiooniks. Seal saame teine- teisega suhelda.
Võtke endale ainult üks kohvilaua korraldamine
aastas. Tooge kaasa mitte-kirikuskäija sõber või

sõbranna, kes teid aitaksid. Tooge kaasa ka lapsed ja
lapse-lapsed. Tehke sellest perekonna ettevõte! 

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

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

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.

„Me ehitame Jumalale templit, aga elame omas
majas.“ --Dietrich Bonhoeffer
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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.

Vaiksel Laupäeval, 23.aprillil, kell 19.00 - Ülestõusmise Püha. Öine jumalateenistus.
Kohvilaud.

Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre
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Talve mõtteid
Elu on niikaua kaunis,
kui me suudame selle ilusaks mõelda.
Noorusel on ilus nägu, see eest vanadusel on ilus hing!

Ometi kord on õigel ajal tulnud talvele soe lumekasukas selga ja jääpurikas ninaotsa! Ka
praegu langeb lund, helbekesi suuri ja väikeseid, langedes nad liuglevad, keerlevad, tuul lennutab
neid, nad põrkuvad kokku ja lähevad taas lahku, hüplevad vallatult ja siis langevad maale ja neist
saab lumi, siis tuleb aga päike, mis sulatab nad veepiiskadeks, auravad kõrgele üles, kus kalm ja
tuul nad uuesti lumehelvedeks muudab, igal oma kaunis muster.

Aeg on aga kiirrong, mis aina kihutab, jättes selle kõik maha, mis ees oli. On tulevik,
millest saab olevik, mis kestab vaid viive ning kõigest saab minevik, millest jäävad vaid
mälestused, kas head või halvad!

Jah, vanaks elada on kunst, end eakana olles, edasi eluga võideldes - see on suur kunst!
Elus on aga tihti nõnda - kas on liiga vähe või liiga palju, aruharva aga parajalt, Võiks ju lumine
talv olla mõõdukas, kinkida rõõmu metsloomadele, inimestele. Lapsed saaksid koolis käia,
nautida talverõõme, autojuhid ei peaks kiruma kinnituisanud teid, või vanduma teede hooldajaid,
kodutud ei peaks ronima kuuridesse, keldritesse või mahajäetud majadesse, kus endi
soojendamiseks tehakse tuld, mis võib ka kergesti elu võtta!

Kui meil oleks võimalus tõusta hetkeks oma igapäeva elust kõrgemale, anda sellele uus
hinnang, võib-olla tooksime oma ellu rohkem rõõmu. Oleme kõik ju vaimsed olendid, kes oma
eluks on 75-80.a. mõelnud oma rolli, mis tuleks võimalikult hästi ärakasutada, meil kõigil tuleks
elada oma elu täna, sest homne päev on teadmata.

Eaka inimese hing muutub lapselikuks, ta heldib kergesti kõigest, mis teda ümbritseb -
loodus ja inimesed. Nooruses läbi elatu läheb Sinust läbi, usus, et homne päev on helgem
tänasest. Eakand jääb kõik sinusse settima, sest tead, et iga järgnev päev on viletsam eelmisest.
Olen paratamatu lüürik, kes elab loodusega ühes rütmis, vajan metsa, suurt ja mühisevat,
armastan merd, kuidas suured vahused lained veerevad rannaliivale, nad tulevad voog voo järel
lõputute ridadena, tõusevad kõrgele ja langevad tagasi, kuidas kivide vahel tantsivate lainete
lõksumine on mere laul. Ja kui meri on peegel sile, korjab ta taevalt värve, tal on tuhat nägu ja
kõik nad on imelised.

Tiigri suvi tõi kaasa ebatavalise kuumuse, millega meie põhjamaalased ei suutnud kohe
harjuda. Inimene võis pageda varju, ent loodusel polnud kuhugi pageda.

Tuleluuad on pühkinud puudelt lehed ja loodus jääb magama kirju lehevaiba all, katteks
valge lumevatt, et koguda jõudu kevadel uueks ärkamiseks. Tahaks siis näha minagi uue valguse
süneti, kuis looduse kõikeloov käsi jälle lilleõitest koob imelise kanga, kus koelõngadeks
sinililled ja metsulased! See kõik on nii kaugel, aga unistada ikka ju võib.

Eve Mandri
Mustlas, dets.2010
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Seedrioru laste suvekodu
10. juulist - 6. augustini, 2011

Suvi on varsti käes ja toredad Seedrioru päevad ootavad ees!! Meie koduleht on:
www.seedrioru.com. Tulge, vaadake ja avastage kõiki uut mida laager pakub. Suvelaagrisse
regristreerimine on lihtne. Sel aasatl on meil Avatud Maja esimesel laagri paeval, kõik on
oodatud Seedriorgu avastama! Ootame kõiki vanu ja uusi sõpru!
Registreerida tuleks enne 30. mai, soodushinna saamiseks!!
(Enne tähtpäeva on nädalahind $325, hiljem aga $375)

Kristi Doughty (kristi@seedrioru.com)
Toomas Aasa (toomas.aasa@seedrioru.com)



Valitud Riigikogu liikmed
Andmed seisuga*  08.03.2011

Eesti Reformierakond
33 mandaati
Andrus Ansip, Urmas Paet, Keit Pentus, Kaja Kallas, Urmas Kruuse, Taavi Rõivas, Igor Gräzin,
Jürgen Ligi, Valdo Randpere, Rein Lang, Hanno Pevkur, Jaanus Tamkivi, Urve Tiidus, Urmas
Klaas, Väino Linde, Rait Maruste, Laine Jänes, Kristiina Ojuland, Kristen Michal, Lauri Luik,
Mati Raidma, Aivar Sõerd, Tarmo Leinatamm, Kalle Palling, Kalle Jents, Jüri Jaanson, Aare
Heinvee, Meelis Mälberg, Tõnis Kõiv, Peep Aru, Remo Holsmer, Arto Aas, Kalev Lillo

Eesti Keskerakond
26 mandaati
Edgar Savisaar, Mihhail Stalnuhhin, Jüri Ratas, Deniss Boroditš, Yana Toom, Kadri Simson,
Valeri Korb, Marika Tuus, Heimar Lenk, Mailis Reps, Kalle Laanet, Lembit Kaljuvee, Aivar
Riisalu, Vladimir Velman, Peeter Võsa, Viktor Vassiljev, Aadu Must, Eldar Efendijev, Enn
Eesmaa, Inara Luigas, Olga Sõtnik, Rainer Vakra, Mihhail Kõlvart, Ester Tuiksoo, Priit Toobal,
Kalev Kallo

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
23 mandaati
Mart Laar, Juhan Parts, Ken-Marti Vaher, Urmas Reinsalu, Tõnis Lukas, Helir-Valdor Seeder,
Marko Mihkelson, Ene Ergma, Jaak Aaviksoo, Marko Pomerants, Aivar Kokk, Annely
Akkermann, Margus Tsahkna, Priit Sibul, Tõnis Palts, Toomas Tõniste, Andres Herkel, Erki
Nool, Siim Valmar Kiisler, Sven Sester, Kaia Iva, Reet Roos, Indrek Raudne

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
19 mandaati
Sven Mikser, Urve Palo, Eiki Nestor, Indrek Saar, Andres Anvelt, Heljo Pikhof, Ivari Padar,
Peeter Kreitzberg, Jaan Õunapuu, Kalvi Kõva, Marianne Mikko, Neeme Suur, Rannar Vassiljev,
Helmen Kütt, Jevgeni Ossinovski, Kalev Kotkas, Jaak Allik, Karel Rüütli, Kajar Lember

* Kuni hääletamistulemuste protokollide edastamiseni kasutatakse andmeid edastatud eelhääletamise
kokkuvõtetest.

Valimistulemus
Hääli kokku: 575 133

Erakond % häältest 2007. tulemus

Eesti Reformierakond (33) 28,6% 27,8
Eesti Keskerakond(26) 23,3% 26,1
Erakond Isamaa /Res Publica Liit(23) 20,5% 17,9
Sotsiaaldemokraatlik Erakond(19) 17,1% 10,6

Erakond Eestimaa Rohelised 3,8% 7,1
Eestimaa Rahvaliit 2,1% 7,1
Vene Erakond Eestis 0,9% 0,2
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid0,5% 1,7
Eesti Iseseisvuspartei 0,4% 0,2
Üksikkandidaadid 2,8% 0,2
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AIME TAMMO
„Eesti haridusest ühe inglise keele õpetaja pilgu läbi”

Eesti Kultuuri Ühing Kanadas Aastapeakoosoleku raames,
Vancouver 16. jaanuaril 2011

Aime Tammo sai oma inglise keele hariduse ja diplomi Tartu Ülikoolist Nõukogude
ajal.  See oli aeg, kui vene keel oli tähtsaim ja Teaduslik kommunism sunduslik, aga ka
inglise keele filoloogiat õpetati alati.  Esimese õpetaja koha sai ta maal.  Aegamööda selgus
kui puudulik oli selle aja võõrkeelte õpetamise süsteem: loeti ja tõlgiti, aga kõneldi vähe.
Proua Tammo püüdis teha õppekava huvitamaks, õpetas laule, tellis inglise keelseid filme
Soomest milliseid vaadati ja inglise keeles arutati.  Siit ja sealt leiti lisamaterjali, mis tundide
sisu rikastas.

Lisaks õpetajatööle oli Aime Tammo ka Pärnu kultuurielus aktiivne ja üks
alusepanijaist Sütevaka Seltsi loomisel 1988 eesmärgiga  edendada linna elu ja
humanitaarharidust. Sellest Sütevaka Seltsi tegevusest kasvas välja Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, mille esimesest õppeaastast 1990 alustati Eesti esimene
eragümnaasium alternatiivse haridusega Nõukogude omale. Õpetati võõrkeelte ja
klassikaliste keelte lisaks veel kultuurilugu, filosoofiat, ajalugu psühholoogiat, eetikat,
religioonilugu ja informaatikat.

Proua Tammo on olnud algusest peale Sütevaka gümnaasiumi inglise keele õpetaja.
Algus oli raske.  Puudusid oma tekstid.  Ta tellis palju Soomest, Taanist ja Saksamaalt.  Head
suhted on loodud sõpruskooliga Bochumis.  Inglismaalt osteti Oxfordi ja Cambridge’i välja
antud õpikuid.  Rohkem kui tavaliselt tuli omal ümber seada ja klasside jaoks kohendada.
Suur töö on kannud vilja, õppekava on pidevalt arenenud ja mitmed lõpetajad on jatkanud
haridusteed kõrgkoolides nii välismaal kui Eestis. Juta Kitching

***************************************************
Foto 16. jaan. 2011

Eesti Kultuuri Ühing Kanadas/Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada
Ees vasakult: Laine Viitre, Aime Tammo, Erli Lepik, Maie Remmelg, Krista Tanner
Taga vasakult: Vello Püss, Anne Tork, Tarmo Viitre, Teas Tanner, Helle Sepp, Rein Vasara,
Edda Davis, Viktor Remmelg
Foto: Juta Kitching
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14.jaanuaril 2011.aastal toimus Tartus, Tähtvere pargis taastatud Vabadussõja(1918-1920) monumendi juures

MÄLESTUSÜRITUS.

Tähistati Tartu vabastamist 14.jaanuaril 1919.aastal.
Ürituse korraldajaks oli MTÜ Tartu Memento.
Vastutavaks isikuks oli Enn Tarto.

Enn Tarto sõnavõtt:
„Austatud üritusest osavõtjad, härrad ohvitserid, sõjakooli kadetid, kaitseliitlased,

kaasvõitlejad, kaaskannatajad, lp daamid ja härrad!
Jaanuaris 1919.aastal algas Eesti vägede suurpealetung Vabadussõja lõunarindel.
14.jaanuaril 1919 vabastati Tartu. Otsustav võidukas lahing peeti Tähtvere väljadel.
Soomusrongide üldjuht oli kapten Karl Parts, soomusrongi nr.1 ülem oli kapten Anton Irv,

Kuperjanovi partisanide ülem oli leitnant Julius Kuperjanov.
Soomusrongid nr.1 ja nr.3 ning Kuperjanovi partisanid vabastasid Tartu 14.jaanuaril 1919.

See oli sündmus, mis innustas Eesti vägesid, sisendas optimismi elanikonnas.
  Ja veelkord ja veelkord peame rõhutama, et Eesti vägede võit lõpetas tapatalgud
Krediitkassa keldirs, kus bolševike poolt tapeti 33 süütut inimest.

Hukatute hulgas oli esimene Eesti aposteliku õigeusu piiskop Platon, preestrid Bežanitski ja
Bleive ning kirikuõpetajad Hahn ning Schwarz.

Aga nendest õudustest räägib ja peab palvuse preester Stefan.
Võidu mälestuseks Tähtvere väljadel avati mälestusmärk 3.juulil 1932.aastal, mille

kommunistid hävitasid 1940.aastal.
Pöördusin kui linnavolinik ja Tartu Memento esimees Tartu Linnavolikogu poole aprillis

2004.aastal ettepanekuga taastada mälestusmärk. Volikogu toetas üksmeelselt seda ettepanekut ja
Tartu Linnavalitsus korraldas mälestusmärgi taastamise samas paigas ja endisel kujul.
Mälestusmärk taastati 2.juulil 2006.aastal.

Austatud kohalviibijad!
Meenutame selle samba taastamiskäigus ja hiljem siin mälestusürituste ajal esiletoodud

sõnumeid.
Tartule vajalik monument taastati Tartu Linnavolikogus esindatud erakondade poliitilise

üksmeele tulemusena.
Veel käesoleva sajandi alguses räägiti eelkõige minevikus hukkunutest ja nende

mälestamisest.
Selle monumendi juures mälestame võitu 14.jaanuaril 1919.aastal ja teisi võite

Vabadussõjas ja hiljem. Ja me mälestame langenuid nii Vabadussõjas kui hiljem.
Selle monumendi juures käidi välja mõte, et ka need inimesed vajavad meelespidamist ja

mälestusmärkide püstitamist,kes on Eesti eest võideldes langenud pärast iseseisvuse taastamist.
Afganistaanis on juba langenutele mälestusmärk ja kui Eesti Vabariigi väed lahkuvad

Afganistaanist siis nad võtavad mälestusmärgi kaasa.

Meie tänane sõnum on, et me vajame poliitikute üksmeelt, et lahendada Eesti Vabariigi
Põhiseaduse vastaste loosungitega seotud olukord Raadi tiigi ääres. Paljudele kodanikele on need
loosungid sügavalt solvavad. Need loosungid annavad võimaluse Eesti-vastaseks kihututstööks.
1944.aastal ei toimunud mingit Tartu vabastamist Punaarmee poolt!

Tartusse tuleks püstitada mälestussammas vabadusvõitlejale Jüri Kukele. Jüri Kukk hukkus
27.märtsil 1981.aastal kommunistlikus koonduslaagris Vologdas.

2010.aasta oktoobri lõpus avati Vilniuses mälestusmärk 1981.aastal Nõukogune võimu poolt
mõrvatud Leedu preestrile ja Helsingi grupi liikmele Bronius Laurinavičiusule.

Tänan tähelepanu eest!“
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Seejärel sai palvuseks sõna EAÕK Tartu
piiskopkonna praost preester Stefan Fraiman. Ta
rääkis õudustest krediitkassa keldris 14.jaanuaril
1919.aastal ja palvetas hukkunute mälestuseks.

Tartu Linnavalitsuse poolt tõi pärja
abilinnapea Margus Hanson.

Mälestuspärja asetas Tartu
Linnavolikogu liige ja IRLi Tartu piirkonna
esimees Peeter Laurson.

Pärja asetasid Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutuse ülem kolonel Aarne Ermus ja
sõjakooli kadetid ning Kaitseliidu Tartu Malev
esindajad.

Mälestuspärgi ning küünlaid asetasid
Tartu Memento juhatuse liikmed, Tartu
Vabadusvõitlejate Ühingu, Julius Kuperjanovi
seltsi ja teiste kodanikuühenduste esindajad ning
kodanik Jaan Muna ja paljud teised kodanikud.

Enn Tarto lõppsõna.
„Austatud mälestus-ja leinaüritusest
osavõitlejad!

Võitlus Eesti riigi ja rahva
püsimajäämise eest jätkub. Olgu tänane üritus
meie panuseks selles lakkamatus võitluses.

Usume ja loodame, et aastatel 2018 ja 2019 ning hiljem kogunevad siia 14.jaanuaril Eesti
patrioodid ja neid on rohkem kui meid täna!“
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EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
Aastapeakoosoleku teated ja otsused kokkuvõttes

Vancouver 16. jaanuaril 2011

Koosoleku peapunkte kokku võttes võiks mainida  2010 a. tegevust 71-e liikme
abiga järgmiselt:
Peeti kokku 6 loengut ja aktust.
1. 10. jaan. Laine Loo, “Eestikeelse Tartu Ülikooli 90. a. tähistamine”
2. 23. jaan. Aare Tammesalu tsello ja oreli kontsert
3. 13. veebr. Pres. ja pr. Ilvese vastuvõtt (koos VESiga) Olümpia ajal
4. 18. veebr. kõnelevad spordiajakirjanikud Tiit Lääne, Enn Hallik ja

Sulev Oll, kes esitleb ka oma luuletusi, teemal
“Eesti sport külast Olümpiamängudeni”

5. 13. juun. Teas Tanner, “Küüditatute mälestamine”
luule: Helle Sepp, Erli Lepik, Aleksander Aavik

6. 12. sept. “Kodust lahkumise” aktus
sõnavõtud Teas Tanner, Juta Kitching
luule Erli Lepik, Helle Sepp, Aleksander Aavik
ühislaulu saatja klaveril Tarmo Viitre

Johan Pitka ausamba kolmas plaat telliti.
Külalislektoreid tasuti honorariga.
eav Eesti Arhiiv Vancouveris tegutseb EKÜK toetusel,
ja abiga Eesti Haridus- ja teadusministeeriumilt;
-Arhiivis töötas, märts 8-aprill 8, Tiiu Kravtsev, arhivaar Eestist
-Arhiivindusliku suvekooli osalejad Viljandis, suvel 2010, olid Vello Püss ja
Teas Tanner

Ellen ja Eduard Kurvitsa Fondist anti välja stipendium üheleTartu 
Veterinaarmeditsiini õpilasele.

Revisjon Komisjon, s. o. Alar Suurkask ja Vello Püss, kiitsid kassa aruande
heaks.
EKÜK, eav ja Revisjoni Komisjoni juhatused valiti endiselt tagasi, olgugi et
tervislikel põhjustel peab Helle Sepp välja astuma.
Liikmemaks jäi endiselt $2.00

Dr. Laine Loo sai tunnustuse ja tänu osaliseks oma panuse eest üle
aastate.

Juta Kitching
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Stalini ohvrite mälestamine Levashovos

1989 avati üldsusele Leningradi/Peterburi linnapea Sobtjaki algatusel Levashovo
Memoriaalkalmistu paarkümmend kilomeetrit Peterburist Viipuri suunas.

Nõukogude Liidu diktaatori Stalini poolt korraldatud massirepressioonide aastatel 1937-38 hukati
ja maeti Levashovo küla lähedal metsatukas
suure plangu taga NKVD poolt kokku
46.711 inimest, nende hulgas ligi 1000
süütut eestlast.

Venemaal on sarnaseid kohti palju, aga
Levashovo on erand selle poolest, et see on
avatud ja et seal igal aastal oktoobri
viimasel laupäeval korraldatakse ametlikke
mälestustseremooniad.

Viimased 11 aastat on ka eestlased
Peterburist ja Eestist korraldanud ühise
mälestusürituse Levashovos. Bussireise Eestist korraldab ja toetab Rahvuskaaslaste programmi
nõukogu.

Laupäeval 30. oktoobril 2010 kogunes eestlaste mälestuskivi ümber Levashovos sadakond
hukatute sugulast ja nende sõpra. Alustati tseremooniat Eesti hümni laulmisega. Päevakohase
palvuse pidas Eesti Kaitseväe peakaplan emeeritus Tõnis Nõmmik ja Peterburi eesti laulukoor
laulis. Sõnavõttudega esinesid Tallinna linnapea Edgar Savisaar, koorijuht Viktoria Jagomägi,
hukatu poeg Richard Otstavel, Venemaa eestlaste nimel Külli Sulg, ajaloo professor Aadu Must,
EV peakonsul Tiina Maiberg, Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Aho Rebas ja
Välisministeeriumi nõunik Jüri Trei. Teadustajaks ja korraldajaks oli giid Boris Gorbunov.

Sõnavõtud olid võrdlemisi sarnased. Aho Rebas ütles järgmist:
„Põhjus, miks me igal aastal siia tuleme ja miks Eesti Vabariik selle ürituse läbiviimist toetab, on
kohutav. Siin Levashovos tapetud ja maetud süütute inimeste arv on mõistmatult suur. Paljud olid
meie rahvuskaaslased ja sugulased.
Stalini veretöid teostas tema julgeolekuorgan NKVD, hiljem KGB ja täna FSB nime all. On
tõsiselt murettekitav, et täna juhivad endised KGB julgeolekutöötajad tervet Venemaad.
Olgu Levashovo sünge minevik maailmale hoiatuseks selle eest, kui madalale võib diktatuuris
langeda süütute inimväärtus ja rõhujate inimväärikus. On tähtis tulla siia ja siin toimepandud
kuritegudest maailma informeerida.“

Hukatute omaksed Eestist külastasid nädalalõpu jooksul ka varsti taastatud Peterburi eestlaste
ajaloolist keskust Jaani kirikut, Eesti Vabariigi peakonsulaati, Lydia Koidula elukohta
Kroonlinnas  ja Kasaani kirikut.

Aho Rebas
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on 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

Saaremaa 1944 Mart Laar - Tallinn, 2010
Eesti laskukorpuse kannatuste rada. Laar keskendub selles raamatus Saaremaal 1944.

aasta sügisel pealetungiva Punaarmee ja taganeva Saksa armee vahel peetud lahingutele.
Saaremaa oli viimane Eesti osa, mis 1944. aastal Punaarmee kätte langes, kusjuures Sõrve
poolsaarel kestsid verised lahingud rohkem kui poolteist kuud.

Kirjastus Varrak

Elu roheline hääl Heljo Mänd - Tallinn 2008
Heljo Mänd jutustab pisut müstilisel moel enda, oma vanemate, vanavanemate ja oma

suguvõsa lugu. Inimeste lood põimuvad, katkevad, rulluvad lahti, jooksevad paralleelselt ja
ühinevad taas, moodustades jutukanga, mille lugemisest sa ei suuda loobuda.

Kirjastus Eesti Ekspress

Ma ei vaiki ikka veel Mart Niklus - Tallinn, 2010
Valimik artikleid, kõnesid, tõlkeid ja dokumente lähiminevikust. Mart Nikluse

praeguseks juba üle poole sajandi kestnud aktiivne ühiskondlik- poliitiline tegevus ja
rahvusvaheline tuntus lubab teda kindlalt nimetada Eesti sõjajärgsete aastate antikommunistliku
vastupanuliikumise esinumbriks. Käesolev raamat pakub läbilõiget omanäolise intellektuaali ning
radikaalse teisitimõtleja võitlus- ja loometeest. Illustreeritud rohkete ajalooliste fotodega.

Kirjastus Hereditas

Mu kallis Niina Alo Põldmäe - Tallinn, 2010
Ühe armastuse lugu kirjades – Raimond Valgre kirjad Niina Vassiljevale aastatel 1944–

1949. Valitud kirjad moodustavad panoraamse vaate armastava inimese tundeelule, taustaks
sõjalõpu ja -järgse aja sündmused ning üleelamised. Raamatu juurde kuulub Raimond Valgre
joonistustel põhinev postkaardikomplekt „My Lifestory” – Valgre elulugu värssides.

Kirjastus Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Hundipoja surm Olev Teder - Tallinn 2011
Rääkimata lood ehk mustad laigud meie ajaloos!

Vabadussõja kangelase leitnant J.Kuperjanovi võitluste lühiülevaade võtab kokku Eesti Vabariigi
93. aastase ajaloo jooksul kogunenud sõjaajaloolaste uurimistööd ning teiste erinevate autorite
arvamuslood. Autori kirjastus

Kristina Jaan Martinson, Kristina Šmigun-Vähi - Tallinn 2010
Raamat annab Kristinast pildi kui tavalisest Eestimaa tüdrukust, kel on oma pahed ja nõrkused,
kuid kes julges mõelda suurelt ja täitis oma unistused. Ent unistustemaale jõudmise eest tuleb
maksta ränka hinda. Kristina kirjeldab rõõme ja läbielamisi nende veerandsaja aasta jooksul, mil
ta suusatamises on olnud. Kirjastus Menu
.

***.Täname lahkeid raamatute annetajaid ***
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Põgenemine Saaremaalt Rootsi
Augustikuu 21. päeval 1944. aastal näeme meie lainetel karmilt kõikuvalt vanalt

lutsupaadilt, pilkuvat tuld. Rõõm on väga suur - maa!
Oleme nüüd olnud merel kaks ööd ja üks päev. Need, kes olid kajutis platsi saanud

(naised ja lapsed), olid seal istunud kogu aja, ilma võimaluseta sealt lahkuda.
Pisilapsed ütlesid juba alguses, et pissida tahtsid. Emad olid sunnitud ütlema: „Pissa

püksidesse!” Nii oli meil kõigil nende 36 tunni jooksul. Peale selle oli ilm tormine, meil tuli ka
sealsamas istudes oksendada merehaiguse puhul.

Lisaks oli ka teisi häirivaid tegureid. Päeva ajal kui valge oli, lendas üks lennuk meist üle.
Kuna oli sõjaaeg, oleks see võinud meid põhja tulistada. Arvamine meeste seas oli hiljem, et
lennukil olijad olid kindlad olnud, et see tollipaat oli rootslaste oma ja Rootsi oli sõjas neutraalne.
Paat oligi üks vana tollipaat.

Selle paadi ajalugu oli niisugune: Üks saarlane oli põgenenud Rootsi kevadel 1944, kuid
ta polevat mitte oma perekonda kaasa saanud võtta. Rootsis hakkas ta kohe organiseerima
võimalust tagasi sõita, et ka oma perekond Rootsi tuua. Tal õnnestus rahad kokku kraapida, et
osta üks vana rootsi tollipaat, mis enam tolliametlikele ei kõlvanud. Ta oli tubli, parandas selle
paadi ja läbi saladuslikkude kanalite sai oma perega kontakti Saaremaal. See oli kardetav, kuna
põgenemine oli surmanuhtlusega karistatav.

Et perekonda ranna äärde saada oli vaja mingit sõiduriista. Eraautosid polnud sellel ajal
kellelgi. Ainukesed, kellel oli võimalus bensiini hankida, olid tuletõrjujad, Punase Risti autod,
politseid ja muidugi sõjavägi.

Meie isa Michail oli sõja ajal Punase Risti autojuht. See auto oli haigla käsutuses.
Michaililt küsiti, et kas tal oleks võimalus sõidutada selle Rootsist tuleva mehe perekonda rannale
Punase Risti autoga. Michail lubas võtta selle suure riski juhul, kui tema pere koha paadis saab.
Et aga sõidukäsku autole saada, oli ta sunnitud pöörduma ühe arsti poole. See arst kirjutas siis
sõidukäsu, kuid selle eest tuli lubada ka temale oma naise ja tütrega koht paadis.

Isa ütles meie emale, Laurale, et võtku perekonna jalgratas, pangu mind 13-aastast taha
pakiraamile ja 2-aastane Mai ette pulga peale istuma - see oli meeste ratas. Nende kahe lapsega
tuli tal sõita 12 kilomeetrit linnast välja Aavanule - isa lapsepõlve talusse.

Olime siis Aavanul onu Konstantini ning meie vanaema juures pealelõunasel ajal.
Palusime neid minna järgmisel päeval Kuressaarde, et sealt ära tuua Aavanule meie lehm Muki,
meie siga ja kanad. Kindlasti oli meil kass ka, mis selle nimi oli ei ole ma mitte kindel - ma usun,
et „Flirt”.

Olime ju Kuressaares ainult lukustanud ukse, mitte midagi kaasa võttes, et keegi aru ei
saaks meie plaanidest.

Kui siis hämaraks läks seal Aavanul, hiilisime maantee äärde, peitsime end puuriida taha
ja hakkasime ootama isa autoga. Kui isa lõpuks tuli, pidime väga kiiresti endid autosse peitma.
Auto tagapool oli juba inimesi täis. Minu pea jäi kuidagi mingite raud torude vahel kinni, kuid
teadsin, et pean vagusi olema nagu üks hiir. Kõik olid väga närvilised. Suur mure oli, et
pisilapsed mitte nutma ei hakkaks, sest kui mingi kontroll oleks olnud, oleks meid leitud. Meid
kontrolliti üks kord teel sõdurite poolt, kuid need ei vaadanud auto tagumisse osasse. Isal tuli
sõidukäsku näidata ja sõduripatrull nõustus sellega.

Ega Saaremaa suur ei ole, umbes tunni aegse sõidu järel olimegi ranna ääres. Rootsist
tulnud paat oli tükikese merel, tuli pisema paadiga sinna aerurada. See võttis aega. Paadi omanik,
kes kartis, et keegi meie tegemisi rannal märkab, tahtis nii kiiresti kui võimalik merele pista. Meie
isa aga, kes rannal aitas, et kõik naised ja lapsed sellele suurele paadile saaksid, oli üks viimastest,
kes pardale jõudis. Ema oli väga närviline, et ta mitte maha ei jääks, enne kui laev merele läheb.

22



Alguses oli isegi põnev seal kajutis istuda, kuid see oli enne kui kajut täitus halva õhuga
nii oksendamisest kui ka puuduvast tualetist. Nii ema kui ka Mai olid minuga samas kajutis. Isa
oli aga pardal värskes õhus selle vana paadi mootori eest hoolitsemas, et see töötaks.

Kuidagimoodi elasime uimastena üle need 36 tundi - vähemalt mina 13-aastasena ei
saanud ma vist suurest ohust arugi.

Rõõmuhüüded, kui maad nähti, tulevad aga mulle meelde. Rootsi rannavahisõdurid
võtsid juba augustikuul vastu paljusid paate ja veel rohkem septembris ning oktoobris. Ma mõtlen
kõigile neile, kes elusana randa ei jõudnud - sügistormid olid karmid sel aastal ja osa paadidest
olid peaaegu ainult aerupaadid.

Tuled maalt, mida nägime, tulid Fårösaarelt. Kuna tuul oli kõva, ei saanud me öösel
maabuda, tuli hommikut oodata. Hommikul juhtis üks Rootsi valvurpaat meid Gotlandi saarele
Slite sadamasse.

Värisevatel säärtel ronisime siis sadamasillale, kus meid ootasid „Lottad” (naissõjaväe-
lased) suurte kakao tasside ja saiadega. Ilmas pole ma varem nii maitsvat toitu saanud.

Magada saime seejärel, kui olime end pesnud, ühes suures kooli saalis, mis oli puupüsti
voodeid täis - kahekordseid voodeid.

Mäletan, et jalutasime õhtul Slites ringi ja nägime ühte uut jalgratast poe aknal. Kuulsin,
et täiskasvanud arutasid, kas see on tõesti võimalik, et ühte tuliuut jalgratast saab osta, kui raha
on. Eestis polnud niisugust võimalust enam kolme aasta jooksul olnud. Osa arvas, et see on ainult
väljanäitus.

Toitu pakuti meile ühes tavalises elumaja kooli läheduses ning ühel päeval pakuti meile
koguni hernesuppi. Laual oli ka mingeid „kooke” - neljakandilised pruunid. Pikapeale hakkasid
inimesed neid maitsma, nii ka mina. Missugune pettumus! Need ei olnud koogid, vaid
knäckebröd! See oli esimene kord mil seda maitsesin, kuid nüüd sööme neid iga päev.

Ka kõik me riided aurutati läbi, et me mingeid haigusi endaga kaasa ei tooks.
Paari päeva pärast sõidutati meid bussidega Gotlandi pealinna, Visbysse. Seal jagati

neile, kellel küllalt riideid ei olnud, midagi selga panemiseks - kasutatud riideid, mis rootslased
olid annetanud.

Mõned ööd hiljem sõitsime laevaga, mille nimi oli „Hansa”, üle vee mandrile
Nynäshamni. See laev „Hansa” torpedeeriti mõni nädal hiljem just niisugusel reisul venelaste
poolt Rootsi territoriaalvetes. Laev läks põhja - ainult üks inimene elas selle laevaõnnetuse üle.

Nyhäshamnist läksime edasi Stockholmi läheduses asuvale Kummelnäsile ja sealt edasi
Vätterni äärde Medevisse. Seal viibisime - ema, isa, Mai ja mina kuni jaanuari kuuni 1945. Isa sai
otsekohe töö Karlsborgis ja lahkus meist. Jaanuari alguses kolisime ka meie Karlsborgi ning seal
elasime kuni sügiseni 1949, mil me Stockholmi ja Lidingöle kolisime.

Monika
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Seedrioru (Ontario) Summer Camp
10 July - 6 August 2011

Summer is almost here and funfilled Seedrioru days await! Our home page is
www.seedrioru.com. Come, take a look, and discover all the new and wonderful things
that camp will offer this year. Registration is simple.
This year we are having Open House at Seedrioru on the first day of Camp. We look
forward to seeing all our old and new friends!

Kristi Doughty (kristi@seedrioru.com)
Toomas Aasa (toomas.aasa@seedrioru.com)



Vastseliina linnus
Vastseliina piiskopilinnuse varemed asuvad Vana-Vastseliina külas umbes 5 km kaugusel

Vastseliina alevist Vastseliina vallas Võru maakonnas strateegiliselt tähtsas kohas Piusa jõe
kõrgel kaldal kohas, kus Meeksi oja Piusasse suubub, seega piiratuna kolmest küljest veetõkkega.
Lõunast kaitses teda kaitsekraav.

Teadaolevatel andmetel alustati Vastseliina linnuse ehitamist Tartu piiskopkonda
piirikindlusena Maarja kuulutamise päeval 25. märtsil 1342. Siis pühitseti linnus Neitsi Maarjale
ja linnust hakati kutsuma tema auks Frouwenborchiks. Alles hiljem hakkas linnuse nimena
esinema Novum castrum (uus linnus), mis võib-olla tuli kasutusele, eristamaks Vastseliinat
vanemast Kirumpää piiskopilinnusest. Siit ka maakeelne ja venelaste novõi gorodok.

Kuigi Vastseliina linnus asus Tartu piiskopkonna maadel ja linnuse praeguses nimetuses
on viide piiskopile, oli selle ehitamise korraldajaks ja arvatavasti ka algatajaks hoopis 1237
Mõõgavendade Ordu järeltulijana loodud Liivi Ordu oma 24. ordumeistri Burchard von
Dreilebeni isiklikul juhtimisel.

Sellel ajal püstitati nelinurkse põhiplaaniga peatorn (tornlinnus). Selle mõõdud olid
jalamilt 14,5 ja 19 meetrit, müüride paksus ulatus 3-4,5 meetrini. Kolmel võlvitud lagedega
korrusel asusid kelder, kabel ja relvaruum, nende peal veel kolm kaitsekorrust.

Hiljem kandis linnus Neuhauseni ja Schloß Neuhauseni nime. 1379 rajati endise
tornlinnuse ümber ristkülikukujuline laagerkastell ja linnus ümbritseti kaitseõuega. 15. sajandi
lõpul ehitati kirdetorn. 16. sajandi alguses ehitati dankrilaadne põhjatorn. Kagunurk sai
ainulaadse dekooriga ümartorni ning linnusemüür ehitati kõrgemaks. Palisaad lammutati ning
selle asemele ehitati väikeste tornidega müür (zwinger). Linnust kindlustati täiendavalt kuni Liivi
sõjani. Vastseliina linnus oli omanäoline oma välisarhitektuuri dekoratiivsuse poolest ning
ainulaadne ehitis kogu Eesti ja Läti alal.

Looduslikult kõige vähem kaitstud lõunaküljel olid kaitset parandav zwinger (topeltmüür,
mis kaitses põhimüüri kahurikuulide otsetabamuste eest ja moodustas koos põhikindlusega lõksu
müürist üleronijatele) ning kagutorni ees olev madal lisatorn suurtükkidele.

Vastseliina linnus asus vana Riia–Pihkva kaubatee ääres. Peale selle etendas ta tähtsat osa
ka palverännakute sihtpunktina.

Liivi sõda algas linnusele õnnetult, milles linnust süüdistada ei saa. Nimelt olid suured
kahtlused Tartu piiskopi Hermanus II kokkumängu kohta venelastega. Liivi sõja alguses tegutses
Vastseliinas piiskopi saadik ja tõlk Christoffer Lustfer, kes pettemanöövriga tahtis linnust
venelaste kätte mängida. Sellest saadi teada ja Lustfer vangistati. Ordu pealinnuses Võnnus
tunnistas ta pärast piinamist Tartu piiskopi vastu ja poos ennast vangikongis üles.

Nähes, et kavalus ei aita, otsustasid venelased linnuse jõuga võtta. Selleks ajaks olid ka
kaitsjad ettevalmistusi teinud. Ordumeister saatis lisajõude ja linnuse ülemaks sai Jorgen Uxkel
(Jürgen Uexküll). Esimene tugev rünnak toimus 15. juunil ja lõppes venelastele edutult. Sellest
nende hoog aga ei raugenud ja venelased tulid seitsme leeriga linnuse alla, lastes mõned lasud
müüri pihta, nii et müüritis mõningal määral alla varises. Sulased ja kodanikud astusid Jorgen
Uxkeli juurde ja nõudsid, et ta linnuse loovutaks, muidu poovad nad ta müüri peale üles. Seetõttu
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pidi ta linnuse 1. juulil loovutama. Jorgen Uxkel lahkus koos sugulastega linnusest ja nad riisuti
enamuses paljaks. Seejärel tapsid venelased kõik talupojad.

Vastseliina linnus jäi venelaste kätte aastani 1582, seega peaaegu sõja lõpuni. Liivi sõja
alguses likvideeriti Tartu piiskopkond ja 1562 ka Liivi ordu, alistudes Poolale. Nii ei olnud 1582.
aastal olemas enam linnuse rajajaid ja omanikke, kui Jam Zapolski vaherahuga Venemaa ja Poola
vahel läks Vastseliina Poolale. 24 aasta pikkusele venelaste valitsemisele järgnes 43 aasta
pikkune Poola võimuperiood.

1620. aastal alanud võitlus Poola ja Rootsi vahel Liivimaa pärast olid 1625. aastaks
olukorra sedavõrd Rootsi kasuks pööranud, et Vastseliina saadi kätte ilma suuremate purustusteta.
Alles aasta enne Vene-Rootsi sõda 1656–1658 algasid linnusel uued kindlustustööd, mille
iseloomu ja mahtu ei teata. Samas sõjas sai linnus ühepäevases piiramises 21. juulil 1656 rängalt
kannatada ja alistus veelkord venelastele. 1658. aasta Vallisaare vaherahu ja 1661. aasta Kärde
rahu tõid Piusa kaldale Rootsi kuninga alamad tagasi. Sel korral viimaseks pooleks sajandiks.
Põhjasõda muutis 1702 Vastseliina linnuse varemeteks. Kätte oli jõudnud kahurvägede ja
bastionide ajastu, kus Vastseliinal puudusid perspektiivid.

Linnuse all asus võlvkelder ja selle peal oli linnusekabel, kus peeti kiriklikke
kombetalitusi. Linnuse kabelis asus püha rist, mida käidi kummardamas. Püha risti kabeli
külastus andis 40-päevase patukustutuse, mille esmakordselt kinnitas paavst Innocentius VI 1354.
aastal. Vikipeedia
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Baltic Northern Klint and other Escarpments
Many theories abound as to the origins of the formation of the Baltic Northern Klint, the how and

why of it, but largely undisputed is that it is an erosional escarpment which begins in the Baltic Sea south of
Õland Island, travels northward then curves eastward through Northern Estonia submerging underground
south of Lake Ladoga in Russia. The Klint's bedrock is Cambrian sedimentary sandstone and clay created 540
million years ago and is overlain with gradients of Ordovician limestone over an approximate 90 million year
period. The Baltic Klint is 1200 kilometres long, its width 3-5 km. at the narrow western end expanding to 40
km. in places eastward. It's highest point is 55.6 metres at Ontika in East Viru County. There are 4 main
sections of the escarpment not all visible to the human eye as it snakes in and out of sea and terrain: Õland
Klint, Baltic Sea Klint, North Estonian Klint and the Ingermanland Klint.

The oldest forests in Estonia are Klint forests. Alvars (organic growth in thin soil on limestone
plains), as well as gorges (palaeoincisions) and 33 water descents abound on the North Estonian Klint.
Valaste is the highest waterfall at approx. 28 m. and its canyon showcases the variegated hues of the rock's
veneer. Early records of watermills erected on rapids and cascades date back to 1241, and in the 1920's a rush
of small hydro-power stations appeared on waterfalls. In 1955 the enormous flow of the Narva Waterfall was
redirected to the turbines of the Narva Hydropower Station. About 2 or 3 days a year they open the
barricades and allow it to run au natural.

In the last two decades large tracts of Landscape Reserves have been established to protect the North
Estonian Klint a stretch of 300 km. from east of Osmussaar Island to Narva. Not only is the Klint
majestically beautiful, but its stalwart ridge plunges down 100 m. below the water table to the sea floor
making it responsible for the fine harbours on its northern shores including Tallinn's harbour. At Pakri Cape
the Klint stands 24 m. above sea level exhibiting its polychromatic layers of grey limestone, green sandstone,
dark brown shale and clays of blue and beige.....a most resplendent work of nature. Other points of grandeur
can be admired at Harju plateau Väike-Pakri Island (13m.), Türisalu (30m.) and Rannamõisa (35m.), also the
eastern cliffs at Voka (44m.) and Päite (41m.) to mention just a few.

There are numerous escarpments worldwide most notably in Europe and the United States. In
Ontario, Devil's Rock, a granite escarpment east of Sudbury and north of Algonquin Park is 2,200 million
years old. Another contender for attention is the capped limestone Niagara Escarpment winds westward from
Rochester, N.Y. around Lake Ontario forming a deep gorge at Niagara and continues through Hamilton
(nicknamed "the Mountain") and up through Milton, the Bruce Peninsula, Manitoulin Island and Michigan
before it turns southward into Wisconsin finishing near the Illinois border not far from Chicago. It is l,609
km. long and at its peak l89m. The gorge and falls at the Niagara escarpment is a famous honeymoon and
tourist destination renown worldwide as Niagara Falls.

EVA VABASALU

Rannamõisa pank Keila jõesuu 1994.a.- teine paremalt on Malle Püss
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"Escape from Estonia"
Mai Aurora Case (born Leemet) was only 27 months of age when she and her family fled

from Estonia in August of 1944. The family consisted of her father Mihail Leemet, mother Laura
Hildegard Leemet (born Sepp), older sister Monika and herself. They departed from Kuressaare
on an old toll boat owned by a Mr. Raudsepp and arrived 36 hours later on the island of Gotland.
The boat carried 44 escapees. (For an account of the crossing, written in Estonian by Monica, see
page 22.)

Mai and her husband are writing a book entitled "Escape from Estonia" about these
events. She would be grateful if anyone could provide further information on the boat or about
the other people that made this hazardous crossing to Gotland. This group was transported to the
Swedish mainland on the ferry "Hansa". Shortly afterwards the "Hansa" was torpedoed by the
Russian Navy and it sank with only one survivor.

Mai can be contacted (in English or Estonian) at:
16445 SE 135 Street, Renton, WA 98059, USA
Phone: 425 271 3167, e-mail maja@comcast.net

Põgenikud Gotlandi saarel - 1944.a. augustil

Lääneranniku Eesti Päevad 2011
3.-7. august, 2011, Portland, Oregon

XXX West Coast Estonian Days
www.LEP2011.com

DoubleTree Hotel at Lloyd Centre (1-503-281-6111) or
http://lep2011.com/est/majutus/ for room reservations. Mention the
West Coast Estonian Days to get the special rate.
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JOHAN PITKA
Sparks interest in Fort St. James couple to visit today’s Estonia

The Johan Pitka Monument was dedicated to the town of Fort St. James by the Estonian Ministry of
Defence and The Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada (Eesti Kultuuri Ühing
Kanadas) on August 3, 2009.

That is when the town’s people learned anew who this man was that had lived among them for many
years in the 1920’s.  Local residents and visitors from elsewhere in B.C. and especially from Estonia met,
talked, liked what they saw and heard.  There were invitations and exchange plans.

As a result,  a memorable visit by Terry and Margret-Ann Houghton took place already in the summer of
2010.  Terry, a former High School teacher of Fort St. James,  and Margret-Ann, an avid researcher of
local history, had both been instrumental in aiding with contacts and preliminary preparations for the
Pitka Monument idea. Their interest and acceptance made it possible for the out-of-town organizers to
proceed and our gratitude to them is great.

Terry Houghton’s summary of his and his wife’s first trip to Estonia follows.
Juta Kitching

Estonia?  Where's That?
by Terry Houghton, Fort St. James

Very few Canadians could answer the above question. The fact that I could resulted in my wife,
Margaret-Ann, and myself venturing off to Tallinn, the capital of Estonia.

Our story has to begin in 1968, when Paul Bloomfield, an elderly gentleman, told me the story of
Sir John Pitka. His version of Sir John Pitka is somewhat different from that of recorded history.

According to Paul, John Pitka led some British Troops to a bay where there were some German
Navy Ships in hiding. The British were able to defeat the Germans and as a reward John Pitka was told
that he could have land anywhere in Canada that he chose. According to the story he took a dart and
threw it at a map of Canada. It hit Stuart lake in British Columbia and that is where he settled with his
wife and two daughters and his son in-law, George Päären. George Päären was apparently a boxer.  So
much for oral history.

We now fast forward to 2005/6.  The Society for the Advancement of  Estonian Studies in Canada
sent an e-mail to the Village of Fort St. James offering to participate in the Bicentennial Celebrations of
the founding of Fort St. James in 1806. Nobody in the Village Office could answer the question and so the
letter was passed on to “The Friends of the National Historic Site”  The letter was received with the same
display of ignorance. My wife, Margaret-Ann, however, knew that I had some knowledge of the Estonian
settlers and passed the letter on to me. I answered the letter and the Vancouver chapter of the Estonian
Society proceeded with the events that culminated in a memorial being placed in the new “Spirit Park” in
Honor of Sir John Pitka.

Riho Terras, the Undersecretary of Defense,  Peep Reisser, the Public Relations man for the
Department of Defense, and the Sculptor, Aivor Simson arrived from Estonia in 2009 to unveil the
Memorial.

I offered to cook dinner for the group as in Fort St. James the restaurants only offered pizza and
Chinese food. I offered moose nose, beaver tail, caribou guts and a new recipe I learned in
Newfoundland, “Cod au Gratin.” Everybody opted for the fish dish.

There was about 8 of us that sat down for dinner. It was a wonderful dinner party. At the end of
the dinner party, Riho, in a moment of weakness, invited Margaret-Ann and myself to visit Estonia.

Margaret-Ann and I did not waste time planning our trip. We picked up a travel book on Estonia
which recommended a four day stay in Tallinn and the warning, “do not speak Russian!”

We decided to see how the Rich and Famous live. We booked First Class! Before we left the
tarmac at the Vancouver airport the stewardess asked us if we would prefer orange juice or champagne
while we waited. What would you choose?

Peep met us at the airport and took us to our hotel that was booked by the Ministry at
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Government rates and, I might add, a wonderful buffet breakfast was included.  The hotel was located
three or four blocks from the old city of Tallinn.  We settled into room 410 at the park Hotel and went for
a quick tour of the Old City. We felt like two  kids on their first trip to Disney Land. The old buildings,
towers and walls. The history embedded in these structures was later to be revealed to us the next day by
Jack, a historian hired by the ministry, to guide us through the city.  A few quick photos and back to the
hotel to meet with Peep and his wife Anna.

We traveled in Peep's car through the country side. Our destination was an outdoor museum. The
scenery was much like traveling through the central interior of British Columbia without the mountains.
The outdoor museum consisted of a collection of heritage log buildings collected throughout the country
and organized to represent a small farming community. The museum was of special interest to me as I
have lived in log buildings for a least 50 years. The thatching on the roofs and the unique wooden fences
were most interesting. I took many pictures of the fences and hope to duplicate some of them on my own
property.  We were able to get a close view of a windmill. We had no idea that windmills were used
outside of the Netherlands.

On the way back to Tallinn we stopped and visited another historic site on the falls of a river. This
was the location of an old hydro electric plant. The grounds were well manicured and was a place where
people could have a picnic. We stopped at sea side beaches and eventually were dropped off at our hotel.

We had forgotten to close the door of our hotel room but all was well. Margaret-Ann and I
decided to go back to Old Town for supper. Supper was so incongruous. In the heart of this ancient city,
there was the “Big M”. Associated with MacDonalds was an independent coffee and dessert counter. The
young lady that waited on me, upon hearing that I was not English, not American, but Canadian, asked
me what was I doing in Tallinn. I  informed her that my wife and I wanted to visit the homeland of Sir
John Pitka. She had no knowledge of John Pitka and his role in the history of Estonia. Within a short
distance of the Old Town there is a monument to John Pitka  (not as nice as the one we have in Fort St.
James).

After our hamburger, coffee and decadent dessert we wandered the streets of Old Town. The
streets were full of young people, drinking coffee, beer and buying flowers. We were amazed at the
number of flower shops. The streets were alive with joyful noise. We sauntered back to our hotel and that
was just the first day.

Day two began with a breakfast spread that would put a B.C.  logging camp to shame, and that
says a lot.  Our guide, Jack, met us in the hotel lobby.  The weather was beautiful; we had already toured
the city on our own and were primed to learn the history ins and outs from our guide. Jack was
phenomenal in his knowledge of the city. Tallinn is divided into a lower town, where the lower class lived
at one time, and upper town where the aristocracy lived. Each town was independent of each other. Jack is
about three times the size of me and often suggested that we stop for a break and have a coffee. It took a
while for me to realize that he needed a break. We took the hint and stopped for a coffee and eventually
stopped at an outdoor restaurant and had Hungarian Goulash, a roll and a beer.

Jack pointed out the various embassy residences, the Government House and the infamous KGB
headquarters. We toured the elaborate and ornate churches. Jack told us that during the Russian
occupation, people would go to church, not because they were religious, but in defiance of the Russian
stand on religion. The old city of Tallinn is in a constant state of  refurbishing and maintenance. It is a
cruise ship destination. A short visit of two hours to visit this ancient city.  How can you cover a history of
over 1000 years in two hours? We spent over an hour in the oldest Apothecary shop in Europe. I
purchased a bottle of “Raeapteegi Kõhutinktuur”. Just add vodka and your stomach problems are over.
The remedy is probably akin to the North American snake oil remedy.

We let Jack off the hook about 4:30 PM and rushed back to the hotel. We were to meet with Peep
and Anna and go with them to meet Riho and his lovely wife Kyleen at a restaurant in Old Town.
What a meal! Wild boar, grilled fish, good wine and a special Estonian dessert. A mixture of grain and
sour milk sipped through a straw.  Anna gave us several packages to bring home - Tõeline Eesti Kama.
We were unable to read the instructions so we cooked it up as a breakfast cereal and just finished the last
this morning.

Poor Peep was left out of the conversation. Both Riho and myself are hunters and we had many
stories to exchange. The ladies, of course, had their own conversation. We topped off the dinner with a
Vana Tallinn liqueur.  Not only did we have gifts to give our Estonian hosts but they had gifts for us. We
received hand knitted mitts, scarfs and socks and we presented moose hide moccasins made by Betsy
Leon, a First Nation Elder.  We left the restaurant and wandered back to the hotel. On the way we passed
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a store that sold beer, wine and spirits. Riho bought us a bottle of Vana Tallinn to take home. Thus ended
day two.

Day three is the day we visited “Crazy Man”, as Riho puts it. My heart swells with joy when the
memories of our visit to “Crazy Man” (AKA Simson) comes to mind. Simson and his wife, Krista, live on
an acreage on the Baltic Sea. Their driveway is long and Simson was in cell phone contact with Peep as
he wanted to be at a specific location on the driveway when we arrived. We drove down the driveway and
stopped at a guardhouse. Simson was standing at attention in a military hat, saluting with the left hand
and bracing a wooden replica of a military rifle. I get out of the car and he gives me a powerful bear hug.
He speaks no English but is excellent at playing charades. He directs me to the guardhouse.  The
guardhouse has been converted to a pit toilet. There is a shelf which contains books on Stalin.  Simson
then proceeds to take a book on Stalin off the shelf, pretends to rip a page out of the book and use it as
toilet paper and then throw it down the toilet hole. I get the message. Estonians do not like Russians. The
property that now belongs to Simson had been in his family for a hundred years. When the Russians
invaded Estonia in 1939 all property on the coast was confiscated, barbed wire laid out to prevent access
to the sea and the boats were cut in half. Difficult times for a nation of fishermen. Guard houses were
placed along the beaches. Not the type of behavior to influence and win friends. Simson had spent three
years in the Russian army stationed in Afghanistan.  I have read Alexander Solzenitsen's book, “The
Gulag Archipelago”, very depressing.

We visited his studio. What a jungle. Piles of scrap metal, machinery parts and bits of wire. This
chaos of raw material is interrupted by beautiful bronze sculptures.  Simson first makes a clay model, then
casts it in bronze and uses the small bronze figure to use as a template to make a large scultpure. He melts
down the bronze from the scrap  metal in his forge.  His yard is also filled with large  sculptures cast in
concrete.  Many of these concrete sculptures can be seen in the city of Tallinn.

Krista, Simsons wife, is also an artist. She paints on silk fabric. I believe it is her own technique.
Margaret-Ann and I saw her paintings exhibited in a restaurant near our hotel in Tallinn. Krista's studio is
immaculate.

Simson arranged for us to take a tour on a search and rescue zodiac. The boat travelled over 50
miles per hour. The fastest I had ever been on a boat.

The six of us went out for supper at a nearby pub which was a converted log barn. I cannot
remember what we had for supper but I won't forget Simson's meal, a pigs ear.  After supper we walked
through a small village and along the shore of the Baltic sea. Simson was well known and stopped to visit
people. It was Independence Day and everybody was in a holiday mood. Peep and I had to go and drag
him back to the car when it was time to go back to the hotel.

On the way back to Tallinn we stopped and visited another beautiful estate with manicured
grounds. It was closed  for the day but we walked through the grounds. That ended our third day.

Our last day was somewhat relaxing. We toured the modern city of Tallinn by bus. The sites we
visited were the sites one would see in any modern city with the exception of the outdoor theater where
the song festival is held. Choirs are an integral part of Estonian culture and unfortunately we were visiting
at the wrong time to take in a concert.

In the afternoon we met up with Peep and Anna and toured a puppet museum. This museum was
another highlight of our trip. Anna was employed by the museum and thus we had a very educational tour.
Puppets are not so ingrained in North American culture. Margaret-Ann purchased several puppets for our
grandchildren. We then spent our last evening in Tallinn with Peep and Anna at their small but well laid
out apartment. We enjoyed wine and appetizers while  Peep cooked a wonderful stew.

Peep took us to the airport the next morning. We stopped a few days in Denmark and then
England and finally back home to British Columbia.

It is an honor for me to be invited to write about my visit to Estonia. You can rest assured that
many residents of Fort St. James are now able to answer the question, “Estonia? Where's that?”
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Nordic-Baltic Alliance and NATO's Arctic Thaw
<http://www.stratfor.com/geopolitical_diary/20110208-nordic-baltic-alliance-and-natos-arctic-thaw>

Tuesday, February 8, 2011

The defense ministers of Estonia and Sweden concluded an agreement on defense cooperation
Tuesday. The agreement outlines the key priorities for defense-related cooperation between the two
countries, including procurement, education and training of defense forces, and information sharing. The
agreement was signed in Estonia’s second largest city, Tartu, with little fanfare or media coverage,
generating limited reporting by a handful of Estonian news agencies. Despite the low-key coverage, the
event is of more than just regional significance.

The Baltic states — Latvia, Lithuania and Estonia — are NATO’s most geographically exposed member
states. With no natural borders, and histories that are long on foreign domination and short on actual
independence, the three are watching nervously as Russia resurges in its former sphere of influence.
While the world media and great powers focus on the apparent revolutionary wave in the Arab world,
Iran’s intransigence and the U.S. wars in the Middle East and South Asia, the Baltic states’ concern is
right in the neighborhood. That is all the more why the world’s attention elsewhere concerns the three
Baltic countries, as nobody seems to be dealing with Russia’s renewed power and clout on its borders.

“With Poland being wooed by Paris and Berlin, the U.S. consumed by the Islamic world and NATO
quickly becoming aloof to their security woos, the Baltic states are turning to the one obvious alternative
in the region: the Nordic states.”

The November NATO summit in Lisbon produced a strategic concept that — on paper — reaffirms
NATO’s commitments to the territorial defense of its members. In fact, the very alliance that guarantees
the Baltic states’ protection concluded a mission statement that welcomed Russia as a “strategic partner.”
The Baltic states want to see concrete actions that prove commitment to their safety by fellow NATO
member states, but instead they see NATO founding member France selling advanced helicopter carriers
of the Mistral class to neighboring Russia, with Moscow offering guarantees that the vessel would not be
deployed in the Baltic Sea (but it’s a ship; it can cruise to wherever the Kremlin wishes).

Meanwhile, Poland, a fellow Central European state and a potential security partner in countering the
Russian resurgence, is being courted by France and Germany to join the EU ruling elite. Monday’s
meeting of German Chancellor Angela Merkel and the French and Polish presidents looks to revive the
“Weimar Triangle” — with regular meetings of the leaders of the three countries. At the press conference
following the meeting, Polish President Bronislaw Komorowski said Russian President Dmitri Medvedev
should join the Weimar Triangle discussions, to the nodding approval of French and German leaders.

The underlying message was clear: Warsaw may be accepted as an equal to France and Germany — or
close to it — if it acquiesced or at least closed its eyes to the emerging Franco-German entente with
Russia.

With Poland being wooed by Paris and Berlin, the U.S. consumed by the Islamic world and NATO
quickly becoming aloof to their security woes, the Baltic states are turning to the one alternative in the
region: Nordic states. The Estonian agreement with Sweden is one example of recent moves by the Baltic
states to increase cooperation with the Nordic countries — Sweden, Finland and Norway — of which
only Norway is a formal NATO member. Sweden has a history of being a power in the region, with
Latvia and Estonia being part of the Swedish Empire until the early 18th century. It also has the most
powerful military in the region, a strong armaments industry and a knack for standing up to Moscow in its
own sphere of influence, albeit thus far only via the nascent diplomatic initiative, the Eastern Partnership.
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There is talk of further integration. Estonia is already part of the European Union’s Nordic Battlegroup —
one of more than a dozen combat multinational units under tenuous EU command of which literally the
only significance thus far, in terms of activity, has been the Nordic group. Lithuania has indicated interest
to join the group by 2014. There is a possibility of signing a comprehensive Nordic-Baltic agreement on
security policy this April to cover everything from peacetime natural catastrophes to actual common
responses to military threats. There are even indications from London that it would be interested in
becoming involved with such a military alliance. British involvement — considering London’s military
capacity compared to that of its fellow Europeans — would raise the profile of any potential Nordic-
Baltic alliance.

But before one dubs the Nordic-Baltic alliance a potential mini-NATO in Northern Europe, one should
realistically survey the cooperation thus far. The Nordic Battlegroup has less than 3,000 soldiers. The
Baltic states’ militaries are tiny and the willingness of the Nordic states to directly challenge Russia is
highly questionable. Finland is in fact working tirelessly to improve relations with Russia, as is Latvia,
one of the supposedly threatened countries.

In fact, the Nordic-Baltic grouping may come as somewhat of a relief to the Franco-German core in
Europe and even to Russia.

For France and Germany, it could offer a welcome respite from the Baltic states demanding more
concrete security guarantees. Paris and Berlin may therefore welcome Sweden’s willingness to apparently
shoulder the burden of reassuring the Baltic states.

For Russia, it will be a welcome reminder that NATO’s own members are highly skeptical of the Cold
War alliance’s guarantees and are swiftly cracking into a number of far less threatening suballiances.
Certainly, enthusiastic involvement by Sweden — or the United Kingdom — in the Baltic region
militarily would be a problem for Russia.

However, the image of NATO as a thawing ice float in the Arctic, falling apart into a number of regional
subgroupings, is not necessarily threatening to Moscow.

Over 300 Attend Johan Pitka Hike
14.02.2011
Despite the frosty weather, the fifth 20-
kilometer hike to commemorate the  military
commander and freedom-fighter Johan Pitka
brought together more than 300 participants
from all over the country on February 13.
"It is well known that admiral Pitka was a
man of principle and a legend already during
his lifetime and with this hike we
commemorate him," said Sgt. Urmas Piigert
of the Defence League, one of the event
organizers.

Photo: ERR/Scanpix

32



Letters of Emilie & Jaan 1914 - 1920
At a Pensioners' get-together in Vancouver April 28,2010 Rein Vasara spoke about a

collection of letters written at the beginning of the 20th century by Jaan Unt to Emilie Moor.
Vello Püss read out a selection from the letters and Raul Vabasalu gave a short overview of that
period of time. Herein follows my summary of these events but first some scene-setting:

The first railway line in Estonia was constructed in 1870 by the Russian Ministry from
Paldiski to Narva. By the turn of the 20th century railway lines stretched to Tartu, Valga, Pärnu
and Riga. Public transportation in Tallinn consisted of horses pulling omnibuses on these rail
tracks. In 1901 Konstantin Päts was employed in Tallinn as an editor for "Teataja" newspaper and
in the following year writers began organizing themselves under the name Noor-Eesti with the
intention of moving away from the dominating German and Russian influence on Estonian
culture and developing their own sense of emancipation and uniqueness. By 1912 Noor-Eesti was
legalized and proved to be a powerful publishing house. In August 1906 the Vanemuine Music
and Theatre Society in Tartu officially began. In 1907 the Boy Scout movement was just getting
underway in England and Girl Guides originated in 1910.

Võrtsjärv is a small lake in Estonia located between Viljandi and Tartu. At the southern
tip of the lake is a little town called Pikasilla and there lived Emilie an attractive young Estonian
woman who was the love interest of Jaan Unt. In 1914 during World War I Jaan worked as an
administrator in the Russian Imperial Army, the same year in which the city of St. Petersburg's
name changed to Petrograd. Emilie was the sister of Jaan's best friend and he wrote to her
lamenting that when he was stationed in Warsaw he had no friends there. He was lonely and
wrote her about his ambition to join the police force.

In the collection of letters written to Emilie we hear only Jaan's voice. Her letters are
missing. She is perhaps pedalling a Singer sewing machine making herself a new dress. By 1915
hemlines had risen for the first time from floor-length to mid-calf and women were abandoning
their buttoned-up boots for a more modern-styled shoe. The latest style in Europe was flesh-
coloured transparent hosiery. Apparently the first person to wear a pair of silk stockings was
Queen Elizabeth I in 1560 and I assume hers were handmade, as the knitting frame had not as yet
been invented.

Elsewhere, in the larger picture, Pancho Villa led the Mexican Revolution. Further north
in 1914 Charlie Chaplin debuted in his first film ‘Making a Living, the Panama Canal formally
opened, Einstein formulated the theory of relativity and Monet painted water lilies. In 1918 the
Estonian calendar converted from Julian to Gregorian, meaning the date jumped forward 2 weeks,
and in the same year Estonian women gained the right to vote. By 1920 in free Estonia there was
a count of 110 automobiles in the country, the greatest number being in Tallinn decorated with
white license plates beginning with the letter ‘A' followed by four black numbers.

Over a six-year period Jaan quills Emilie 30 letters as he scuttles from one military base
to another. An undated letter reached Emilie on September 22nd 1917 wherein Jaan wrote that he
was in a Russian village longing to be in the Battle of Riga defending his homeland. He threw his
pen into the corner of the room disgusted with himself that he was pushing a pen behind a desk
"paberi määrimine" rather than participating in the midst of smoky rifle combat.

Like many war-time stories all that is left of Jaan's ardour is a few pages of "paberi
määrimine" and no firm conclusion of a happy romantic ending between the two or whether Jaan
eventually became an Estonian war hero.... which I suspect did happen. Definitively what remains
for us is a peep into those dusty long-ago times.

©Eva Vabasalu
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May 21,2011 - 2:00 PM - $5
Maeotsa
32113 OlsonAve.

Mission, Be

Hosted by the Kilplased
. .
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Kallid laulusõbrad!

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU
JA KOHVIÕHTULE!

Reedel, 1. aprillil 2011.a.
kella 19:00 kuni 21:00
„Meie Kodu" allsaalis

Tulge kõik -
 ühineme  rõõmsa lauluga!

Palun tooge midagi kaasa  kohvi kõrvale.

Jätkame ilusat
lauluõhtute traditsiooni,

mida M alle aastaid tagasi
 alustas!
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

01.04.2011 19.00-
21.00

VES lauluõhtu - Sing-along Evening Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

24.04.2011 12.00 Ülestõusmispüha "brunch" Peetri kirik Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

08.05.2011 12.00 Emadepäeva "kohvilaud" Peetri kirik Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

08.05.2011 13.00 Emadepäeva aktus - Mother's Day program Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

21.05.2011 14.00 Maipidu - Spring picnic/dance Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

28.05.2011 European Festival Scandinavian Centre -
6520 Thomas St, Burnaby

28.05.2011 Postipoisi suve numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

25.06.2011 13.00 Jaanipäev/Võidupüha - St John's Day
Picnic/dance

Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

26.06.2011 18.00 Ühine Kalmistupüha jumalateenistus
Ecumenical Outdoor Service

Forest Lawn

3.-7.08.2011 Lääneranniku Eesti Päevad -
West Coast Estonian Days

DoubleTree Hotel - Lloyd Center
Portland, Oregon

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

www.estonianevents.com


