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Meie kink - Elu!

Kinkide salv võib olla ulatuslik,
väga individuaal ja sest selektiiv
- inimhing sääl tahab meeleldi sorteerida
mida sääl hinnata võib ja mäletada.

Mõiste Elu viib mõtte selle algule
- me elukevadele s.o. sünnile
ja kohtume selle kingi andjaga
keda imetleme, ei jõua tänada.

Ema on see maagiline imekuju
kelle armastus, hellus loob me kodu
ta hool, heldus, abistus on sünnist peale
me hüveks, raviks, kaitseks ega lõppe.

Ema kingib Elu - see ta suur armastus
mis võsule saab ta eluks siis kingitud
ei sõnu et defineerida ta ohvrit
ülimat, spontaanset, hoolt, armastust.

See armastus on ülim hinge reaktsioon
ajatu - ei määra rahvus, staatus, portsioon
- see ohvriand lapsele hällist hauani
sellele totaalselt puudub sarnasust!

Aga mida me võime anda Emale
selle armastuse, hoole, mure tasuks
on hilinenud kuid on tõesti südames,
mõttes igavesti lapsel oma Emale!

Ei iial Su laps küll mõista tasuda
Sinu kinki, armastust mis elus jagad Sa,
kinnitan et südames tänu iga päev
Seks kevadaustus, pisarais Emadepäev!
Al-Ma-le
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Väliseestlaste kohta uues Eesti Keele Arengukavas
„Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010“ seadis eesmärgiks aidata välismaal olevatel eesti

kogukondadel ja hajaeestlastel säilitada võime eesti keeles suhelda, et nende võimalik repatrieerumine
oleks lihtsam ja võimalused levitada Eestile soodsat infot suuremad.

Eesmärk on väga aktuaalne, sest viimase 10-15 aasta jooksul on välismaal elavate eestlaste arv
suurenenud. Välismaale tööle ja/või õppima on siirdunud rohkem inimesi, kui on tagasi tulnud. Rohkem
on ka neid inimesi, kes elavad-töötavad nii Eestis kui ka välismaal. Niisuguse liikumise üldine põhjus on
avatud piirid, Euroopa Liidu tööjõu vaba liikumise põhimõte ja mitmesuguste hariduslike
vahetusprogrammide realiseerimine.

Ajutiselt välismaale õppima või elama siirdunud eestlastest võivad aja jooksul saada
väliseestlased, kui nad kohanevad uue asukohamaaga. Haridus- ja töökogemus, mille eestlased välismaal
omandavad, tuleb Eestile kasuks, eriti siis, kui neid kogemusi kasutada Eestis. Vajadust (välis) eestlaste
Eestisse naasmist soodustada suurendab siinne kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Et ajutiselt välismaal elav eestlaskond (Eesti saatkondade töötajad, Euroopa Liidu, Euroopa
Nõukogu, NATO jt rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad) üha suureneb, on tähtis tagada nende
lastele võimalus saada ka välismaal (osaliselt) eestikeelset haridust, et nad oleksid võimelised pärast
kodumaale naasmist jätkama õpinguid eestikeelses koolis.

Riigi toetus eesti keele õppimisele ja kasutamisele väljendub abis Euroopa Koolidele, eesti keelt
ja eesti keeles õpetavatele välismaistele munitsipaalkoolidele, eesti keele kursustele ja
pühapäevakoolidele välismaal ning muul viisil. Toimib riiklik „Rahvuskaaslaste programm (2009-2013)“,
mille raames korraldab Emakeele Selts koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga väliseestlaste eesti
keele päevi (alates 1989. Aastast 52 keelepäeva 13 maal 231 ettekandega).

Arengukava eesmärgiks on, et välismaal olevatel eestlastel on säilinud eesti keele oskus. See
tähendab, et välismaal olevatel eestlastel on side Eestiga, nende võimalik repatrieerumine on lihtne ning
on kasvanud võimalused levitada välismaal Eesti kohta objektiivset informatsiooni. Loodetakse, et
vähemalt 2800 väliseestlast osalevad aastal 2017 eesti keele õppes ja päevadel Eestis ja välismaal.
Väliseestlaste eesti keele oskuse säilimiseks tuleb:

x toetada eesti keele ja eesti keeles õpetamist, internetipõhiste õpivõimaluste loomist välismaa
koolides ning väliseestlaste õppimist Eestis

x soodustada eestikeelse teabe kättesaadavust välismaal (trüki- ja elektrooniline meedia)
x teha väliseesti noortele, sealhulgas välismaa ülikoolides õppivatele noortele keelepäevi, mis

tutvustavad eesti keelt ja keelepoliitikat ning motiveerivad Eestisse naasma; otsida
keelepäevadele uusi vorme, korraldada neid koos muude ürituste ja partneritega

x talletada ja uurida väliseestlaste keelekasutust ning välismaal asuvat eesti keele materjali
Arengukava põhitäitjad on Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium,

Välisministeerium, Siseministeerium, Eesti Instituut, Eesti Keele Instituut, Tartu Ülikool ja Emakeele
Selts.

Aho Rebas
ÜEKN Esindaja Eestis
Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik
Tõnismägi 11, 15192 Tallinn, Eesti
e-post 1: aho.rebas@hm.ee
e-post 2: ahorebas@yahoo.se
telefon +372-7350317
mobiil +372-5052030
www.eesti.ee/rahvuskaaslased
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Viinistu
Ajast-aega on Viinistu kalamehed oma põhitoiduse hankinud merest, sest kivised ja

kasinad põllusiilud üksi peret ei toitnud. Kala müüdi või vahetati maavallas vilja, lina ja juurikate,
hiljem ka kartulite vastu. Sõbrakaubandus käis lahe põhjakalda rahvaga. Seda enam, et põlvest
põlve käidi kevaditi seal rannas ja saartel rändpüügil. Soomes oli sool mitu korda odavam kui
meil. Soolasilk ei käinud ka tolli alla. Kes riski ei kartnud, sellele oli sool kasulikuks kaubaks,
mida tasus vangiraudade ja märja hauaga riskides sealt öövarjus koduranda toimetada.

Sõjajärgseil aastail arenenud salapiiritusevedu aitas paljud pered järele. Mitmed
hakkamajad mehed - Kainid, Linkrused, Lepikud, Inkapöölid Piibemannid paigutasid oma rahad
laevaosadesse. Toomas Kain oli näiteks iseseisvusaja lõpul A/S „Tallinna Laevaühisuse"
nouandev direktor. Mitmed mehed oli miljonärid.

Ärksate meestena toetati äsjarikastunud küla kultuuri- ja seltsielu. Tarvitajateühisus ja
pritsimeeste ühing loodi juba sajandi alguses. Hiljem asutati haridusselts, muretseti raamatukogu.
Külameeste rahadega osteti telefon-keskjaam. Andi Juss andis soodsalt laenu koolimaja
ehituseks. Külas tegutses oma näitering, keelpilliorkester, haridusselts korraldas suviti küla 30-
40-le lapsele lasteaia. Prooviti välja anda oma ajalehtki „Ranna Teataja".

Teise maailmasõja künnisel oli külas üle saja „suitsu", üle poole tuhande elaniku, üle
poolesaja mootorpaadi, muudest meresõiduvahendistest rääkimata. Salapiiritusevedu soikus..
Nüüd andis korralikku leivalisa angerjapüük bottengarnidega (süvaveemõrd).

Viinistu hakkas kasvama eelmise sajandi lõpul, talude päriseks ostmise ajal. Pered olid
suured - kaheksa ja enam last, väikesed kaluritalud jäid järglastele kitsaks. Naaberpoolsaarelt
Jumindalt algas väljarändamine juba eelmise sajandi lõpul. Viinistu mehed võtsid selle ette pärast
1905.a. sündmusi. Vastupidi naabritele, kes läksid õnne otsima Venemaalt, suunasid nad oma
paadid lahe põhjarannale. Osteti talukohad Kabböle külas Porvoo kandis.

Ümberasuja oli ka Hindreku perepoeg Johannes Warma, hilisema diplomaadi Aleksander
Warma isa. Sel ajal õppis Aleksander Loksa ministeeriumikoolis, hiljem sõitis merd ja lõpetas
Käsmu merekooli. Oli Vabadussõjas mereväe staabiülem. Hiljem lõpetas Tartu ülikooli. Seejärel
algas diplomaadikarjäär: konsulina Venemaal, saadikuna Leedus, Soomes ja pärast sõda
eksiilvalitsuses peaministrina.

Esimeseks märgiks lähenevatest ajalootormidest oli punalaevastiku retk Tallinna ja
Paldiskisse. Osa eskaadrist sõitis Mohni saare ja küla rannikuvetest läbi. Miskipärast andis üks
laevadest paar-kolm kahuripauku. Mürsud langesid Eru lahtu Loo saarte juurde. Külas puhkes
naiste seas paanika, aremad jooksid lastega metsa. Üks rannal viibijatest arvas lakooniliselt:
„Arad mehed. Lasevad vaime…". Alles hiljem olen isegi võinud veenduda, et teatud
ilmastikuolude puhul näib üks kolmest merelaiust välja nagu allveelaev. Nähtavasti pidas üks
punakaptenitest laidu meie alveelaevaks ja avas tule.

Seejärel tuli riigipööre, randa võõras piirvalve. Paadid pandi ketti ja lukku. Külast hakkas
kaduma mehi. Viinistul arreteeriti kuus meest: Voldemar Meistermann, Arnold Erik, Joosep
Kain, Eduard Piibemann, Valentin Piibemann ja Viktor Seiman - suurem osa kalurid, mõned neist
ka piiritust vedanud. Meistermann kuulus merekaitseliitu, Joosep Kain oli merekaitseliidu
salgaülem, Valentin Piibemann gümnaasiumiõpilane Tallinnas.

Tõeliseks tragöödiaks kujunes külale aga 1941.a. 14.juuni. Tol saatuslikul päeval
küüditati Siberisse 7 peret, kokku 30 inimest (8 meest, 9 naist ja 13 last). Kõige vanem
küüditatutest oli 75-aastane Maria Piibemann Peebult, meestest 67-aastane Joosep Manitski
Otsalt. Asumisel suri 4 meest, 4 naist ja 1 laps.

Nähtavasti oleks küüditatute arv olnud veelgi suurem, kuid 1940.a. novembris õnnestus
nelja perel (kokku 28 inimest) mootorpaatidel üle mere põgeneda.

Eks siit tulebki otsida hirmu juuri, miks 1944.a. sõjasügisel Viinistu küla paari päevaga
peaaegu inimtühjaks muutus.
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Sama aasta veebruaris evakueerisid sakslased Pärispea ja Viinistu küla rahva
ümberkaudsesse küladesse. Seda seoses dessandiohuga merelt ja Pärispea neemele paigutatud
kaugelaskepatareiga. Sakslaste taganemisega sai külarahvas taas koju, aga punavägi lähenes
külale. Suva läbi kaldal seisnud, hõredaks kuivanud paadid lükati vette ja algas põgenemine üle
lahe. Teele läks ainuüksi Viinistult 278 inimest. Külasse jäi maha vaid 165 inimest. Küllap oleks
minejaid rohkemgi olnud, aga alt vedasid viledaks kuivanud paadid ja roostetanud mootorid.

Paljudel õnnestus oma pereliikmete, sugulaste ja tuttavatega kohtuda alles aastakümnete
pärast. Paljudele jäi viimaseks puhkepaigaks välsmaa muld.

Olev

Mälestus

On aastad ajakangaks kudunud elulõimi,
me juustes juba helgib hõbeniit
ja meie kalli koduküla hõime
aeg kaugele on ära kandnud siit.

On palju neid, kes meie hulgast lahkunud -
nad vaid me mälestusis siin on veel;
on mitmel juba hauaküngas rohtunud
ja palju neid, kel haudagi ei tea.

Ja kes meist teab, kel' jälle tuleb minna,
kas toob meid kord veel kokku hommne päev,
kas kord veel rõõmsal kohtumise tunnil
üksteisele me ulatame käed!

Kuid täna veel on kodurajad jalgel,
nii tuttav-tuttav on siin iga paik;
taas sinu juurde tulen - nagu palvel:
jääb vaikseks samm - vaid tulvab vere tuik.

Ja meenuvad kõik ammumöödund ajad:
mu lapsepõlv mind saadab igal pool
ja kõik, kord minevikus läbikäidud rajad
üksainus suvepäev mu silme ette toob.

Mis sellest siis, et juustes helgib halli
ja näkku aeg on toonud karmid vaod,
ma täna, nagu laps, käin rohus paljajalgsi
ja kodukopli õitesse ma peidan näo.

Ruth Talpsepp
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Vancouver 125
Burrardi lahe äärsest Gastowni asulast sündis 10.märtsil 1870 Granville nimeline küla.

Külast sai linn Vancouveri asutamisega 6.aprillil 1886.

Maple Tree väljak esimesel linnapea ja -volikogu valimispäeval 6/4/1886.
Paik on kus praegused Carrall, Powell, Alexander ja Water tänavad tulevad kokku.

Linna vaade pildistatud 12.aprillil 1886. Päev hiljem suurem osa linnast hävis metsatulekahju
tõttu. Uus ehitustöö algas enne kui tuhk täiesti jahtunud oli. Aasta lõpuks oli linn uuesti ülesse
ehitatud rohkem tulekindlate ehitustega.
(Vancouveri Linnaarhiivi fotod)
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Ella Emmeline Mirki eluloo ja järelhüüde.

Mu telklaager kistakse üles
ja keeratakse minu käes rulli
otsekui karjase telk.
Sa rullid nagu kangur mu elu kokku,
mind lõigatakse lõime küljest.  Js 38,10.12

Kallid leinajad, kallid kaasmaalased ja sõbrad - lahkunu on meid viimast korda kokku kutsunud. Pikk
elutee üle mitme maa ja mere on lõppenud. Nagu pühakiri ütles, ta telklaager on kokku keeratud. Ta on
läinud viimsesse kodusse.

Kallis Ella armastas oma lähedasi, oma kodu, oma aeda. Ta on nüüd sellelt maise elu rannalt jõudnud
taevasele rannale.

Kuid iga tee jätab järele mälestuste raja. Kõndigem oma mõtetes täna sellel rajal!

Ella Emmeline sündis tsaari ajal Pärnus. Vanemad olid Maria ja Johann Perens. Õde Alvine suri noorena
difteeriasse. Tal olid kaks venda Johann ja Friedrich. Johannil oli tütar Vaike, kes praegugi elab Rootsis.
Friedrichil oli poeg Jaan, kes on siin koos oma perega.

Ella elas oma vanematega koos Waldofi tselluloosi vabriku lähedal, kus ta isa töötas. See oli tol ajal üks
Euroopa moodsamaid tselluloosi vabrikuid. Kuid I Maailmasõja puhkedes laskis Pärnu komandant
vabriku õhku lasta, et see ei satuks sakslaste kätte.

See oli raske aeg. Ella käsi sai tüdrukuna viga, kui ta aitas purustusi likvideerida. Sõbranna tutvustas teda
ühele tuntud noorele mehele Andreile, kes elas Raekülas koos oma vanemate Liisa ja Jakob Mirki ja
venna Arkadi ja õe Siinaga. Ella ja Andrei abiellusid 5. detsembril 1937.a. ja jäid Andrei vanemate
juurde. Varsti abiellus õde Siina ja jäi samasse majja elama, koos laste Marje ja Kärdiga. Siina abikaasa
õde Meeta kolis samuti sinna majja. Maja oli täis rahvast. Seal oli kalurid, ehitajaid, ettevõtjaid jne. Ella
aitas oma meest kalavõrke parandada ja tegi majapidamistöid. Need olid töörikkad, kuid kaunid ajad seal
jõeäärse männiku ja mereäärse karjamaa vahel.

Kuid siis tuli II Maailmasõda, mis muutis kõik. Muretu Pärnu elu lõppes äkitselt, kui Nõukogude Liit
tungis teistkordselt 1944.a. Eestisse. Ella ja Andrei lahkusid Eestist üle Kihnu Rootsi väikese kalapaadiga
koos paljude teiste põgenikega, nende seas ka Jaan Perensi vanemad. Ella kahetses tihti, et ta ei saanud
öelda head aega oma vanematele ja et nad ei saanud kaasa võtta mälestusesemeid Eestist. Kaasa võeti
vaid puukast mõnede riiete ja kalariistadega. Kalariistad osutusid Rootsis kasulikuks. Mere ületamine
Rootsi väikeses ülekoormatud paadis saksa ja vene sõjaaja pimeduses oli kergelt öeldes õudusttekitav
Nad tundsid kergendust, kui Rootsi rannavalve neid soojalt vastu võttis, neile pakuti süüa, peavarju
ja lõpuks töökohti.

Ella oli sõbralik inimene. Ta pidas kontakti enamuse paadipõgenikega. Ta sai paljudelt jõulukaarte.
Rootsis töötas Ella lühikest aega õmblusvabrikus. Varsti kolisid nad saarele, kus mehed käisid kalal ja
naised tegid põllutööd. See oli raske töö ja nad tundsid koduigatsust, kuid neil oli ka rõõmsaid aegu.
Andrei vend Arkadi abiellus Liia Tammega. Liia on praegu oma perega siin.

Viis aastat hiljem otustati lahkuda Rootsist Kanadasse. Kartus, et Rootsi annab eestlased Nõukogude
Liidule välja, oli suur. Töökas Pärnu kalur ostis koos kaaslastega väikese laeva ja pani sellele nimeks
Pärnu. Laevas oli 50 meest, 50 naist ja 54 last. Merereis kestis üle tormise Atlandi ookeani 16 päeva.
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Alles hiljuti avaldati Eestis raamat "Unustatud merereisid", kus võib leida kaPärnu ja selle reisi loo. Ella
jõudis lõpuks õnnelikult Halifaxi 2. augustil 1949. Sama aasta 13. oktoobril jõuti rongiga Vancouverisse.

Andrei sai varsti töökoha ja ehitas endale maja Dumfries tänaval. Nad olid selle üle uhked. Kaunis aed ja
hubane maja võtsid läbi aastate sugulasi ja sõpru lahkelt vastu. Ella oli andekas õmblejanna, kuduja ,
kokk ja aednik. Tal oli elav huumorimeel ja sõbralik naeratus. Temast jäävad paljud puudust tundma.

Andrei ja Ella olid aktiivsed eestlaste ringkonnas. Nad aitasid ehitada Eesti kodu ja kirikut siin ja keskust
Missionis. Andrei ehitas suvekodu Point Robertsis, kus paljudel sõpradel olid suvituspaigad. See rand on
tänaseni nagu tükike Lääne-Eesti rannast. Iga kord kui päike loojus Vaikse ookeani taha võis mõelda, et
varsti algab kodu Eestis hommik.

Kallid leinajad, iga lahkumine on kurb, kuid siiski lootusrikas. See kõneleb meie elu kaduvusest. See päev
kõneleb sellest, et me kõik jõuame kord igaviku rannale. Sõbrad, kui me vaatame päikeseloojangut siin
maisuses, siis teadkem, et igaviku rannal on päikesetõus! Eluküünalt ei kustutata mitte sellepärast, et
saabunud on südaöö. Eluküünal kustutatakse, sest alanud on igavene hommik.

Jeesus ütleb: Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge
minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Jh 14:1-2

Kallid leinajad, meie näeme Ella elu loojangu valguses, tema ja teised eele läinud näevad seda igavese
hommiku valguses!

Hüvasti, kallis Ella Emmeline!

Joosep Tammo
Vancouver

Järelhüüd Sõber Leo Morelile

Ei saa küll vaikida sest meid tabas
taas valus, soovimatu lahkumine.
Üks häätahtlik, sõbralik, rõõmus,
tuline eestlane ja kõikide sõber jättis
kibeda leina meie seltskonna hinge ja südame.

Leod ei ole enam meie rõõmuks
siinses ilmas; loodan kohuta taas tulevas.

Avaldan kaastunnet omastele
ja Ta suurele sõpraderingile.
Leevenduseks kergendavad
hääd mälestused kaotusvalu!

Tänan Leo - puhka rahus hää sõber!
leinav Aleks A.
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Lapsepõlve lemmiktädi Ruth
Ruth Peramets-Püss. 28. november 1927 – 3. august 2005.

Õu jäi tühjaks. Veidi enne kella kaheksat avanes ikka kusagil aken ja ema hüüdis:
«Lasteekraan algab!» Enamasti mõjus see teade korraga kõigile õues mängivatele lastele. Mina
olin nende hulgas, kes mänguasju unustades tuppa tormas. Jõudsime tuppa ja seal oli televiisoris
tädi Ruth: «Tere, lapsed.»
    Ruth Peramets sündis 28. novembril 1927. aastal Tallinnas. Peale hariduse omandamist
Tallinna 15. algkoolis ja Tallinna 8. keskkoolis asus 1946. aastal tööle EV Metalli- ja
Keemiatööndusliitu, kus töötas erinevatel administratiiv-ametikohtadel. 15. augustil 1955

vormistati Ruth Peramets poole kohaga
Tallinna Televisioonistuudio diktoriks.

Temas oli stiili, mida hea meelega
kutsuti «eestiaegseks kasvatuseks». Loodus
oli talle andnud seda õppimatut ekraanisarmi,
mis paljudele jääbki unistuseks.

Üks tema endine kolleeg mäletas, et
tädi Ruth pidi end palju koguma, enne kui
suutis mõnele kolleegile etteheiteid teha.
Täna tundub nii loomulik, et sellise
iseloomuga naine hakkas 1967. aastal tegema
lastesaadet «Tädi Ruthi jutt», ja nii sai diktor
Ruth Püssist vähemalt ühele põlvkonnale
eestlastest tädi Ruthi nimeline legend.

Imelik on mõelda, et oma ema ja isa
kõrval oli Ruth Peramets-Püss see täiskasvanu, keda ma lapsepõlves kõige regulaarsemalt nägin.
Muidugi oli ta eemal, aga nii nagu tuhandetele teistele, on tädi Ruth osake mu lapsepõlvest. Kui
selles lapsepõlves oli midagi helget, siis kuulub tädi Ruth sinna.

Milles siis peitus tema saladus? Miks saadeti tema kaudu joonistusi nii Hunt
Kriimsilmale, Tipile ja Täpile kui ka teistele? Võib-olla on vastus selles ajas, kus tihti
politiseeritud ekraan oli täis joonlaua alla neelanud saatejuhte, kes rääkisid arusaamatu häälega
arusaamatuid asju.

Mõelgem vaid, milline kuristik valitses kella kaheksast eetrisse läinud tädi Ruthi ja tund
aega hiljem sealsamas rääkima hakanud «Vremja» puuslikkude vahel. Arvestades ajastut, pidi
ehk temagi vajalikul hetkel vihjama saabunud oktoobripühadele, aga tegelikult ei mäleta seda
enam keegi, sest see ei olnud peamine.

1984. aastal hakkas tal Kadriorus keset telesaate ülesvõtet halb. Tädi Ruthist oli selleks
hetkeks saanud meile juba 57-aastane vanaema. Ta lahkus ekraanilt, ent elas põdura tervisega
kuni ta elu lõpuni.

21 aastat teda enam ekraanil ei olnud, aga tema mälestus selgines mulle siis, kui
avastasin, et ei suuda meenutada mõnede teiste saatejuhtide nimesid, kes kadusid ekraanilt vaid
paar aastat tagasi.

Kui me ETV 50 aasta juubeli puhul mõtlesime, kellele anda esimest telelegendi elutöö
preemiat, siis oli Ruth Peramets-Püss ainuke, kelle kandidatuuri vastu ei hakanud keegi vaidlema.
Mulle tundus, et nii mõtlesid ka kõik endised teletöötajad, kes ETV juubelipeol vanasse telemajja
tulid. Paljud lootsid, et Ruth ise tuleb samuti peole oma preemiat vastu võtma, aga nii teda ei
tulnudki

Ma ei teagi, kuidas emad praegu oma lapsi õhtul koju kutsuvad, aga seni, kuni ma
mäletan oma lapsepõlve, niikaua mäletan ka tädi Ruthi.

Vähemalt ühe inimpõlve elad Sa ikka veel. Ilmar Raag
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31.mai.2011

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSE

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

– Jaakobuse 4,15.
nr. 2, 2011

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 12.juunil kell
1100.

Surnuaiapüha toimub 26.juunil kell 1800 õhtul
Forest Lawn Kalmistul ehk vajaduse korral kalmistu
kabelis.  Annetused laekuvad surnuaia monumendi
haldamise fondile.

Kodumaalt lahkumisepüha meenutatakse
25.sept. kell 1100.  Jumalateenistuse raames ka
Koguduse 61.aastapäeva.

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/. 

^
Leo Morel (92)

Soovime lahkunu omastele
südamlikku kaastunnet.
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Jumalateenistused Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Koguduse kirikus
toimuvad igal pühapäeval kell 11.00 hommikul.

Vancouveri eestlaste ühine surnuaiapüha jumalateenistus – 26. juunil, kl. 6.00
õhtupoolikul Forest Lawn’i kalmistul.

Pühapäeval, 17.juulil teenib sõnaga V.E.Ü.Baptisti kirikus sedapuhku viimast
korda pastor Joosep Tammo. Aime ja Joosep Tammo on kogudust teeninud ühe aasta
ja siirduvad tagasi kodumaale.

Pühapäeval, 24. juulil teenib V.E.Ü. Baptisti kirikus pastor Heldur Kajaste
Tallinnast.

Kallid kaasmaalased, aasta Vancouveris on möödunud linnulennul. See on
imekaunis linn lumiste mägede, mere,  jõe ja alati värske õhuga. Kuid selle kaunim
osa on inimesed ja eriti teie, kellega võisime koos abikaasaga kohtuda Eesti Kodus,
Kuldses Klubis, leina- ja rõõmupäevadel, kodus ja ühistel ettevõtmistel. Õppisime
nõnda tundma teie elu ja saatust. Rõõmustasime koos teiega, et Jumal on hoidnud ja
kandnud teid läbi viletsuste ja töö meeldiva ja väärika elu rannale. Suur tänu
südamliku vastuvõtu eest! Kõik need kohtumised ja kontaktid muutsid meie elu siin
meeldivaks. Asume koduteele kõige paremate mälestustega koosviibitud ajast.

Mida veel soovida? Kui meie Õnnistegija lahkus oma jüngritest, siis Ta jättis neile
oma sõnad ja vaimu! Tahaksin öelda Tema sõnadega: „Teie süda ärgu ehmugu!
Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid.“ Jh 14:1-2
Kui Toomas oli mures, kuidas nende eluasemeteni jõuda, vastas Jeesus: „Mina olen
tee ja tõde ja elu.“ Jh 14:6 Hoidkem siis sellel põneval, kuid samas ka segasel ajastul
kinni Tema kui Hea Karjase poolt näidatud teest. Palvetage Kodu-Eesti eest, et sealgi
kaoks mineviku varjud ning kasvaks inimeste südameis usk, lootus ja armastus
ükteise ja Looja vastu!

Üksteist Jumala hoolitsevatesse ja õnnistavatesse kätesse usaldades,
pastor Joosep Tammo koos abikaasa Aimega.

Pastor  REV.  HELDUR KAJASTE,   Tel. (604) 436-0344 Pastor emeritus REV. ARTUR PROOS, M.D.  Tel. (604) 434-6141

1645 NORTH GRANDVIEW HIGHWAY, VANCOUVER, B.C. CANADA V5N 1N3         Tel. 604
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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.

Koguduse esimehe k/t : Enno Paat  604 465-7843
Vaimulik: ülempreester Stefan Pettai

Pühapäeval, 26.juunil, kell 18.00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus.
Forest Lawn kalmistul, eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud..

Pühapäval, 9.oktoobril, kell 14.00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre
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Harilik jalakas
(Ulmus glabra) jalak, jallai, jalapuu, raid

Inglise keeles „elm"
2011 aasta puu Eestis

Jalakas on väga sarnane künnapuuga. Oksad on mõlemal looklevad, tüvi tume,
lehed suured. Kuid tähelepanelikult vaadates võib märgata ka erinevusi. Jalaka võrsed on
ka suve teisel poolel tihedalt pehmete karvadega kaetud, siis kui künnapuu oksad on juba
siledad ja läikivad. Selle tunnuse järgi on neil hea ka talvel vahet teha. Kuid suvel piisab
lihtsalt nende lehtede katsumisest. Jalaka lehed on nii pealt kui alt karedakarvalised. Seda
on tunda, kui käega õrnalt tõmmata lehe tipust rootsu poole. Künnapuu lehed on peaaegu
siledad. Ning vana metsameeste tarkus: jalakal on jalad all. See tähendab, et suur osa
jalaka lehe külgroodudest haruneb enne leheservani jõudmist. Kevadel aprillikuus on
jalakas õisi täis. Needki on veidi erinevad künnapuu omadest. Nimelt algul õied ja hiljem
viljad on harilikul jalakal künnapuust lühema rootsu küljes. Suure lendtiivaga viljad ise
aga on harilikul jalakal suuremad kui teistel jalakaliikidel.

Jalakas on suur puu laia ja aukartustäratava võraga. Pargipuuna on ta väga
hinnatud. Plusspunkte annavad juurde veel kaunid kollased lehed sügisel ja see, et ta
lubab end väga hästi kääride abil vormida. Nii võib jalakast kasvatada väga kõrge
elavmüüri. Jalaka lehed asetsevad omapäraselt: lehed paigutunud nii, et neile langeks
võimalikult palju valgust. Nii moodustub mosaiikpilt, millest ülevalt läbi vaadates maad
ei paista. Seega on jalaka all alati vilu. Vihma ajal on ta aga asendamatu vihmavari. Kuna
teda aga palju haljastuses kasutatakse, siis on loomulik, et on aretatud ka mitmeid
iluvorme. Nende seas on ka leinavorm, mis näeb välja kui tõeline vihmavari. Harilikku
jalakat istutatakse nii üksikpuuna, rühmiti, kui ka alleena ja kõrge hekina.

Pargis on jalakas küll üks tavaline puu, kuid meie metsades see nii enam ei ole.
Põhjuseid on mitmeid: jalakale sobivad viljakamad kasvukohad on enamasti üles haritud,
kliima on jahedam kui aastatuhandete eest ning eks teda ole ka usinasti raiutud. Jalaka
puit on väga heade omadustega. See ei ole küll nii raskesti lõhestatav kui künnapuu oma,

kuid väga kõva, sitke ja raske sellegipoolest. Ka temast
on tehtud kaunist mööblit ning masinate puitosasid.
Jalaka koore alumisest osast, niinest, on punutud
vastupidavaid korve. Nagu on lood künnapuuga, nii ka
jalakaga. Väärtuslik puit on metsast välja toodud, kuid
uued jalakad kasvada ei taha. Lisaks kõigele on jalaka
seemned küllaltki raskesti idanevad. Need valmivad
küll juba juunikuus, kuid üksikud noored puukesed
ilmuvad mullapinnale alles järgmisel kevadel. Siiski
on ta meie niisketes viljakates metsades veidi
tavalisem kui künnapuu. Teda pole ka viimasest
erinevalt looduskaitse alla võetud.
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Kiri Saksamaa eesti ühiskonnale.
2.5.2011

Tänasest kaotasid Saksamaa, Šveitsi ja Austria Eesti tööjõule kehtivad sissesõidupiirangud:
eestlased saavad vabalt Saksamaale tööle sõita. Arvestades soodsa kliima ja eestlase jaoks koduse
hapukapsakultuuriga, usun et Saksamaal tekib paari aasta jooksul samasugune eesti rahvusvähemus, nagu
Soomes.

Saabub olukord, kus kvantiteedi ehk hulga muutus tingib kvaliteedi ehk olemuse muutuse.
Kõigepealt muutub Saksamaal elavate eestlaste sotsiaalne koosseis. Kui varem tulid Eestist keskmisest
leidlikumad inimesed, kel oli mingi vajalik haridus või kes kuidagi oskasid piirangutest kõrvale põigelda,
siis tööturu piirangute kadumise järel on suur osa saabujatest tõenäoliselt väga madala haridustasemega.
Nad tulevad sellepärast, et neil pole Eestis tööd ja tööbüroo on nad välismaale tööle suunanud. Nii on
saabunud Soome taludesse ja tehastesse tööle tuhandeid eestlasi, kel on tõsiseid raskusi soome keelega või
üldisema asjaajamisega. Tegu ei ole vaid noortega, palju on just vanemas keskeas olevaid inimesi, kelle
jaoks Eestis puudub rakendus. Need inimesed vajavad teiste eestlaste abi, nii üksikisikuna kui ka terve
grupina. Need inimesed mõjutavad soomlaste arvamust eestlaste kohta tervikuna, kuid samuti sõltud
nende uute inimeset käekäik palju sellest, milline on eestlaste staatus, imidž (maine), kohalike silmis.
Arvatavasti toimub sama ka Saksamaal.
Kui juba Soomes tahetakse eestlased tihti ära segada venelastega, siis seda enam Saksamaal, kus Eesti on
vähem tuntud - ja kus juba tegutseb mitmetel elualadel Eesti kodakondsusega venelasi.
Nende uute eestlaste tulek Saksamaale mõjutab ka seda, kuidas Saksamaa üldsus eestlastesse suhtub. Kas
neid uusi eestlasi hakatakse Saksamaa käsitlema peatu Idaeuroopa migrandikarja osana või omaette
organiseerumisvõimelise rahvusvähemusena, kes võtab sisse oma õigustatud koha Saksa kultuuris ja
ühiskonnas - seda suudab mõjutada Saksamaa eestlaste ühiskonna oma aktiivne tegutsemine.

See uus olukord muudab oluliselt Saksamaa eestluse missiooni: Esiteks aidata eestlastel kohaneda
Saksamaal. Lasteringid, nõuandetelefon, muu tegevus mis aitab eestlastel end hästi tunda. Selleks on
kindlasti võimalik saada riigilt abirahasid. Teiseks, alustada poliitilist võitlust selle nimel, et eestlastele
Saksa ühiskonnas tunnustatud vähemuse positsioon kätte võidelda. Kultuurautonoomia Eesti
rahvusvähemuste kultuurautonoomia tähenduses kõlab ehk liiga ehmatavalt, kuid sisuliselt on just sellega
tegu.

Eestlastele tuleb saavutada samad õigused mis näiteks türklastel - mis siis et meid on arvuliselt
vähem. Siingi on meil kasutada võimsad ressursid ja head argumendid Euroopa Liidu näol.  Näiteks, kui
ma kusagil märkan et mingi ametiasutuse internetileht on Soomes tõlgitud vene keelde kuid mitte eesti
keelde, võin protesteerida ja nõuda, et eestlasi kui Euroopa Liidu liikumisvabadust realiseerivat
inimgruppi ei tohi mitte seada teisejärgulisse positsiooni võrreldes näiteks venelastega või muudega, keda
ei saa pidada E. Liidu poliitika teostajaiks. Euroopa Liidu kodanike tööjõu vaba liikumine tähendab ka
liikmesriikidele kohustust omalt poolt aktiivselt kaasa aidata ja aidata luua tarvilikud eeldused. Näiteks
eesti koolid ja lasteaiad, kui eestlased seda nõuavad.

Eesti ühing ei ole enam mingi rahvatantsuring, vaid pigem ametiühing, mis peab vastama eestlaste
reaalsetele vajadustele. Organiseerunud väliseestluse poliitiline otstarve ei ole peale Eesti vabanemist
kadunud, vaid see on muutunud - ja muutub võib-olla kunagi jälle, kui olukord seda nõuab.

See otstarve on: eesti vähemuse huvide väljendamine asukohariigis ja avaliku arvamuse
mõjutamine. Võitlus eesti vähemuse tunnustamiseks. Parlamentaarne missioon ühe rahvusvähemuse tahte
väljendamiseks, kui kasutada Rootsi (kuningriigi!!) eestluse poolt kasutatavat terminit.

Ja see parlamentaarne funktsioon annab ka täiesti uued võimalused haarata neid uusi inimesi eesti
organisatsioonidesse ja hoida ära see, mis on praegu reaalsuseks Austraalias: et ühingud hävivad kuna pole
kellelegi oma tööd üle anda. Või muutuvad muinsuskaitseühinguteks - olukorras, kus vanad eestlased
soovivad vaid tantsida kaerajaani samal ajal kui uutel eestlastel, kel on igasuguseid muid eesti asju ajada,
näiteks eesti vaimus oma lapsi kasvatada  - ei olegi mingit organisatsiooni kuhu nad võiksid kuuluda.

Eesti organisatsioonid kui aktiivsed tööturutoimijad kaitsevad nii asukohariigi kui ka Eesti riigi
huvisid, võttes teatud määral vastutuse nende inimeste eest, kes Eestist on lahkunud ja otsivad endale
Saksamaal kohta.  Saksa riik kindlasti soovib sellist organisatsiooni aktsepteerida, kui te selle rolli vastu
võtate.
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Näiteks Soomes küsitakse meilt seisukohta vähemusi puudutavate seadusehangete kohta, ja ma
arvan et paari aasta pärast (kui me vaid ise laisad ei ole, või omavahel tülli ei lähe) on eestlaste esindaja
kohalolek kohustuslik ka presidendi vastuvõtunimekirjas - koos ministrite, välisriikide diplomaatide,
parlamendiliikmete ja kirikupeadega.

Igatahes ma arvan, et Saksa olukord on nüüd väga sarnane Soome omaga, ja meil tasuks teha
koostööd ja vahetada kogemusi.

Ja ma arvan, et see teema puudutab eestlust ka laiemalt, seepärast panen koopia ka teistele
tähtsatele inimestele.    Kutsun kaasa mõtlema..

Tervitab Rain Ots
SEL juhatuse liige

Tänu
Südamest tulev tänu Veerale selle suure austus avalduse eest mulle, mu suure järeltuleva sugu

eest, Emadepäeval.
Olen Taevaisale tänulik, et mu järeltulijad on töökad ja korralikud.

Tänades,
Laida + 15

EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
2011

Kultuuriühingu tegevuse raames toimuvad kevadel ja sügisel 2011 järgmised aktused:

12. juunil 2011 KÜÜDITATUTE MÄLESTAMINE

kell 13:00 “Meie Kodu” saalis

18. septembril 2011 KODUST LAHKUMINE

kell 13:00 “Meie Kodu” saalis
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Kosjad Mäetalus
Kuldne Klubi üllatas meid 25.mail oma esietendusega Kosjad Mäetalus, sest et autor,

lavastaja ja naitlejad olid kõik klubi liikmed.
Publik, ka klubi liikmed, olid kaua oodanud Hedy Wisteri näitemängu. Tore oli näha

endiseid Kalevala näitlejaid nagu Leida Nurmsoo jälle laval. Nii kui vanasti oli Leida särtsu täis.
Ainult kahju, et tema osa oli nii lühike. Raul Vabasalu sobis hästi oma rolli. Tema mängis
füüsiliselt nii effektselt, et sõnu ei olnud vaja. Sama võib ütelda Viivi Alexanderi kohta. Ta
mängis loomulikult. Oli tore kaasa elada selle kosja jutust.

Suur tänu Hedyle
ja näitlejatele,
kes olid:

Milvi Puusepp
Helle Sepp
Sirje Rumberg
Viivi Alexander
Vello Püss
Armas Kivisild
Raul Vabasalu
Vic Remmelg
Leida Nurmsoo
Maia Kirs
Laida Telder

Külanaised
(Leida, Laida ja Maia)
saladusi pidamas

Suur tänu ka Tarmole muusika eest.
Marje
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Kuldse Klubi emade austamine
11.05.2011

Kõikse rohkem järeltulijaid: Laida Telder(15), Leida Nurmsoo (12). Foto: M.Suurkask
Pildil: Aare Vabasalu, Laida, Helle Sepp, Marika Owston, Leida, Raul Vabasalu

Kosilased Mäetalus

"Ema, see on tore
üllatus!"

Viktor
Milvi
Raul
Viivi
Armas
Sirje
Helle
Vello

Foto: Rumberg

18



Suri Eesti Vabariigi esimene naislendur
Esmaspäeval, 23.mail suri East Killingly nime kandvas külas Ameerika Ühendriikides

Connecticuti osariigis esimene Eestis kutsetunnistuse saanud naislendur.

Inna Roostfeld sündis Narva-Jõesuus 28. juulil 1914. Tema pere
elas talvel Peterburis, kus tollal oli umbes samapalju eestlasi kui Tallinnas.
Tema isal Bernhard Roostfeldil oli kahekordne kõrgharidus – ta oli
lõpetanud nii Peterburi Ülikooli kui ka Moskva Põllumajandusakadeemia,
ema Alma oli aga lastearst. Pärast Tartu rahu kolis pere Eestisse. Isa töötas
1920-ndatel aastatel mitmetel ministrikohtadel, 1930-ndatel aastatel tõusis
ta Pikalaenu Panga direktoriks ning oli aastatel 1938–40 riigikogu liige.

1930-ndate aastate esimesel kolmandikul tõusis Eesti kaitseväe
käsutuses olevate lennukite arv 77 peale. Lennukeid sai ühe elaniku kohta lausa nii palju, et Eesti
oli selle näitaja poolest maailmas esikohal. Jalgu hakkas alla saama ka kodumaine lennukiehitus.
Lennunduse populaarsus kasvas kõikjal maailmas ning polnud ime, et Stalini, Mussolini ja teiste
kuulsate tegelaste lastest said 1930-ndatel aastatel lendurid.

Lennuhuvi tärkas ka Tallinna linna tütarlaste kommertsgümnaasiumi viimase klassi
õpilasel Inna Roostfeldil, kes 1934. aastal asus lennubaasi aviotöökotta tööle ning järgmisel suvel
pani end lennukursustele kirja. Noor lenduriõpilane ei lasknud end heidutada ei sellest, et samal
suvel hukkus lennuõnnetusel tema lennuohvitserist hea sõber, ega ka sellest, et tema enda
esimene lend lõppes õppelennuki ninalikeeramisega maandumisel. Toimunu tulemusena vajas
lennuk väiksemat remonti ja uut propellerit. Roostfeld ise siiski remonti kinni maksma ei
pidanud. 13. detsembril 1934. aastal, päev pärast suurt lumesadu sooritas ta aga edukalt oma
eksamilennu, kusjuures ta polnud varem mitte kordagi õhku tõusnud masinal, millele olid alla
pandud suusad.

1938.-39. aastal õppis ta Varssavi polütehnikumi masinaehituse osakonnas lennukite
projekteerimist. Alanud maailmasõja tõttu tuli jätkata õpinguid Tallinna tehnikaülikoolis, millega
kaasnes praktika F. Krulli tehases ning aviotehase (õhukaitse lennubaasi aviotöökojast oli
vahepeal saanud tehas, milles valmistatud lennukeid leidsid kasutamist ka järgnevatel
sõjaaastatel) erinevates osakondades.

1944. aastal põgenes Inna Roostfeld koos ema ja õega Saksamaale, isa jäi aga Eestist
lahkumisega hiljaks ning tema elutee katkes gulagis. Inna Roostfeld omandas inseneridiplomi
1948. aastal Saksamaal ning siirdus järgmisel aastal USA-sse, kus töötas algul 14 tundi päevas
kohaliku arsti peres teenija ning lapsehoidjana, seejärel aga majapidajana haiglas, kuni lõpuks
pääses joonestajaks tekstiilimasinaid tootvasse vabrikusse. Inseneriametit pidas ta mitmetes
erinevates firmades kuni oma 70-nda eluaastani. Pärast Eesti taasiseseisvumist kasutas temagi
võimalust külastada oma kodumaad ning kohtuda kunagiste lennukaaslastega.

Ameerikas olles abiellus ta Eestis kaptenipaberid saanud meremehe J. Lorentsiga ja
kasvatas töö kõrvalt üles kaks last andes neile mõlemale ülikoolihariduse.

Maris Meiessaar
Foto: Inna Roostfeld Lorentsi erakogu

19



Rahvuskaaslaste II konverent
30. septembril ja 1. oktoobril 2011

Eesti Rahvusraamatukogus Tallinnas.

                                Konverentsi kava
Reede 30. september
09.00 Kogunemine, registreerumine
09.15 Avamine, tervituskõned, Euroopa Eestlaste Koor
09.45 Rahvuskaaslaste programmi eesmärgid ja rakendamine (Aho Rebas)
10.15 Identiteedist ja selle muutumisest väliseesti kogukondades (Aune Valk,
…                  Triinu Ojamaa)
10.45 Eesti keele ja eestikeelne õpe välismaal (Jüri Valge)
11.15 – 11.45 Kohvipaus
11.45 Eesti kultuur väliseesti keskustes (Anne-Ly Reimaa)
12.15 Väliseesti kultuuripärandi säilitamine (Jüri Viikberg)
12.45 Eestlased välismaal ja tagasiränne (Tiit Tammaru)
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15-17.00 Ettekanded ja arutlused sektsioonides, mõttetalgud.
                     A) Keel ja haridus    (konverentsisaal);
                     B) Kultuuripärand ja kirikud  (kuppelsaal):
                     C) Kultuur ja info    (väike konverentsisaal);
                     D) Ränne    (nurgasaal).
15.15 – 15.45 Kohvipaus
17.00 Õhtusöök.
18.00 Kultuurikava Rahvusraamatukogus: Euroopa Eestlaste Koori kontsert
Laupäev 1. oktoober
09.00 Kogunemine
09.30 Ettekanded ja arutlused sektsioonides, mõttetalgud
10.30-11.00 Kohvipaus
11.00-12.00 Ettekanded ja arutlused sektsioonides, mõttetalgud  
12.00-13.00 Lõuna
13.00 Mõttetalgute aruanded, ettepanekud ja arutlused (konverentsisaalis)
15.15-15.45 Kohvipaus
17.00 Konverentsi lõpetamine.
                                Õhtusöök
18.30 Kultuurikava Rahvusraamatukogus: Teater Varius: „His Masters Voice“ 

Registreerimine
Registreerimisel palume teatada osavõtja ja esindatava organisatsiooni nimed, isiklikud kontaktandmed (e-
posti aadress või postiaadress) ning täpsustada millis(t)e sektsiooni(de) tööst soovitakse osa võtta.

Osavõtust palume teatada e-posti teel hiljemalt 31. augustiks 2011.
Registreerimine ja täiendav informatsioon aadressil: aho.rebas@hm.ee
(või ahorebas@yahoo.se) , telefon 00372-5052030.
Info konverentsi kohta on ka veebilehel:  www.eesti.ee/rahvuskaaslased
Aho Rebas
Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik
Haridus- ja teadusministeerium
Tõnismägi 11, 111 19 Tallinn, Eesti
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VES Raamatukogu teated
Juulis ja augustis on raamatukogu suletud. Alates septembrist on raamatukogu 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

Krista Kilvet peegelpilgus Kertu Saks - Tallinn, 2009
Raamat raadiohääle, poliitiku ja diplomaadi, Krista Kilveti (1946 - 2009) ning tema tütre

mälestustest perest, kodust, tööst ja pürgimustest. Vestlusi emast ja emaga ilmestavad fotod,
kirjad ja dokumendid perearhiivist.

Ajakirjade Kirjastus

Psalmid – Pirita Psalter Vello Salo - Pirita 2009
Pirita kloostri 602. sünnipäevaks ilmus psalmide uus tõlge. See on esimene vihik uues

sarjas ja kannab pealkirja “Psalmid – Pirita Psalter”. Vello Salo ja Indrek Hirv tõlkisid psalmid
poeetilisse keelde. Uue tõlke eripäraks on see, et laulud on esitatud luuletustena, millega
rõhutatakse nende poeetilist vormi. «Psalmid on ju inimese kõne Jumalale, meie laul ja ülistus,»
täpsustab Vello Salo, kelle hooleks oli tõlke teoloogiline pool, tõlke kaasautori Indrek Hirve
kanda oli tõlke keeleline külg. Kirjastus Maarjamaa

Tuule tiivul Fred Ise - Tallinn, 2009
Luulet ja mälestusi. Avaldatavatest luuletustest on paljud valminud viimastel aastatel.

Oma raamatu lõpus kirjeldab Fred Ise ajendeid, miks mõnigi luuletus on sündinud.
Kirjastus SE & JS

Eino Baskin. Naer läbi pisarate Piret Tali - Tallinn, 2009
Näitleja ja lavastaja Eino Baskin on 80 eluaasta jooksul nullist üles ehitanud kaks teatrit,

teinud säravaid rolle nii teatri- kui ka estraadilaval ning lavastanud ülimenukaid tükke. Aastaid
publikut naerutanud mehe eraellu aga on jätkunud hoopis nukramaid toone.  

Fookus Meedia

Unustatud rügement Armand Trei - Tallinn 2010
Balti pataljonis, mida baltlased hakkasid ise rügemendiks kutsuma, võitlesid nii

baltisaksa aadlikud kui ka lihtkodanikud, endised sõdurid ja ohvitserid, kellele tollane Eesti
Vabariigi pea- ja sõjaminister Konstantin Päts oli andnud loa formeerida maakaitsevägi, mis
alluks Eesti vägede ülemjuhatusele ning aitaks Eesti rahvaväge võitluses pealetungiva Punaarmee
vastu. Grenader
.

Jutustusi endisest Euroopast Eduard Laaman - Tallinn 2011
Raamat koosneb neljast osast. Esimeses jutustab E. Laaman erakondade tekkimisest ja

arengust Eestis, samuti põhiseaduse arengust. Teine osa – „Demokraatia ja diktatuur“ – räägib
erinevatest 20. sajandi alguskümnenditel jõudsalt arenenud isikulistest ja sõjalistest diktatuuridest
(sh. fašism, enamlus) ja nende peajoontest. Kolmandas osas arutleb Laaman kommunismi tõusu
üle Venemaal, sealhulgas plaanimajandusest, kollektiviseerimisest, viisaastakutest. Viimane osa
on pühendatud rahvussotsialistliku liikumise tekkimisele ja arengule Saksamaal.

***.Täname lahkeid raamatute annetajaid ***

21





Leo Morel

Ma tahaksin kiita ühte väga suurepärast meest – Leo Morel'it – kes oli alati
viisakas ja vastutulelik kõigile.

I would like to say a few words on behalf of my family.  We held Leo in very
high esteem.  He was a gentleman indeed.  Always in perfect manner whether  dancing or
filming events and even just saying hello.

My girls were impressed by him, especially since he always knew each one of
them by name.

Laila Soide, 10 mai 2011

My daughter wrote a little poem for him and here it is…….

Leo

Yours was a familiar face
A happy, friendly, familiar face
One that seeing on a Sunday was such a joy to meet
And one whose smile spread to our hearts so quickly

From time to time we would sing
Sing to the tune of our beliefs
And every hymn that you sang with pride
I could hear your voice come alive.

When we spoke you were always kind
Even if it was a brief moment of time
You encouraged me to listen to my heart
And that following my dreams was the way to start

And even though so far away
I still think of your face from day to day
And I will believe each day till my end
That you were more than a happy face and familiar smile……
You were a friend

Silvia Soide

23



Gutenberg’s genius paved the way for Luther and Estonian literacy

Fifteenth century Europe was a transitional period between the medieval dark ages‚ and
middle ages. Two German giants were born into this era - Johannes Gutenberg, a goldsmith from
Mainz, a city west of Frankfurt, in 1400, and Martin Luther in 1483. It would be interesting to
know how Luther would have made out without Gutenberg, as it was Gutenberg who in the
middle 1450's had an ingenious idea - movable type. The previous form of printing was done on
wooden presses carving out the background on a single wooden block leaving a raised impression
(like a rubber stamp), and pressing a sheet of vellum, a high quality parchment (made from
calfskin, lambskin or kidskin) over the mold. This was block printing, slow and very expensive.

Gutenberg began exploring with single alphabet re-useable molds carved out of wood
that would be dropped into sockets with appropriate spaces to form words and sentences making
printing a far less costly and time consuming process. In 1455 he produced the two-volume
Gutenberg Bible, Latin edition, equivalent in price to 3 years of an average man wages. Later
Gutenberg’s metallurgical experience enabled him to create metal molds, which required
switching from a water-based ink to an oil- base as metal needed an ink that was thick and sticky.
The metal alloy had to be soft enough to cast into a mold, yet durable enough to withstand the
pressure of a new printing press that would now use paper. Gutenberg adapted old wine and
cheese presses for printing purposes, kicking off a media force that would revolutionize society.
The result being that millions of books had been printed after the advent of movable type by the
time of Gutenberg’s death in 1468. His method letterpress printing was used for the next 400
years until 1886, when the Linotype Composing Machine became the next greatest advance in
printing history.

Incidentally, Gutenberg was not the first to come up with movable type, however it is
unlikely he had prior knowledge of the Chinese invention of movable type (in 1041), a process
they abandoned due to the thousands of Chinese characters which made the method inefficacious.

Astonishingly, 1483 was still nine years before Christopher Columbus anchored the Santa
Maria in the Bahamas, 14 years before Giovanni Caboto (John Cabot) explored the eastern coast
of Canada or prior to Leonardo da Vinci painting The Last Supper. The earth was considered flat,
and common thought held that the sun, moon and stars revolved around its edges.

Into this world was born Martin Luder on November 10, 1483. (He later called himself
Luther.) He endured a strict and oppressive childhood at the hands of his mother and the Latin
school he attended. He enrolled in the University of Erfurt and in the same year was caught in a
lightning storm where hurt and frightened he made a pact with St. Anne that if he survived he
would become a Monk. This was distressing news to Luther‚s father who had expectations that
his son would complete his law studies to become a lawyer. True to his word Luther sought out
the life of an Augustinian Monk.

In 1512 he returned to university and rose to Theology Professor at Wittenberg
University. On reading Romans 1:17 he realized that God’s grace was not received through
behaviour or good works, it was simply received through faith and a direct relationship with God.

Two years later he was ordained a Priest. What particularly galled Luther was the sale of
indulgence slips by the Catholic Church that for a price would exonerate a sin. (Gutenberg had
mass-produced these slips for the Church.) Wanting to reform the Catholic Church, Luther sent
his 95 Theses in a letter to his church superiors. The reformation was born causing wild
excitement. The Catholic Church, the only Christian church in existence considered Luther a
heretic and attacked, inducing Luther, a prolific writer, to defend his theses in three books
Address to the Christian Nobility of the German Nation, The Babylonian Captivity and The
Freedom of the Christian Man, books which in their essence developed an independent theology.

On June 15, 1520 there was an inquisition ordering Luther to retract his teachings. Luther
burned the Papal Bull of excommunication. On January 3, 1521 the pope excommunicated Martin
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Luther and three months later he was commanded by the 21 year-old Emperor Charles V to
appear before the Imperial Diet [court] in Worms, located on the Rhine River south of Frankfurt.
Although there was very strong support for Luther in the country the authorities considered him a
heretic. The Emperor and the Church wanted Luther to surrender his maverick teachings (one of
which was a priest’s right to marry) however in Luther’s corner were powerful royal allies who
wanted the Church’s influence over Germany reduced and many resented Germany’s money
going to Rome. Especially invaluable to Luther was Frederick III, Elector of Saxony, a Roman
Catholic with vise-like connections in Rome, a sovereign who supported Luther’s work and a
man who had helped Emperor Charles V get elected. Frederick, a masterful diplomat, insisted
that Luther deserved a fair hearing in his jurisdiction at the Court of Inquisition.

After two hearings, Luther, who was a volatile personality and subject to outbursts, was
declared an “outlaw”‚ with the consequences being that he could be killed by anyone without
penalty or retribution. For his own safety Luther was kidnapped by his friends (with Frederick’s
knowledge) and hidden at Wartburg Castle. While in exile he translated the New Testament from
Greek into German. A year later, in 1522, when the more radical fractions of the reformation had
gained control, Luther returned to Wittenberg, his university town.

At 41 years of age Luther married Katharina von Bora, a former nun and a woman 16
years younger, and together they had six children. The couple also took in his sister’s six
children. Luther, an enthusiastic singer, published The One Who Sings Prays Double, and in 1530
completed his translation of the Old Testament.

To the end of his life he railed against the Catholic Church. Great as this man’s vision,
conviction and courage was, it is sad to report he wrote the anti-semitic book Jews and Their Lies
in 1543 and Against the Papacy of Rome Founded by the Devil in 1545. (Lutheran Churches have
distanced themselves from these writings.) Luther continued teaching at Wittenberg University
until his death in the town of his birth, Eisleben, in 1546.

Lutheran reformers came to Tallinn in 1523, and in 1525 a book of common prayer was
published in Lübeck with text in Estonian, Livonian and Latvian but all copies were destroyed by
the Lübeck Council who called it Lutheran silliness. A Lutheran catechism printed in Germany in
1535 was translated into Estonian by Johann Koell. A part of this book has survived. Printing
offices were established in the academies of Tartu (in 1631) and Tallinn (in 1633) under the
Swedes, who strongly promoted education. Estonia was one of the first Northern countries to
print books, although in Tartu they were restricted to scientific books in Latin, but in Tallinn the
enterprise was private and printing of clerical books was profitable.

A great debt is owed to Bengt Gottfried Forselius, a Swede, who trained Estonian
schoolteachers how to teach reading and writing in peasant schools in the 17th century. When
famine and war followed in the late 17th and early 18th century, and school attendance was
impossible, learned peasants homeschooled and Estonian literacy continued to grow. An
incentive to learning to read was also due to the stipulation by the Swedish church law that in
order to be confirmed one had to be able to read the catechism, since without confirmation one
did not have the right to marry.

©Eva Vabasalu
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Estonian cyclist stops in Quesnel
It’s an odd way to recover from a fourth knee surgery, but for Raimo Laosma it makes

perfect sense. Laosma, a 39-year-old bicycle salesman from Tallinn, Estonia, was in Quesnel last
Thursday, 19,600 km into his year-long trek, finally on the last leg of his journey to Anchorage,
Alaska.

The idea to cycle close to 23,000km to Alaska came to Laosma as he lay in bed
convalescing from a third surgery on his left knee as he listened to the story of a Russian cyclist
who had twice peddled around the world. Laosma thought it might be something he would be
interested in doing.

The decision to make Alaska his destination came following a television nature show.
“It’s so beautiful, it’s pure nature,” he said.

When the surgeon told him to stop playing soccer, after the fourth surgery on his left
knee, Laosma decided to commit to the trip to Alaska.

Laosma’s been riding a bicycle for most of his life and has fond memories of his first
bike, a green Lithuanian-made bicycle. The fondest memory of his first bike is the way he earned
the money to purchase the bike, collecting red berries which he then sold to people who added
them to their apple wine. The bicycle cost him 40 rubles. Not bad for a six-year-old.

Laosma left his city of Tallinn, on the south coast of the Gulf of Finland, Sept. 20, 2010.
By November he was in Lisbon, Portugal where he boarded a flight bound for Boston, USA.

From Boston, Laosma cycled north to
Montreal, Que. and then Toronto,
Ont.

Prior to his departure,
Laosma read up on average
temperatures along his route and
planned his schedule such that he
would be heading to the southern
USA well in advance of old-man
winter. Unfortunately, there was
nothing average about this past
winter. “I hit eight winter storms,” he
said. “Nothing was average this
winter.”

In addition to the winter
storms, the colder temperatures made
spending nights in a tent a little more
difficult, waking up in his tent some
mornings to temperatures as low as -
15 celsius, which made early morning
cycling a bit of a challenge.

“Riding in frozen socks and
frozen shoes it’s not nice,” he said.

After cycling south and
through Georgia, Alabama,
Mississippi, Louisiana, Texas,
Oklahoma, New Mexico and Arizona,
Laosma hit the California coast and

headed north to Vancouver.Estonian cyclist, Raimo Laosmo, enjoys a pasta break in
Quesnel before heading to Alaska.

26



Lasoma’s journey will not end in Alaska. After visiting Anchorage for a few days, he will
hop a plane May 24 for Magadan in Siberia, Russia, to face an 11,000 km ride back home to
Estonia.

The first 2,000 km, Laosma said, would cover terrain without paved roads or bridges,
adding to the difficulty of the ride. Judging from his experience in Scranton, Penn., the 2,000 km
ride on gravel roads seems less daunting.

“I was hit by a snow plow,” Laosma said matter-of-factly. “It hurt.” Emergency
responders wanted to bring him directly to the hospital, but Laosma was on a mission, he had a
schedule to follow, so he just kept going. “I know what pain is,” he said.

For two weeks following the accident, Laosma dulled the pain with pain killers, but even
now, four months after the accident, he still feels pain, especially in his thumbs, particularly when
the roads are not smooth.

Despite the trials and tribulations, Laosma sees the positives that have come out of his
journey thus far, in particular the opportunities to share his love for Estonia.

“I proudly have an Estonian flag on my bike,” he said.
The trek has also allowed Laosma to meet Estonians living in the USA and Canada, who

he said, are happy to put him up for the night. One of those families, is the McLean family in
Quesnel. Katrin McLean is Estonian. McLean received a call from Olev Rumm, president of the
Vancouver Estonian Society, a person she had met while training for the 2010 Olympics. Rumm
asked McLean if she would provide Laosma with a place to spend the night.

“Bring him over,” McLean said was her initial response.
Eager for news about Estonia, the McLeans took Laosma out for one of his favourite

meals, pasta, at Penisola’s.
Although his primary destination is Alaska, Laosma admitted to being impressed with the

natural beauty of B.C. “It’s like heaven.” he said with a big smile.

If you would like to follow Laosma on his journey visit www.fixusmustamae.ee/fujimees/en/
Percy Hebert - Quesnel Cariboo Observer

April 20, 2011

Meened OÜ ostis kinnistu aadressiga Katusepapi 11 Tallinn

Meened OÜ plaanib kinnistul asuvast hoonest teha oma esindushoone ning müük ja
tootmine ümber kolida 2011 aasta jooksul. Väärika 1903 aastal ehitatud paekivimaja
renoveerimistööd on juba alanud...1 korrusele tuleb 100m² müügisaal, 2 ja 3 korrusele aga firma
tegevusega seotud lao, kontori, tootmise ja elamisruumid. Üle 1000m² suurune aed esialgu
korrastatakse, edaspidi aga on võimalik see kasutusele võtta Meened OÜ laienemisega.

Suurema ning esinduslikuma ärihoone hankimine on seotud Meened OÜ arengut
puudutavate laienemisstrateegiate elluviimisega.

“Meened OÜ plaan on kolmekordistada oma käive 5 aasta jooksul ning uus esindushoone
on esimene etapp sellel teel...” sõnas firma arengujuht Tõnis Medri, lisades, et “Kuna kinnistu
asub Meened OÜ praeguse asukoha kõrval, sobib ta ideaalselt firma kiire kasvu ja suurenenud
vajadustega seotud riskide maandamiseks...”

Kinnistu koosneb 3 kordsest 300m² paekivimajast ning 1450m² aiamaast.
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LEP2011 - West Coast Estonian Days Portland
3-7.08.2011

Calendar – Päevade kava

Wednesday – Kolmapäev August 3, 2011
12:00 pm Congress of Estonian Organizations Organisatsioonide kongress Hotel
  4:00 pm “Kuld Lõvi” Hotel
 7:30 pm Opening ceremony. Choir Concert Avatseremoonia. Koorikontsert 

St.Mary’s Academy

Thursday – Neljapäev August 4, 2011
  “Kuld Lõvi” Hotel
 9:00 am Seminars Seminarid Hotel
 9:00 am Dance Practice Tantsuproov Hotel
 2:00 pm Family Picnic Rahvapidu Alderbrook Park

Friday – Reede August 5, 2011
  “Kuld Lõvi” Hotel
 9:00 am Choir Practice Kooriharjutus Hotel
 1:00 pm Guest performance-Kajakas, Kungla Külaliskontsert-Kajakas, Kungla Hotel
  2:00 pm EOLL meeting EOLL koosolek Hotel
 3:00 pm Main Rehearsal Peaproov Hotel
 7:00 pm Song and Dance Concert - Hõissa Tuljak! Laulu ja tantsupidu - Hotel

Saturday – Laupäev August 6, 2011
  “Kuld Lõvi” Hotel
 8:00 am Golf tournament Golfi turniir Heron Lakes Golf Course
 9:00 am Worship Service Vabaõhu jumalateenistus The Grotto
 9:00 am City Walk “Linnaskäik” Portland Downtown
  Movie: Singing Revolution Film: Laulev revolutsioon Hotel
 1:00 pm Academic Lunch Akadeemiline lõuna Hotel
 1:00 pm Youth  Rock & Roll Pool Party Noorte Rock & Roll basseini pidu Hotel
 3:00 pm Guest performance Portlandia Celebrates Estonian Music!  

Külaliskontsert Portlandia pühitseb Eesti muusikat! Hotel
 7:00 pm Celebrate Pacific NW Style at the Ball Ball-tantsuõhtu Pacific NW stiilis Hotel

Sunday – Pühapäev August 7, 2011
  “Kuld Lõvi” Hotel
10:00 am Closing Ceremony Lõputseremoonia Hotel

The Doubletree Hotel is adjacent to the Lloyd Center Mall, a large city park, and the MAX Light
rail line to both the airport and downtown Portland.
The DoubleTree Hotel is now accepting hotel room reservations either online or at 1-503-281-
6111. During your reservation request, please indicate that your reservation is for the DoubleTree
Hotel at Lloyd Center in Portland and for the West Coast Estonian Festival. Rooms are $105-
$120/night. Overnight parking is free. The confirmation letter from the hotel will incorrectly state
parking is $18, but it is free according to our contract with them.
Doubletree Hotel Portland 1000 NE Multnomah Street Portland, Oregon, USA 97232
Tel: +1-503-281-6111
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Kuupäev
(Date)

Üritus
(Event)

$ kuni 30.juuni
($ thru June 30)
$ kuni 30.juuni
($ thru June 30)

$ peale 
1.juulit

($ after July 
1)

Piletite Arv
# of Tickets
Piletite Arv
# of Tickets

$ Kokku
($ Total)

8/3/11
ERKÜ Kongress

Congress of Estonian Organizations
Ticket required

8/3/11
ERKÜ Kongress

Congress of Estonian Organizations
Ticket required $0 $0 X $0.00

8/3/11

Avatseremoonia & Kooride Kontsert
Opening Ceremony & Choral Concert

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

8/3/11

Avatseremoonia & Kooride Kontsert
Opening Ceremony & Choral Concert

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

$25 $30 X8/3/11

Avatseremoonia & Kooride Kontsert
Opening Ceremony & Choral Concert

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required
$10 $15 X

8/3/11

Avatseremoonia & Kooride Kontsert
Opening Ceremony & Choral Concert

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required $0 $0 X $0

8/3/11

Bussi Transport Avatseremooniale
Bus Transport to Opening Ceremony

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

8/3/11

Bussi Transport Avatseremooniale
Bus Transport to Opening Ceremony

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

$7 $10 X8/3/11

Bussi Transport Avatseremooniale
Bus Transport to Opening Ceremony

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required
$5 $7 X

8/3/11

Bussi Transport Avatseremooniale
Bus Transport to Opening Ceremony

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required $0 $0 X $0

8/4/11

Rahvapidu
Folk Picnic

 Adult
 Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

8/4/11

Rahvapidu
Folk Picnic

 Adult
 Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

$40 $45 X8/4/11

Rahvapidu
Folk Picnic

 Adult
 Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required
$20 $25 X

8/4/11

Rahvapidu
Folk Picnic

 Adult
 Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required $0 $0 X $0

8/4/11

Bussi Transport Rahvapeole
Bus Transport to Folk Picnic

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

8/4/11

Bussi Transport Rahvapeole
Bus Transport to Folk Picnic

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

$20 $25 X8/4/11

Bussi Transport Rahvapeole
Bus Transport to Folk Picnic

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required
$15 $20 X

8/4/11

Bussi Transport Rahvapeole
Bus Transport to Folk Picnic

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required $0 $0 X $0

8/5/11

Hõissa Tuljak! Laulu & Tantsu Pidu
Hõissa Tuljak! Song & Dance Concert

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

8/5/11

Hõissa Tuljak! Laulu & Tantsu Pidu
Hõissa Tuljak! Song & Dance Concert

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

$20 $25 X8/5/11

Hõissa Tuljak! Laulu & Tantsu Pidu
Hõissa Tuljak! Song & Dance Concert

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required
$10 $15 X

8/5/11

Hõissa Tuljak! Laulu & Tantsu Pidu
Hõissa Tuljak! Song & Dance Concert

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required $0 $0 X $0

8/5/11

Kajakas/Kungla Tantsu Kontsert
Kajakas/ Kungla  Dance Concert

Adult
Youth

Child (5 and under) Ticket required

8/5/11

Kajakas/Kungla Tantsu Kontsert
Kajakas/ Kungla  Dance Concert

Adult
Youth

Child (5 and under) Ticket required

$15 $20 X8/5/11

Kajakas/Kungla Tantsu Kontsert
Kajakas/ Kungla  Dance Concert

Adult
Youth

Child (5 and under) Ticket required
$5 $10 X

8/5/11

Kajakas/Kungla Tantsu Kontsert
Kajakas/ Kungla  Dance Concert

Adult
Youth

Child (5 and under) Ticket required $0 $0 X $0

8/6/11 Golfi Turniir
Golf Tournament8/6/11 Golfi Turniir
Golf Tournament $75 $85 X

8/6/11 Vabaõhu Jumalateenistus Grottos
Outdoor Worship Service at the Grotto

Vabatahtlik annetus kohapeal
Free-will offering during the 

service

Vabatahtlik annetus kohapeal
Free-will offering during the 

service

Vabatahtlik annetus kohapeal
Free-will offering during the 

service
X $0

Esimese lehekülje summa =
Page one subtotal =

Esimese lehekülje summa =
Page one subtotal =

Esimese lehekülje summa =
Page one subtotal =

Esimese lehekülje summa =
Page one subtotal =

Esimese lehekülje summa =
Page one subtotal =

LEP (West Coast Estonian Days) 2011 Tellismisleht (Order Form) 

Nimi (Name)____________________________________ Kuupäev (Date)________________________

Aadress (Address)________________________________ Telefon (Telephone)_____________________

_______________________________________________ E-mail________________________________



Kuupäev
(Date)

Üritus
(Event)

$ kuni 30.juuni
($ thru June 30)
$ kuni 30.juuni
($ thru June 30)

$ peale 
1.juulit

($ after July 
1)

Piletite Arv
# of Tickets
Piletite Arv
# of Tickets

$ Kokku
($ Total)

Esimese lehekülje summa =
Page one subtotal = 

Esimese lehekülje summa =
Page one subtotal = 

Esimese lehekülje summa =
Page one subtotal = 

Esimese lehekülje summa =
Page one subtotal = 

Esimese lehekülje summa =
Page one subtotal = 

8/6/11

Bussi Transport Jumalateenistusele
Bus Transport to Worship Service

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

8/6/11

Bussi Transport Jumalateenistusele
Bus Transport to Worship Service

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

$7 $10 X
8/6/11

Bussi Transport Jumalateenistusele
Bus Transport to Worship Service

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

$5 $7 X8/6/11

Bussi Transport Jumalateenistusele
Bus Transport to Worship Service

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required $0 $0 X $0

8/6/11 Akadeemiline  Lõuna
Academic Lunch8/6/11 Akadeemiline  Lõuna
Academic Lunch $30 $35 X

8/6/11

Portlandia Pühitseb Eesti Muusikat
Portlandia Celebrates Estonian Music

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

8/6/11

Portlandia Pühitseb Eesti Muusikat
Portlandia Celebrates Estonian Music

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required

$15 $20 X8/6/11

Portlandia Pühitseb Eesti Muusikat
Portlandia Celebrates Estonian Music

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required
$5 $10 X

8/6/11

Portlandia Pühitseb Eesti Muusikat
Portlandia Celebrates Estonian Music

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required $0 $0 X $0

8/6/11
Film “The Singing Revolution” 

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required
8/6/11

Film “The Singing Revolution” 
Adult

Youth (6-17 years)
Child (5 and under) Ticket required

$4 $5 X
8/6/11

Film “The Singing Revolution” 
Adult

Youth (6-17 years)
Child (5 and under) Ticket required

$3 $4 X8/6/11
Film “The Singing Revolution” 

Adult
Youth (6-17 years)

Child (5 and under) Ticket required $0 $0 X $0

8/6/11
Ball-Tantsuõhtu

Ball-Dinner/dance
Adult

Youth (0-17 years)
8/6/11

Ball-Tantsuõhtu
Ball-Dinner/dance

Adult
Youth (0-17 years)

$85 $90 X8/6/11
Ball-Tantsuõhtu

Ball-Dinner/dance
Adult

Youth (0-17 years) $40 $45 X

8/7/11 Lõputseremoonia 
Closing Ceremony   Ticket required8/7/11 Lõputseremoonia 
Closing Ceremony   Ticket required $0 $0 X $0

Adult registration with pin/wristband (choose one).          
Required for entry into Kuld Lõvi

Adult registration with pin/wristband (choose one).          
Required for entry into Kuld Lõvi $15 $20 X Pin______

Band_____
Pin______

Band_____
Youth (6-17 years) registration with pin/wristband (choose 

one). Required for entry into Kuld Lõvi
Youth (6-17 years) registration with pin/wristband (choose 

one). Required for entry into Kuld Lõvi $10 $15 X Pin______
Band_____
Pin______

Band_____
Child (5 & under) registration with pin/wristband (choose 

one). Required for entry into Kuld Lõvi
Child (5 & under) registration with pin/wristband (choose 

one). Required for entry into Kuld Lõvi $0 $0 X Pin______
Band_____
Pin______

Band_____ $0

Annetus Eestist tulnud esinejate toetuseks
Donation for support of Estonian performers

Annetus Eestist tulnud esinejate toetuseks
Donation for support of Estonian performers

Summa
Amount
Summa
Amount

Tsekk palun välja kirjutada EOLL ja saata koos 
täidetud vormiga:

Make checks payable to EOLL and send with 
completed form to:

Tsekk palun välja kirjutada EOLL ja saata koos 
täidetud vormiga:

Make checks payable to EOLL and send with 
completed form to:

Make your check out to:
West Coast Estonian League

Make your check out to:
West Coast Estonian League

Make your check out to:
West Coast Estonian League

Make your check out to:
West Coast Estonian League

Make your check out to:
West Coast Estonian League

Kokku
Total 
(US $)

Mail your registration & order form to:
West Coast Estonian Days

PO Box 13073
Portland, OR  97213-0073

* Lepingute ja kindlustuse tõttu on 
odavamad hinnad maksvad ainult 
eeltellimistele 30. juunini 2011.
Pärast seda kuupäeva tõusevad  
hinnad lisakulude katteks nagu 
eelpool tabelis näidatud.
Saatke tellimised varakult!

* Due to various guarantees/
commitments, the discounts
are valid until June 30, 2011.  
After this date ticket prices for 
many events will be raised to 
cover additional costs.
Order early and save!



LOUIS KAHN: POINT COUNTER POINT II, a return home to Estonia.
Recently Estonia, the birthplace of world renowned architect Louis I.Kahn has been given a rare

opportunity to own one of Kahn’s most unique creations, the POINT COUNTER POINT II. When
commissioned by Robert Boudreau, founder and director of the American Wind Symphony Orchestra
(AWSO), Kahn worked closely with Boudreau to make his idea of a floating arts center and concert stage
that integrates music, art and community a reality. Since its construction in 1975, it has covered more than
500,000 miles of the world’s waterways including the US, Canada, Caribbean, and the Baltic and Irish
Seas and commissioned over 400 new musical compositions, including that of Estonian Erkki-Sven Tüür.

This still futuristic 195’ long 35’ wide steel vessel contains a 75’wide stage and reveals a retractable
acoustical shell raised by hydraulic lift allowing the concerts to be viewed from the waterfront. Although
stage performances are the most awaited events, galleries on the barge invite visitors to familiarize with
the work of local artists. Traditionally, musicians often mentor children of families that play the same
instrument, lead workshops at local schools and perform throughout the towns. Poets, artists and
composers in residence lead workshops and discussions. Continuing such a tradition could bring a wealth
of cultural exchange not only within Estonian communities but also abroad.

The Estonian Architecture Union first approached Robert Boudreau about doing a tour in Estonia as
part of the Cultural Capital of Europe 2011 events. Discussions developed into the possibility of Estonia
becoming the new home for the vessel and Boudreau in visiting Estonia met with politicians and cultural
heads both in Tallinn and at potential port cities for the tour, including Pärnu, Narva, Kuresaare. Although
there are interested buyers in the United States the AWSO has offered to sell the vessel to Estonia for half
the cost, at $1.5 million dollars with an additional $400,000 necessary to sponsor the project.

Robert Boudreau said that conducting the AWSO and leading tours through communities has not just
been about creating music, it is about ’creating magic’, and this stands true to the potential sale to Estonia.
He stated that, “My greatest joy would be to know that Lou Kahn lives on in his homeland”. Louis Kahn
was born in Estonia and lived in Kuresaare, Saaremaa until his family immigrated to Philadelphia in
1906.

Since Boudreau’s visit to Estonia, a real desire has been created on the part of several influential
Estonians to purchase the floating arts center and a Foundation in Kahn’s name is being formed to
oversee and lead the project. Great strides are being made on both sides of the Atlantic to capture this
fabulous opportunity and make it a reality.

Individuals and organizations are welcome to support this project with a tax deductible contribution
to the AWSO toward the sale of the vessel to Estonia. Possible contributions include having a plaque
underneath one of 20 round windows on the vessel ($5000); a plaque with your name or organization on
one of 6 doors leading to the galley, pilot house, art gallery ($10,000): Five Commissions are available to
Estonian composers, including works of poetry set to music ($10,000). All works will be published by
C.F. Peters Corporation, New York and the dedication to the commissioner or his family or organization
will be on the first page. A $20,000 contribution would include one week living aboard and being a crew
member of the POINT CONTER POINT II during the 8 week season from the end of June through the
end of the Baltic Tour in August.

In light of the developments, Robert Boudreau is planning on bringing the vessel and the AWSO to
Estonia in late June to participate in festivities relating to Tallinn’s designation as the Cultural Capital of
Europe for 2011. The orchestra would then perform in three additional ports – Narva, Pärnu and
Kuressaare – and continue throughout the Baltic, revisiting communities in Finland, Sweden, Norway and
Denmark where the AWSO performed in 1989 and1990.

Musicians having interest in auditioning for this tour, or individuals or organizations wanting to
support this project should contact the AWSO at awso@consolidated.net. More information can also be
found on the organizations’ website at www.americanwindsymphonyorchestra.org. Articles regarding this
project have also been recently published in several Estonian papers, including SIRP and Eesti Ekspress
and can be found on their websites.

The purchase of the Point Counterpoint II by Estonia not only would ensure the preservation and
continued use of a work by a world renowned architect, it would bring a work of Louis Kahn to his
birthplace and give Estonia an extraordinary vessel and venue with which to activate its waterfronts and
with which to spread its great music and art at international events.

-Heli Ojamaa
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Hemingway and Two Estonians
It had been two days since the Mariner of the Seas left the port of Valparaiso, Chile and with

3,800 passengers aboard sailing southward toward Cape Horn, South America. Each morning my
husband and I went to the formal dining room for breakfast to meet interesting people from
different parts of the world. And so began the morning of Friday, February 4th at a table of five
with a blond lady next to me from Vancouver Island and one other couple from Ohio. The
breakfast morning conversation turned to talk of travel documents and I mentioned that my
husband had a Canadian passport and an Estonian passport. The lady next to me announced rather
excitedly "My mother was Estonian!" She said that her mother barely escaped the clutches of
Russian occupation, had married a Greek and further that she, Crissa Constantine, sitting next to me
had spent childhood years in Greece.

"Your name sounds familiar " I said.
"There was a book written about my mother" she added, "called Banished from the

Homeland."
I said "I wrote a review about that book for the Postipoiss the local Estonian newsletter in

Vancouver."
She replied "I wrote the book!"
What are the odds?
The next port stop was Ushuaia, Argentina, population 64,000, the most southerly city in the

world on the island of Tierra del Fuego. The tender boats taking passengers from the ship to the city
was running 3 hours late and my husband said "Well it's not the end of the world if we don't get off
to see it."

"Actually it is the end of the world," said I amused.
Ushuaia is a cold place at a latitude of 54.8 degrees S. Tallinn's latitude is 59.4 degrees N. Ice

water currents from the Southern Ocean, so named in 2000, account for the cool summer
temperatures averaging 5 to 12.5 Celsius in December through March. After a city walking tour we
were in the tender boat when my husband heard some Estonian being spoken. We introduced
ourselves to a couple from Tartu and the gentleman commented that Hemingway had said there's at
least one Estonian in every port. I asked "Did Hemingway actually say that?"

In Hemingway's book To Have and Have Not published in 1937 there is a 13 line paragraph
mentioning 2 Estonians aboard a 34 foot yacht in Key West, Florida who wrote articles about their
sea adventures and sent them back to Estonia earning $1.00 to $1.30 per column. Papa H. went on
to say other Estonian sailors, some 324 of them, were sailing round the world and their stories too
met print in Estonia under a column entitled Sagas of Our Intrepid Voyagers. Hemingway surmised
that such articles were as exciting for Estonians to read as sport features were for U.S. newspaper
readers. Contrary to a multitude of internet reports, the popular quote "In every port in the world, at
least two Estonians can be found" or some similar version of it was not written by Hemingway per
se. What he wrote according to my research was: "No well-run yacht basin in Southern waters is
complete without at least two sunburned, salt bleached-headed Esthonians [sic] who are waiting for
a check from their last article." Rather a mouthful and he refers to writers specifically.

As for Crissa Constantine, she is not only a writer but also a classical pianist and composer.
Her beautiful music can be heard at her website: http://crissa-constantine.com/music.htm

EVA VABASALU
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Kremlin gold
THE idea of secret-service involvement in democratic politics rightly gives people the

shivers. It is voters, not spooks, who should decide elections. That is particularly true in ex-
communist countries, where the security and intelligence services (thanks to their troves of
compromising information and ability to bug phone lines) all too often play a disproportionately
important political role.

In the Baltic states, the dramatic intervention of the security services led to the
impeachment of Lithuania's president,  Rolandas Paksas, in 2004 on the grounds (hotly denied)
that he was under the influence of Russian intelligence and organised crime. The fallout from that
poisons Lithuanian politics to this day (Dalia Grybauskaite, the current president, fears that she
may be subject to the same dirty tricks).

Estonia's security and intelligence services are well aware of the danger of any direct
intervention in politics. Which makes it all the more dramatic that the security police, KAPO, has
now publicly announced that the leader of the Centre Party, Edgar Savisaar, is compromised by
his connection with Russian funding sources (which he denies).

This is a breaking story so more will no doubt emerge in the days ahead. But here are a
few initial thoughts. Mr Savisaar was a big figure during the independence struggle (he was prime
minister in the last "Estonian SSR" government). Anyone who lived in Estonia in 1990-91 must
recognise his contribution to the country's restoration of independence. However, his record since
then is questionable, to put it mildly. As interior minister in the mid-1990s, he was involved in a
bugging scandal in which a private security company appeared to be snooping on his political
opponents. Recently, as mayor of Tallinn, he has run the capital city in a style more reminscent of
Chicago than, say, Stockholm. On the other hand, his party attracts a lot of Russian votes: around
80% of its support comes from that quarter. In a way, he is a contributor to integration (and one
could argue that Estonia has blazed a trail on this compared with Latvia, where the equivalent
Harmony Centre is still consigned to the political wilderness at national level).

At face value, the allegations do look serious. The danger is that Mr Savisaar's voters will
think he is being smeared. The problem for the Estonian authorities is to make the allegations
look credible, but without endangering the security service's sources and methods. The neatest
solution might be if Mr Savisaar's own party colleagues would present him with the (political,
metaphorical equivalent) of a revolver and a bottle of whisky, allowing him to step down
gracefully.

All in all, it is not what Estonia wants or needs in the run-up to what should be a
triumphant entry into the euro zone.

UPDATE: KAPO has declassified the documents. The behaviour described certainly
seems furtive. But smoke and a gun are not the same as a smoking gun. So far Mr Savisaar seems
determined to fight the allegations, albeit with the ingenious defence that Russians are getting at
him because of his Estonian patriotism. The prime minister, Andrus Ansip, says that it was people
in Mr Savisaar's Centre Party who raised the alarm. But who are they? Will they go public? The
danger for Estonia is that Mr Savisaar hangs on, and the organs of state look both toothless and
biassed. Time to head for the sauna for some head-clearing steam rather than all this political fog.
 Dec 21st 2010 E.L. | LONDON
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VANCOUVERI EESTI
PENSIONÄRIDE ÜHING

,,KULDNE KLUBI’’

**************
TEGEVUSKAVA
SÜGISEL 2011

*******************
Kolmapäevased
kokkusaamised
algusega 12.00

keskpäeval
MEIE KODUS
****************
Mihklikuul / sept.

7. ja 21.
     Viinakuul / okt.
                      5. ja 19.
Talvekuul / nov.

                     2., 16. ja  30.
  Jõulukuul / dets.

           4. (laat) ja 16.(lõuna)

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

ps.   Jõuluvana
lubas tulla lõunale

Jõulukuu 16. päeval  !

VES
Jaanipäev
Võidupüha

Mäeotsal

Laup.

25.juunil 2011
värav avatud kell 13:00

*
*

Traditional
Estonian

St. John’s Day
Picnic/dance

Saturday
25th of June 2011

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

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

12.06.2011 13.00 EKÜK - Küüditatute mälestamine -
Remembering the deportations in Estonia

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

18.06.2011 10.00 Talgud - work bee Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

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 - Burnaby

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

DoubleTree Hotel - Lloyd Center
Portland, Oregon

13.08.2011 10.00 Talgud - work bee Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

20.08.2011 13.00 Suvepidu - picnic Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

28.08.2011 Postipoisi sügis numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

18.09.2011 13.00 EKÜK - Kodust lahkumine Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

15.10.2011 10.00 Talgud - work bee Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

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

www.estonianevents.com


