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Vabariigi President Eesti iseseisvuse
taastamise 20. aastapäeval 20. augustil 2011 Toompeal

Head sõbrad, kaasmaalased.

Eesti, nagu ka teiste NSV Liidu haardes olnud maade, vabaks saamises 20. sajandi lõpus
on midagi muinasjutulist. Aga seda vaid pealiskaudsel vaatamisel. Sest tegelikult olid rahva tahe
ja vabadussoov nendeks käärideks, mis käristasid lahti võõra impeeriumi õmblused.

Meie vabaks saamise loos on palju kangelasi. Neid oli rohkem kui miljon, kes soovisid
oma vaba riiki ega kartnud koguneda Hirveparki või Lauluväljakule või Pilistverre või Balti ketti
või Vabaduse väljakule 1991. aasta augustiputši ajal või Tallinna teletorni juurde, kui Pihkva
dessantdiviisi soomukid seda piirasid.

Paljud inimestest, keda saatus oli NSV Liidu kaugustest Eestisse toonud, tulid meiega,
tulid Eesti riigiga. Osa jäi kinni minevikku ja meie keeruline ülesanne on ikka olnud nad sealt
tulevikku juhatada.

Oli iseseisvusmeelne ülemnõukogu ja Eesti Kongress, fosforiidisõda ja Rahvarinne,
muinsuskaitse, loomeliitude ühispleenum ja sõltumatu noortefoorum, rohelised ja ERSP.

Nad kõik ja veel paljud teised ladusid oma kivid Eesti iseseisvuse taastamise müüri. Iga
kivi seal oli oluline, sest ühe puudumine võinuks kogu ehitise viltu kiskuda.

Kuid mördiks selles müüris oli Eesti üksmeel oma eesmärgi suhtes. Ning ka
omavahelised vaidlused, mida ikka juhtus, ei suutnud nõrgestada rahva järjest küpsevat ja
tugevnevat tahet, mis tipnes 1991. aasta 20. augusti hilisõhtul siinsamas, Toompea lossi suures
saalis kogunenud ülemnõukogu otsusega taastada meie riigi iseseisvus. Eesti rahvas sai, õigemini
võttis oma riigi tagasi.

Tsiteerides ühe kirjandusliku tegelase sõnu tollest augustist, siis: “See oli nii suur võit, et
keegi ei saa sellest arugi. Kõige suuremad võidud saadakse ilma sõjata, seepärast ei paista nad
silma.”

Eestil on viimase 20 aasta jooksul olnud võite rohkem kui kaotusi. Meil on riigina hästi
läinud. Eesti rahvas on tubli olnud. Eesti riik on tubli olnud. Eesti Vabariigi lipp lehvib ÜRO,
Euroopa Liidu, NATO ja veel mitme olulise rahvusvahelise organisatsiooni peamaja ees. Meil on
alles oma keel ja oma kultuur. Enamgi veel, me keel ja kultuur arenevad, me keelel on Euroopa
Liidu ametliku keele staatus.

Nüüd, tähistades Eesti iseseisvuse taastamise 20. aastapäeva, võime olla üksteise suhtes
eriliselt sõbralikud ja heatahtlikud. Me oleme seda väärt. Meil on põhjust iseenda ja oma riigi üle
uhkust tunda.

Tõsi, kümned tuhanded meie kaasmaalased on viimasel kahel aastakümnel tundnud ka
keerulisi aegu, raskused pole veel päriselt möödas. Aga rahva ja riigina oleme me toime tulnud.
Hakkama saanud. Tugevamaks muutunud. Ja ma loodan, et muutume veelgi hoolivamaks ja
märkavamaks nende suhtes, kes riigi hoolt ja märkamist vajavad.

Neli aastat olen andnud 20. augustil toonaste sündmuste tänuks ja tunnustuseks
mälestuskivi, mis on tükike 1991. aastal Toompead kaitsnud kivitahukast. Selle on saanud
„ükskord-me-võidame-niikuinii“ Heinz Valk, vägivallatu vastupanu üks kehastajaid Lagle Parek,
Tallinna teletorni kaitsjad augustis 1991 ning Eesti laulvale revolutsioonile muusika ja sõnad
andnud Alo Mattiisen ja Jüri Leesment.

Täna on mul hea meel ja austav võimalus meenutada neid 69 Eesti ülemnõukogu liiget,
kes 1991. aasta 20. augusti hilisõhtul hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt. See
augustiputši keerises tehtud otsus sündis kokkuleppest ja koosmeelest ülemnõukogu ja Eesti
Komitee vahel ning oli taastatud riigile kindlaks alusmüüriks.
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Vabariigi President Eesti Vabariigi
iseseisvuse taastamise 20. aastapäeva vastuvõtul Kadrioru roosiaias

19. augustil 2011

Tere tulemast taaskord Kadriorgu, mu kallid kaasteelised.
Ma tahan täna, meie iseseisvuse

taastamise 20. aastapäeva eelõhtul küsida:
kas me oleme valmis? Mitte päris selles
mõttes, et kas aeg on tänaseks pidujutuks
küps. Ma küsin pigem: kas me eestlastena,
riigina, ühiskonnana, kogukondadena,
ettevõtetena, inimestena oleme küpseks
saanud?

Enesekriitilisus, valmisolek ja
soodumus ausalt hinnata oma käitumist ja
tegevust on küpsuse tunnus. Selle põhjal
võiks kuulutada, et meie, eestlased, oleme
eriti küpsed. Isegi üleküpsed, võiks mõned
arvata...

Ometi täna, meie ühise riigi iseseisvuse taastamise 20. aastapäeval, võime kogu enda
loomuomase enesekriitilisuse juures siiski ka päris uhked olla: me oleme hästi hakkama saanud.
Kordades paremini hakkama saanud, kui väljaspoolt vaatlejad ennustasid. Aga loomulikult mitte
nii hästi, nagu loodeti põlvkond tagasi, et iseseisvus iseenesest teeb meist suurriigi ja oma raha
veeretab igasse hoovi Mercedese.

Ma vabandan liiga kulunud, kuid omal ajal käibel olnud metafoori eest, aga tõsi on see, et
vabaduse eest võidelnud kolm Balti musketäri jõuavad täna oma dumas‘liku järjeni
Kakskümmend aastat hiljem. Peamine on selle metafoori juures mõista, et populaarkultuuris nii
täna kui ka sajandeid tagasi jõuab jätkuosadeni ikka elujõuline, samastumist ja kaasaelamist
võimaldav looming.

Kuhu oleme siis jõudnud? Täna olen viiendat korda kutsunud siia Kadriorgu Eesti
vabanemisele tõuke andnud loomeinimesi, ja ka teisi, kelle panus iseseisvuse taastamisel väärib
tunnustamist. Või nagu näitleja Peeter Oja eile väga täpselt hindas: olen kutsunud siia neid,
kellele Aeg osutas erakordset au osaleda vahetult Eesti vabanemises.

Selle päeva tähistamisega alustades lootsin luua tervendava traditsiooni. 20. augusti
tunnistamine või mittetunnustamine kandis endas veel viis aastat tagasi tarbetut lõhet, kunstlikult
tekitatud ja nooremates inimestes täiesti arusaamatut pinget. Eriti seetõttu, et Eesti Vabariigi
loomine 93 aastat tagasi, mil rohi oli rohelisem ja inimesed kõik üle keskmise targad ja pikad, on
ammugi muutunud kuldseks minevikuks, mille idealiseeritud häädusega ei suuda tänapäeva
tegelikkus kunagi võistelda.

Ent me vabaks saamise protsess, mille tõukasid käima nii endised süümevangid kui ka
eesti rahva süümeinimesed, loojad, ei jää kuidagi vähem tähtsaks ega õilsaks. Kodanike julgus
ebaõiglusele vastu hakata lõi aluse julgusele nõuda vabadust.

Ma ei väsi kordamast – meie vabadusel ei ole isa ega üht ja ainust maaletoojat. Meist
igaüks on selle vabaduse looja, kes 20. augustil 1991, kes varem, kes hiljem. Vabadus võinuks
olla ka üürike või näiline, nagu näeme paljudes riikides, mis ometi iseseisvatena esindatud ÜROs.
Hinnakem seda koos tõsiasjaga, et vaid kolm Nõukogude Liidust vabanenud rahvast on suutnud
üles ehitada täiesti vaba ja demokraatliku riigi. Ma usun, et mitte juhuslikult ei valinud need kolm
riiki parlamentaarset riigikorda, ega panustanud geniaalsele juhile, päästjale, kõigeteadjale. Me
kõik oskame oma peaga mõelda ja otsustada.
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Ehk just seetõttu ei käitugi Eesti nagu noorpõlvesaavutusi elu tähetunniks pidav
keskealine. Minevikus elades ja vaid sellest rõõmu tundes. Me märgime oma võite, kuid vaatame
alati kriitiliselt tänapäeva ja lootusega homsesse.

Kirjutasin hiljaaegu eessõna peagi ilmuvale uuele inimarengu aruandele. Erinevalt
varasematest raportidest võrdleb see kõigi kolme Balti riigi viimase kahekümne aasta arengut ja
vaetakse ka laiemalt, kus me asume võrreldes oma Läänemere ja Euroopa naabritega. Neile,
kellele on ülioluline Eesti ja eestlaste seis kõikvõimalikes edetabelites – eluiga, haridus,
majandus, korruptsioon jne – pakub see kinnitust, et meil on tõesti päris hästi läinud.

Ent seis edetabelites ei defineeri meid. Mitte see ei veena lahkunud kaaskodanikke
naasma ega lahkumist kaaluvaid siia jääma. Mitte see ei too meile mujalt Euroopast andekaid
inimesi, keda me vajame selleks, et edeneda innovatsioonis või üleneda haridussüsteemis.

Olgu tegemist demokraatia või õigusriigiga, me oleme siin suutnud luua midagi üpris
kadestusväärset ja, mis ehk veelgi olulisem, ehtsat. Kasvõi oma kurva saatuse tõttu on rahvas ja
poliitikud adunud elementaarseid tõdesid, mis teistel on vist meelest läinud: et pole võimalik
kulutada rohkem kui teenid, ja lõputule näivale laenamisele tuleb siiski lõpp; et sotsiaalne heaolu,
mis toetub laenudega ostetud häältele ja poliitikale, ei saa kesta igavesti; et oma maal peremees
olemine kätkeb eneses otsuste tegemise õiguse kõrval ka kohustust vastutada.

Eesti iseseisvuse taastamine, mis algas kodanike südamevalust, südametunnistusest ja
kasvas sealt kodanike liikumisse, on kestnud ja on olnud tugev just tänu sellele, et seda ei
algatanud keegi teine, vaid et see on Eesti rahva enda oma. See meelsus on kahekümne aasta
jooksul teisenenud ja küpsenud, väljendudes täna vabakondliku tegevuse hoos ja sisus. See
väljendub ka üle-euroopalistes uuringutes, millest vastupidiselt jutlustet võõrandumisele loeme, et
rahva usaldus oma riigi vastu on kõvasti kõrgem Euroopa Liidu keskmisest.

Muidugi võiks see näitaja olla ka Euroopa parim, ent selle sihini ei jõua me meta-
lahenduste abil, ehk et parlamendis võiks olla nelja asemel kuus erakonda, et Riigikogu võiks olla
poole väiksem või suurem, et kas presidenti valitakse otse või mitte. Need ei ole lahendused. Neil
artiklist saateni ja saatest artiklini korduvatel etlemissõnadel on üsna vähe pistmist demokraatia
toimimise ja selle toime parandamisega.

Kasutan võimalust veelkord täna maitsevääratustega meelde jääda, ehk võtan järgnevalt
kasutusele spordimetafoori: nüüd, mil tõkkejooks on läbi ja riigi püsimise põhieesmärgid
saavutatud, tuleb meil hakata tugevdama meie riigi vundamenti, tema toimimist. Ei, see ei
tähenda „kõva kätt“ või „paksemat“ riiki. See tähendab tegusamat riiki.

Et seadused oleksid paremini läbi mõeldud ja arusaadavamad ja ka parandatavad, kui
selgub, et nad ei tööta ettenähtud viisil. Et kodanikul oleks kõikjal samad võimalused ja sarnane
juurdepääs neile riigi teenustele, mille eest me ju maksumaksjatena kõikjal Eestis samapalju
maksame. Et korruptsioon meie omavalitsustes oleks sama madal kui riigi tasandil. Et
kohtumenetlused ei veniks aastaid ja aastaid.

Selleks kõigeks ei ole vaja makse tõsta. See kõik ei maksa palju. Pigem ehk koguni
säästaks raha ja eriti inimesi. Küll aga suurendavad nad oluliselt usaldust ühiselt ehitatud riigi
vastu. Meie riigi alusmõteks ja seletuseks, miks taastati iseseisvus nii üksmeelselt, on see, et riik
on kodanike jaoks, mitte vastupidi.

Ent mitte vähem oluline pole meie endi suhtumine teistesse. Ja siin ei saa riik enam suurt
midagi teha, ega saa seda riigilt ka nõuda. Eeskätt on see vaimse elukeskkonna parandamine. Et
siin oleks rohkem sallivust ja vähem kõigile tuju äraviivat kurjust ja tigedust. Et oleks vähem seda
„mossis näoga Eestit“. Et me kõigi ühises Eestis koheldaks paremini teistsuguseid inimesi.
Inimesi, kes näevad teistmoodi välja, kes kõnelevad aktsendiga, kes arvavad asjadest teistmoodi.

Et me ei häbeneks oma õnne välja näidata. Siis võime ehk ühel päeval tõesti
ebaeestilikult endaga rahul olla, möönda, et midagi on ka hästi tehtud, et pole siin viriseda
midagi. Olgu see päev täna ja homme, teeme proovi.

Ma tänan ja hea tuju kestmist kogu eelseisval nädalavahetusel. Elagu Eesti!
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Ma üksindagi kahekesi olen

Teist kõikjal olen unistama harjund
ja kõikjal enda kõrval ikka tunnen Teid.
Ja kuigi käime jälle erinevaid teid,
näen enda ees ma ikka kahte varju.

Koos nopime me merest tähemarju.
Koos äratame sissemagand päikeseid.
Ja säratame tiike noruläikeseid
ja karjatame pilveutekarju.

Ja unustame enda, kõik ja aja
ja midagi ei ole rohkem vaja,
kui kanda Kolgatale armastuse rist

ja kuulutada igaviku tuksumist….
- mis sest, et Teil mind enam tarvis pole,
ma üksindagi kahekesi olen.

Ottniel Jürisaar
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E K Ü K  STIPENDIUM

VIVIEN LENA SOIDELE
Vivien Soide õpib Tartu Ülikooli keelekeskuses, eesti keele intensiivkursusel.  See on

kolme aastane programm, millest tal on esimene aasta heade tulemustega selja taga.  Ta
õpetajad kirjutavad: “Vivien on positiivse suhtumisega, töökas ja kõrge õpimotivatsiooniga
üliõpilane.  Ta soovib eesti keele õpinguid jätkata ja oma keeleoskust täiustada.”

Eesti Kultuuri Ühing Kanadas juhatus soovib Vivienile head edu, toetades teda 2011-
2012 õppeaastaks stipendiumiga ulatuses $1,000.00CAN.

JKK

Juta Kitching ja Vivien Soide stipendiumi üleandmisel 15.08.2011
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Üleskutse kihnlastele (ja Kihnu sõpradele)

Nagu on teada terve Kihnu saar on registrisse kantud UNESCO poolt nagu
´Heritage Site´.  Kihnu Kirik mängib sellest suurt  rolli ja on üks eeskujulisem ehitus
saarel.  Esialgse pilgule paistab kirik kena ja korras.  Tegelikult vajab põhjalikku remonti.
Kihnu kirik valmis 1784. aastal luteriusu pühakojana.  Kirik võõrandati 1848. aastal
Nikolai I korraldusel luterlastelt ja anti üle õigeusu kogudusele.  Aastal 1850 valmis
kiriku ümberehitusproject mis jõudis realiseerimiseks ja võeti vastu 12. märtsil 1862.

Mis tekitab
suuremat muret on kiriku
katus, mis on täielikult
amortiseerunud.  2005. a.
torm viis ära osa
katuseplekki, mis asendati
pikapaarilisega.  Samuti
on plekki asendatud
tornikiivril.

Et kirkut päästa on
otsustatud teha korralik
restaureerimine.  Kuna
kirik on muinsuskaitse all,
ei tohi ilma loata teha
ühtegi liigutust aga Pärnu
Muinsuskaitseametiga on
tehtus läbirääkimisi ja
suusõnalik nõusolek on
olemas.  Juuli keskel käis
eelarvestaja tehnilist
seisukorda hindamas ja on
saadud hinnapakkumisi
kiriku katuse ja torni
remonditööde maksumuse
kohta.  Positiivse ajakava
kohaselt kulub tänavune
aasta ettevalmistuseks ja
remont ise algab järgmisel
aastal.

Kiriku retaureerimisekulu kateks on algatud raha korjamine.  EERO on lahkelt
pakkunud abi sellega.  Kui kellegil on tahtmist toetada Kihnu Kiriku parandust, palun
saatke oma panused EERO’le, 17 Tufton Crescent, Toronto, ON  M4A 2E2 .  Palun
kinnitage, et teie nimi ja aadress on olemas tšeki peal ja tšeki peal on märgitud ´Kihnu
Kirik´.  Tulumaksu kviitung postitakse järgmise aasta algul.

Alar Suurkask
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eav  2011 - Eesti Arhiiv Vancouveris
Tegelikult tänane lugu / jutt eav-st sai alguse rohkem kui aasta tagasi - seega peale
Vancouveri Taliolümpiaadi lõppu ehk täpsemalt, siis kui Rahvuskaaslaste Programmi ja
EKÜK-i toetusel Eesti Riigiarhiivist siin viibinud Tiiu Kravtsevil lõppes tema eav
abistamise tööperiood siin. Jätkasime seda arhiivitööd siis ise kuni suveni  ülenädaliste
töökodadega. Tänu Tiiule jõudsime me aga pea kohe selgusele, et me ei ole suutelised
vajalikku arhiivitööd siin ise tegema ega jätkama – meil puuduvad teadmised, puudub
vajalik emakeele valdavus ja ausalt öeldes pea kõigil ka huvi pideva kohustuse enda
peale võtmiseks. Kurb ja kahju küll, aga tõsi mis tõsi!

Tiiu lahkus siit meie sooviga leida kodumaalt keegi, kes saaks tulla siia kuuks või paariks
arhiivindluse tööd juhtima, meid õpetama ja meie amatööridele siin mandril korraldama
arhiivindluse õppekoda. Kahjuks EKÜK 2010 aasta taotlus   Rahvuskaaslaste
Programmilt majanduslikuks abiks ei kandnud vilja, küll aga kaks sooviavaldust
osavõtuks Viljandis toimuvale BaltherNeti Suvekoolile. Seal osalesid Vello VES-is
Raamatukogust ja Teas  eav-st.

Viljandis olles püüdsime levitada sõnumit abi saamise vajadusest, lootusega leida
Suvekoolist selleks võimalike kandidaate. Õnge ei hakanud aga kohapeal paugupealt
kedagi ja kahjuks üks seal soovitatud vanem ja kogenud isik kartis nii pikaks ajaks
kodust nii kaugele ära tulla. Seega tulime abi leidmise suhtes Viljandist tagasi üsna
pettunult ja sügisel alustasime taas oma arhiivi töökodadega Meie Kodus. Töö jätkus
tasapisi nagu varemgi, st. kolmapäeviti vaheldumisi Kuldse Klubiga, kuid ilma suurema
hurraata, aga oh õnne, meie Viljandis levitatud sõnum kandis siiski vilja!

Kevade 2011 lõpupoole jõudis meie sõnum siiski ühe seal viibinud arhiivlase ja
muuseumis tegutseva daami kaudu tema „õetütre“ kõrvuni Tartus, arvatavasti koos
kuuldusega, et EKÜK oli juba aasta alul otsustanud ise välja panna terve vajaliku
summa  oma kassast abi siia toomiseks, sest karta oli, et ka tänavune taotlus (eav
2011.a. Projekt)  ei kanna kah vilja ja et lootus käivitada õpikoda siin  jääb   ainult
unistuseks. Aga, hoolimata sellest, otsus oli ju tehtud ja asi saigi teoks – paar e-posti
kirja edasi tagasi „õetütrega“ ja nii saavutati kokkulepe aja ja tasu suhtes, ning rohkem
kui aasta vana soov Tiiu lahkumise päevast saadik täituski. Tulejaks osutus Ann
Aaresild, Tartu Ülikooli värske bakalaureuse õppe lõpetaja!

See kõik sündis lehekuu lõpupoole ja jaanikuu algul algas siis organisatoorne töö – kes
meist, mida ja millal midagi teeb, jne, pluss arhiivitoa koristamine, tolmutamine ja pooleli
olevate sorteerimiste lõpetamine ning Anni reisi ja ka siinse abijõu suvise ajagraafika
selgitamine. Juta otsustas rentida EKÜK-le soodsalt Anni jaoks väikese korteri oma kodu
allkorrusel, Tarmo kinkis ja lubas eav–le kokku panna vajaliku arvuti, Vello otsustas
minna Käärikule BaltHerNeti Suvekooli, Juta läks ja ostis soojuseta arhiivituppa elektri
soojendaja, Teas  ostis ja monteeris kokku arvuti jaoks töölaua, jne.

Anni siia saabumise päevaks olid kõik asjad enamvähem korras ja paigal. Oli kokku
lepitud, et Juta ja Vello, kes oli Anni kohanud Käärikul, pidid talle lennu-jaama vastu
minema. Tund või paar ennem saabumisaega aga helistas Ann, et ta on otsaga
Calgarys, kus tema paberite uurimise tõttu ta saabumine siia hilineb. Nii saabuski ta
Vancouverisse ühe hilisema lennuga peale vintseldust passikontrollis ja RCMP käes
Calgarys. Miks seda tehti ei ole Annilegi selge, aga küsimuseks tundus olevat olnud
kahtlus nii noore üksiku naisterahva „salajase“ Kanadasse immigreerimise vastu kui ka
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„inimkaubanduse“ kartus. Ehmatus ja hirm oli nii Annile kui ka meile kõigile suur ja talle
arvatavasti ka eluajaks meeldejääv sündmus/pilt Kanadast, aga lõpp hea ja kõik hea ja
nii kohtuski ta esmakordselt plaanikohaselt eav–lastega alles järgmise päeva
pealelõunal Meie Kodu arhiivitoas.

Anni töö algas eav koosolekuga päeval mis oli kuiv, isegi päike tuli välja ja. Annile öeldi
SUUR TÄNU suve siia toomise eest – tal ei olnud isegi vihmavarju kaasas! Koosolekul
tutvuneti ja tehti plaani järgmiseks kaheks kuuks. Vello lahkel loal seati korda Annile ka
töölaud Raamatukogu uues tagatoas, kus on päevavalgus ja mille kasutamiseks Vello
andis eav-le ka võtme. Tore oli näha, et kõik linnas olevad eav-lased olid kohal ja selgus
ka kes neist on suvel linnas ja kes saavad appi tulla Annile arhiivi ja kes saavad Anni
heaolu eest siin hoolitseda kuidagi teistmoodi. Arutluse lõppedes siirduti Juta soovitusel
White Spot-i restorani ühisele lõunale, igaüks omal kulul.

Järgmistel nädalatel toimus eav-laste exodus linnast, kes Lääneranniku Eesti
Päevadele, kes Euroopasse, kes suvilasse või kes pidid lihtsalt tihti lastelapsi hoidmas
käima siin ja seal. Seega Annil oli vaja algul alustada arhiivis „tuhnimist“ pea üksi, algul
tegi ta seda raamatukogus ja hiljem otse arhiivi toas. Abiks talle olid vahetevahel ka Juta
või siis Krista. Nüüd pea septembri algul on arvutis näha Anni töö saavutusi – esmalt
tegi ta korda organisatsioonide nagu Eesti Kooli ja Korp.F!P! kogud, siis algupäraselt
juba sorteeritud EOLL-i kogu ja nüüd on tal käsil mitme kastiline VES-i kogu. Ta on ka
teinud täiendusi mitmetele eraisikute kogudele.

Anni panus siin on olnud igati mahukas, iseseisev  ja kiiduväärt. Kahjuks jäi, nagu karta
oli, siinsete eav amatööride treenimine sel suvel tegemata huvitatud osalejate puudusel.
Söed ühe õpikoja korraldamiseks tulevikus on aga sellegi poolest hõõgumas tuha all...

Suur tänu kõigile eav-lastele, eriti aga Jutale abiks oleku eest nii arhiivis kui ka Annile
muuseumi ja ülikoolide näitamiste eest, ka Imbile. Aitäh Tarmole arvuti sissepaneku

eest, Viktorile
Annile Capilano
rippuva silla
näitamise eest ja
mu enda kaasale
hüva koduse lõuna
eest.

Kõige rohkem tänu
aga siiski Annile
endale – SUUR,
SUUR AITÄH
tehtud töö ja ka
päikese siia
toomise eest  -
lootuses, et ehk
tuled kord veel
appi!
eav Arhivaar 2011Teas, Ann ja Tarmo arhiivitoas Foto: Juta Kitching
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                                     VANCOUVERI PEETRI KOGUDUS
6520 OAK STREET

                                    VANCOUVER BC  V6P  3Z2
                                               Tel.   604-263-1802

                   Teenivad Eesti vaimulikud,  pastor A.Rebane, praost Thomas Vaga.

                                                     Organist: Robert Batt

                                      Vajanduse korral helistada koguduse
                                      esimehele Armas Kivisild
                                               tel,  604-987-9418

  Pühapäeval,  4  septembril       JUMALATEENISTUST EI TOIMU.

  Pühapäeval   11 septembril  kell 11 h  JUMALATEENISTUS.  pastor A. Rebane

   Pühapäeval   18  septembril  kell 11 h   KODUMAALT LAHKUMISE
      MÄLESTUSTEENISTUS.   Armulauaga.  praost  Thomas Vaga

   Pühapäeval    25  septembril  kell 11 h   JUMALATEENISTUS.  pastor A. Rebane
                   Koguduse 61.  aastapäeva   kohvi  peale  teenistust.

    JÄRGNEB:
    KOGUDUSE  KOOSOLEK    kell  1 pl     “Meie kodu üleval saalis”

                                                       

   OKTOOBER;

    Pühapäeval   2  oktoobril     JUMALATEENISTUST EI TOIMU.

    Pühapäeval    9  oktoobril     JUMALATEENISTUST  EI  TOIMU.

    Pühapäeval  16  oktoobril   kell  11 h   JUMALATEENISTUS. pastor A. Rebane

    Pühapäeval   23  oktoobril  kell  11 h   JUMALATEENISTUS.  pastor A.Rebane

     Pühapäeval   30   oktoobril  kell  11 h   JUMALATEENISTUS. pastor A. Rebane
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Armastuse säde

Ülim armastuse säde Sulle südamesse pandud,
oled Loojalt määrat käima oma teed.
Sündides ju Sulle kaasa antud
jõud, mis vägistab ka tormitsevad veed.

Oma vaimurikka südame Sa kõigile siin jagad,
aidata Su ülim püüd ja soov.
Piirid valjud ületada aitad
siis, kui karm näib heitlik ajavool.

Süda vastu võtma Armule Sul avat,
Sulle käia antud armastuse tee.
Valgust pimedusse vaimukuses külvad,
elu valustääristatud maisel teel.

Liili-Anne Parlo
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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, 9.oktoobril, kell 11.00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre

* Kõik teretulnud *

13



Noorte laulu- ja tantsupidu 2011
Reedel, 1.juulil,  Tallinna lauluväljakul astus lavale enam kui 22 000 noort Hiinast kuni

Kanadani. Korraldajate sõnul võttis kolmepäevase laulu- ja tantsupeo avaetendusest osa kokku 22
239 esinejat, kes jätkasid nii juba ligi 150 aastat kestnud traditsiooni. Lisaks rahvarõivastes eesti
noortele astusid üles ka 404 koorilauljat kaheksast välisriigist: Kanadast, Hiinast, Soomest, Lätist,
Luksemburgist, Norrast, Rootsist ja Šveitsist. Korraldusmeeskonna liikme Kaija Velmeti sõnul
pidid kõik väliskülalistest lauljad õppima selgeks eestikeelseid laule ning saatma 2011. aasta
jaanuariks oma esinemise salvestise. Koor, mille lauljate keskmiseks vanuseks oli 14 aastat,
koosnes laulurühmadest üle kogu Eesti, ning peaproovideks tuldi kokku sel nädalal. Suured
laulupeod täiskasvanute kooridele said alguse 1869. aastal, mil Eesti kuulus Tsaari-Venemaa
valdusesse, ning pärast seda on need ajaloo keerdkäikudest hoolimata iga viie aasta tagant aset
leidnud. Nõukogude Liidu ajal, 1961. aastal, lisandus veel noorte laulupeo traditsioon.
Laulupidude traditsioonist sai alguse ka Eesti laulev revolutsioon – 1987. aastal alanud
nõukogude võimu vastased massidemonstratsioonid, milles osales 300 000 laulvat
meeleavaldajat.

AFP

Rongkäik Viru Väljakul

14



Tantsupidu on laulupeo noorem vend
lga eestlane peaks teadma, millised on eesti rahvatantsu põhisammud.

See, kes ei rnõista, et klassikaline tants on koikide tantsude alus, ei tea tantsust rnidagi,
kinnitab Märt Agu.

Kas me üldse teame, mis tantsu tantsupeol tantsitakse? Rahvatantsu? Seda nüüd küll,
aga mida rahvatants tänapäeval tähendab? Kas aegade hämaruses kollektiiv-loominguna
sündinud tantse, mis on mingi ime läbi meieni ulatunud või hoopis midagi muud?

XI noorte tantsupeo kunstiline juht Märt Agu ütleb aga, et tantsupeol tantsitakse hoopis
teatud liiki autoritantse, mis on sellele vaatamata rahvatantsud.
„Ma arvan, et kõik tantsud on algselt olnud autoritantsud - isegi kõige vanemad neist,”
selgitab ta. „Igal tantsul on autor ja tantsijad on alati kaasautorid.

Rahvatants, mida tantsitakse tantsupeol, on kas pärimuslik tants voi rahvusliku
alatooniga kaasaegne autoritants, rnilles säilitatakse eesti pärimusmuusikalist helitausta ja
kasutatakse eesti rahvatantsu sissetallatud põhisammustikku.

LoomulikuIt areneb ka põhisammustik teataval määral edasi, kuid teatud põhiteesidest
ei taganeta kunagi.

Samasugune areng tõimub kogu maailmas - edasi arenevad nii flamenco kui kõhutants,
nii iiri kui line-tants.”

„Tähtis on, et me tantsijaina teaksime, kes me oleme ja kust tuleme,”mõtiskleb Märt
Agu, „Oluline on mõista, et kalssikaline tants ehk ballett on kõikide tantsude alus,
eestlastena peaksime aga kindlalt tundma ka meie rahvatantsu põhiliikumisi.

Tegelikult väidab haridusministeeriumis kinnitatud õppekava, et iga eesti kooli lõpetaja
peaks valdama nii meie rahvatantsu põhisammustikku kui ka seltskonnatantse ehk siis
oskama tantsida nii labajalavalssi kui tangot.

Päriselus nende sammude õpimine kehalise kasvatuse tundi reeglina ei mahu,
rahvatantsu õpitakse huvialaringis - mõnes koolis käib see koguni söögivahetunni arvelt.”

Järjest rohkem noori tahab pääseda tantsupeole tantsima. Paraku mahub tantsijaid
platsile vähem kui lauljaid laulukaare alla, nii jäävadki sageli kõrvale isegi väga head
tantsijad.

„See ongi peo ettevalmistuste juures kõige kurvem, kui oled ühel hetkel sunnitud
kedagi tänama ja ütlema, et ta oli küll ääretult tubli, aga on veel tublimaid ja kahjuks ta ei
mahu peole…” yunnistab Agu. „No eks katsu seda lapsele öelda!”

Ettevalmistusaja jooksul saab tantsupeo juht tundma kõiki tantsijaid, sest Eestile on
ring vähemalt kolm korda peale tehtud, kõigi tantsu vaadatud ja kõigiga räägitud.

„Mu isa Mait Agu ütles aastal 1997 pärast tantsupidu, et tal on nüüd 8000 uut sõpra,”
meenutab Märt Agu.

„Mina võtan seda sammamoodi. Loodan väga, et kui olen ise avameelne ja siiras, siis
suudame üheskoos tantsijatega teha toreda peo … ning jääme omavahel headeks
sõpradeks seniks, kuni kord surm meid lahutab.”

Märt Agu on omal moel õpetaja rollis nii tantsupeo kui Tallinna Tantsuakadeemia
kunstilise juhina. Millisena näeb ta oma õpilasi?

„See on tõsi, et õpilased on alati õpetaja looming,” nõustub ta. „Õpilane ei või aga
mingil juhul jääda õpetaja kopeerijaks - kui nii peaks juhtuma, siis on õpetaja halba tööd
teinud.

Õpilane peab saama paremaks kui õpetaja. Õpetaja ülesanne on leida üles õpilase
parimad omadused ja need välja tuua.

Ma arvan, et ma pole vist kordagi elus õpilastes pettunud olnud.
Kui minu õpilane ei tule mõne asjaga toime, siis olen mina kui õpetaja kehva tööd

teinud. Mina olen sel juhul süüdi.
Kui kõik on hästi, võime ühiselt uhkust tunda.
Kui midagi on halvasti, ei pea kõik selle pärast kannatama - las ma muretsen omaette ja

küllap leian ka viisi, kuidas kehvasti läinud asjad uuesti korda seada.”
Tänavune noorte laulu- ja tantsupidu on eriline. Laulud ja tantsud on omavahel

põiminud enam kui kunagi varem, tantsijate ja lauljate peorõõm ja peoruum on ühte
sulanud.

Seda ei juhtu ju sageli, et laulupeo ja tantsupeo kunstilised juhid oleksid ühtaegu ka
kooli õde-venda.

„Õppisime Veronikaga põhikoolis kaheksa aastat koos,” räägib Agu. „Vahepeal viis elu
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meid lahku, aga 2004.aastal kohtusime taas ja hakkasime selle peo mõtteid heietama.”
Kas võib loota. Et seni alatihti laulupeo varju jäänud tantsupidu hakatakse tänavusest

ühispeost alates ka rohkem tähele panema?
„Ma ei ole selle peale mõelnud,” ütleb Märt Agu. „Tõsi ju on, et kõigepealt oli

laulupidu, tantsupidu on tema
noorem vend.

Minagi olen eluaeg olnud oma
vanema õe ja venna väiksem vend,
kuid pole seepärast kunagi ängistust
tundnud.

Mis siis sellest oli, et ma kandsin
õe vanu riided? Või mis sellest on,
kui tantsupeol kõlavad lood, mis on
laulupeol enne kõlanud?

Muide, vahel on ka vastupidi
olnud. Ja "Põhjamaa" on kõlanud
mõlemal.

Tänavu esitasid tantsijad ja
lauljad "Põhjamaad" üheskoos ja
nii jätab see päris kindlasti veel
võimsama mulje.”

Anneli Sihvart

Laste ja noorte laulupeo kunstiline juht Veronika Portsmuth
ja tantsupeo kunstiline juht Märt Agu

E K Ü K
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS

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

KODUST LAHKUMINE
Sellel sügisel tähistame jälle põgenemist oma kodudest Eestis,

nüüd juba 67 aastat tagasi.

Meenutame seda „Exodust” läände tänuga aktusel mis toimub:

pühapäeval 18 septembril 2011
kell 12:45   “Meie Kodu” aulas

aktusel kõneleb

PRAOST THOMAS VAGA
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BaltHerNeti suvekool Käärikul
26.-30. juunini 2011

BaltHerNeti suvekoolid on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad Eesti
diasporaa kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Tänavune suvekool on juba neljas sarnane,
mis on peetud Eestis. Kolm varasemat olid: 2007 Kokel, 2008 Käsmus ja 2010 Viljandis. Kääriku
puhkepaik asub umbes 10 km Otepäält edela suunas. Sel suvel esindas Vancouverit meie
raamatukogu hooldaja Vello Püss.

Osalejaid oli umbes 45 - Eestist, Kanadast, USAst, Austraaliast, Suur-Britanniast,
Venemaalt, Rootsist, Lätist ja Leedust. Suvekooli raames toimusid loengud, koolitused ja
praktilised õppused, diskussioonid ja arutelud. Oma teadmisi arhiivindusest, raamatukogundusest
ja muuseoloogiast jagasid spetsialistid erinevatest Eesti mäluasutustest. Eesti keel oli töökeeleks
esimese kahe päeva jooksul, inglise keelt kasutati viimasel päeval kui lätlased ja leedulased olid
kohal.

Suvekooli tegevus algas 26.juuni õhtul Piret Noorhani tervitus-sõnavõtuga. Sellele
järgnes Janika Kronbergi ülevaatlik ettekanne arhiivinduse teemadel. Seejärel avati vabaõhu
puhvet ja peeti tutvumisõhtu. Lõpuks esines Kuusalu Keskkooli näitering Saima Kallionsivu
juhendamisel lavastusega „Üülee meeree vee“, mis põhineb väljaspool Eestit elanud eesti
luuletajate ja muusikute loodul.

Järgmisel päeval toimus tihe tegevus hommikust õhtuni. Osavõtjad esitasid raporte
arhiivide tegevustest. Arutati muresid ja otsiti teid ühiste probleemide lahendamiseks.
Diskussioonid puudutasid kultuuripärandi kogumisega seotud teemasid: mida koguda, kuidas,
kust, kellele ja milleks.

28 juuni pühendati väljasõiduks Valgamaale. Külastati Valga Keskraamatukogu, Valga
Maa-arhiivi ja Valga Muuseumi. Teel tagasi sai paar tundi veedetud Sangaste lossi külastades.
Giid oli Villu Tari, kes poisina elas Sangastes ja kelle vanavanemad töötasid lossi teenistuses.
Õhtusöögiks peatusime "Rukkimajas" Sangaste külas. Väga maitsev toit.

Kolmapäeva hommikupoolel olid veel sõnavõtud eesti keeles aga hiljem läks tegevus üle
inglise keelele. Dave Ain Kiil rääkis Alberta eestlastest. Läti ja Leedu esindajad raakisid oma
kogemustest arhiivi

materjali korjamise ja korraldamise kohta. Õhtuks oli organiseeritud pidulik
lahkumisõhtu. Rikkalik einelaud oli murupealse lauale välja pandud. Muusikalist meeleolu
pakkus Aleksander Sünter ja pere. Sai rahvatantsu proovitud ja ühislaule lauldud. Mõnus õhtu -

kuid sääsed tõsiselt
tüütasid.

30.juunil
peeti BaltHerNeti
aasta koosolek.
Järgnesid veel
lõppkokkuvõtted ja
lõuna. Siis algas sõit
tagasi Tartu ja
Tallinna.

Aeg möödus
kiiresti. Õppisin nii
mõndagi ja sidemeid
sai loodud sõbralike
arhiivlastega. Tahan
tänada EKÜK
juhatust  toetuse eest.

Vello

Sangaste lossi peaukse ees Piret Noorhani foto
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Tallinn ja see reis on saanud läbi!  - 34344 km
13.aug
Tartu, Eestimaal sõidad nagu paradiisis!
Peale piiriületust oleksin nagu jõudnud muinasjutumaale! Head teed viisakad juhid, kõik on nii
ilus – nii ilus. Tore, et piiril olid vastas sõbrad ja sugulased. Tartus jälle sõbrad, nagu poleks ära
käinudki. Homme siis rattale viimane pingutus Tartu-Tallinn ja ongi asi tehtud!

14.aug
Tallinn, tagasi kodus!
Tallinna piiriks oli läbitud 34334km. Teel Tartust – Tallinna sain kahel korral ka kummi lappida
ja veidi enne Tallinna piiri lahkus ka tagaratast üks kodar RIP!
Homme siis viimane väike ots selle rattaga. Start Tallinna piirilt Mõigust kell 10, kes soovib
liituda on teretulnud.
Nii hea on olla kodus, olen ennast korralikult täis vintsutanud head ja paremat mida ema pojakese
saabumise puhul teinud oli

15.aug
Tallinn, ja see reis on saanud läbi!
Lõpptulemus siis selline ilus number nagu 34344 km. Edasi algab võõrutus ja kuidagi tagasi
“normaalse elu” juurde.
Nüüd veidi puhkan vaatan üle oma pildid ja riputan neid veel juurde.
Igatahes tänud kõigile kes mind mingil moel aitasid, toetasid!

329 päeva

15.aug.2011  Raimo Laosma
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LEP-ESTO2013
28. juuni - 1.juuli

San Francisco

Ingrid Echter San Francisco Eesti Seltsi Esinaine 2013
Lääneranniku Eesti Päevade peakorraldaja
ESTO 2013 peakorraldaja

E-mail: ingrid@lep-esto2013.com

Peakorter Grand Hyatt San Francisco
345 Stockton Street, San Francisco CA 94108  Tel. (415) 398-1234
grandsanfrancisco.hyatt.com

Kui soovite saabuda mitu päeva enne üritust või jääda linna nautima päevi pärast üritust, maksate
te siiski soodus hinda kogu oma seal oleku vältel
Nii kui on detailid ja hinnad hotelli suhtes teada, anname teile teada et saaksite kinni panna oma
ruumid.

Ingrid Echter võtab vastu EOLL lipu Kalle Merilolt
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2013 SAN FRANCISCO LEP / ESTO

LOGO DESIGN CONTEST

The organizing committee of the XXXI West Coast Estonian Days (LEP) – XI ESTO is
inviting all Estonian artists, designers and friends to submit designs for the Festival’s
over-all logo.
Due to the dual nature of the combined Festivals  -  LEP and ESTO  -  it is requested that
THREE VERSIONS  of the logo design be submitted.  All versions should have the same
overall design,  but different text  (see below).

The winning design will be selected by the organizing board and shall be considered it’s
property.

The logo will be used for general promotion of the Festival, on the committee’s
letterhead, on T-shirts, pins etc.

The winning entry will receive as a prize the following: a free ticket to the

Folk Picnic (Rahvapidu), a logo T-shirt and pin plus recognition of the designer by name
and home town in the Festival program and album.

The deadline for logo submittals to be received by the Committee is

October 30, 2011

Entries should be e-mailed to:

marika@lep-esto2013.com

Any number of entries may be submitted by an individual.

The following features will be required and should be part of the logo design

LEP   LOGO:                                    ESTO  LOGO: COMBINED  LOGO:
Text:  XXXI  LEP                             Text:   XI  ESTO Consists of the LEP
2013                                                   2013 and the ESTO logo
San Francisco                                     San Francisco

Colors: Blue, black and white, plus one additional color (at the designer’s option)
Many past logos have used silver and gold
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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

The Last Ambassador - August Torma Tina Tamman - Amsterdam, 2010
This book is a biography of a man who had a remarkable life. He assisted in the creation

of the Estonian state in 1918-20, he worked for it as a diplomat during the inter-war period and
struggled to keep its cause alive during and after the Second World War.

Editions Rodopi

Eestlaste unistuste ja mälestuste Krimm Tiina Toomet, Piret Pääsuke jt. - Tallinn 2010
1861–1863 leidis aset eestlaste esimene suurem väljarändamine Krimmi. 150 aastat tagasi läksid
eestlased prohvet Maltsveti innustusel ja keiser Aleksandri loal otsima paremat paika päikese all.
Selle raamatu kaante vahele on kogutud põliste krimmieestlaste ja nende järeltulijate ehedad
mälestused oma esivanemate elust Krimmis. Lugeja leiab raamatust ka palju huvitavat
väljarändajate järeltulijate tagasipöördumisest sünnimaale Eestisse, kunagiste krimmieestlaste
uuest elust ning saatusest. Kirjastus SE&JS

Laenatud rõõmud Erik Tohvri - Tallinn, 2010
Seni tagasihoidlikult ja silmapaistmatult elanud Mart Ungasele kukkus justkui taevast

kätte võimalus kinnisvaraarendajaks hakata, kui ta ootamatult oma onu pealinna lähistel asuva
talumaa ainupärijaks osutus. KirjastusVarrak

Inimsuhete tugitalad pedagoogi pilgu läbi Ants Kõverjalg -Tartu, 2009
„Valikud elus" sarja viimane, neljas raamat on usutavasti kõige intrigeerivam. Selles

kirjutab Kõverjalg avameelselt nii oma lähisuhetest kaunite (väga tuntud) daamidega ja sõpradega
kui ka teda elu jooksul tabanud rasketest saatuselöökidest.

Hotpress

Mereröövlite loss Imre Siil - Tallinn 2006
Nende kaante vahele kogutud 15 novelli autor on tuntud ennekõike Eesti

Informaatikakeskuse kauaaegse direktori ja e-riigi loojana.
Pegasus

.
Kapten Irve tänav Leo Allas - West Vancouver 2010

Selles raamatus Leo avaldab mälestusi oma noorusajast Valgas

Maailm nagu joonealune koostajad: Lehte Hainsalu ja Endla Schasmin - Valga, 2004
Värsivalimik. Luuletusi valgalastelt ja loodusfotosid Valgamaalt. Valgamaa

Eesti televisioon Voldemar Lindström, Hagi Sein - Tallinn, 2004
Arvud, faktid, sündmused 1955  - 2004. Palju ajaloolisi fotosid.

Kirjastus Huma

***.Täname lahkeid raamatute annetajaid ***
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The Last Ambassador Around the Heart The Beauty of History
Diary of a Blood
Donor

Flashes in the Night Memories Denied Three Suitcases View from Here

Wind Chimes
Bloodlands My Estonia 2

My Life as an
Engineer

The Baltic States

The Letters of Kihnu
Roosi

Back on the Map New Estonia Golden

Recently Acquired Books in English at the VES Library
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XXX  West Coast Estonian Days
Portland, Oregon

The opening ceremony and the picnic at Alderbrook Park both started with a regal
procession of all thirty West Coast Estonian Festival emblems from 1953 through the
current festival.  It emphasized the unbroken tradition on the west coast which is the
longest streak of festivals outside of Estonia.  As I watched the procession I realized that
I had been present at twenty-eight of the thirty festivals

The opening ceremony was highlighted by Lonnie Cline conducting the North
American premiere of Cyrillus Kreek’s Requiem sung by Clackamas Community College
Choir accompanied by a 32 member orchestra.  Lonnie Cline contributed much time and
energy to the success of the days and inspired the Oregon City High School Choir in an
extremely fine performance of Arvo Pärt’s “Raua Needimine”

I would like to acknowledge all the Vancouverites who contributed to the success
of the festival: Vancouver Kilplaste Folk Dance Group led by Mike Toompuu;
Vancouver Mixed Choir led by Terri Johanson; brothers Vesik, Harry and Tommy with
Ants Aug ; and Aarne Tork, who was busy with his guitar virtually everywhere every
day.

During the choral and folk dance program which was an interpretation of an old
Estonian wedding singers, dancers, musicians and children joined together in a musical
interpretation of this wedding story.  Vancouver Kilplased helped out Toronto Kungla
which was missing male dancers.  Our young dancers, Ingrid and Karl Rumm and Annika
and Alina Tork represented Vancouver well in this impressive presentation.

The guest artists from Estonia were also inspiring.  These included the “Kajakad”
folk dance group from Pärnu, the folk group ensemble “Kihnu Poisid” from, where else,
Kihnu and Ahto Nurk and Virve Lääne who led the daily sing-along sessions.

Well done
Portland!  We are
now looking forward
to the next festival in
San Francisco which
will take place from
June 28, 2013 to July
1, 2013.

It will be
Vancouver’s turn to
stage the festival in
2015.  If you wish to
be an active
participant please
contact Alar
Suurkask at (604)
531-6771.

Mks

Kihnu poiss Kristo Joosep and Alar Suurkask at Alderbrook
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Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
 kogub Eesti levimuusika ajalooga seotud esemeid

ning arhiivmaterjale

Seoses sooviga süvendatult uurida ning eksponeerida eesti levimuusika ajalugu kutsume inimesi
üles teavitama muuseumi levimuusika valdkonna ajalooliste instrumentide, esemete ning
arhiivmaterjalide olemasolust. Kogumistöö pikemaajaliseks eesmärgiks on koostada eesti
levimuusika ajaloo ülevaatenäitus koos sinna juurde kuuluvate esemete, audio- ning
videodokumentidega.

Pöördume koostööpalvega kõigi inimeste poole, kellel on materjale levimuusikaga seotud isikute
või koosseisude kohta. Muuseum tunneb erilist huvi muusikainstrumentide vastu, kuid oodatud
on igasugune sellealane materjal ning teave. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi muusikaosakond
ootab informatsiooni telefonidel 644 6963, 52 39 424 ning meiliaadressil info(at)tmm.ee.

Risto Lehiste

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
Tel: 644 6963
E-post: info(at)tmm.ee

EstDocs short film competition 2011 is accepting submissions / EstDocs

Lühifilmide konkurss 2011 on avatud!
Dokfilmid olgu kuni 7 minuti pikkusega (kuni 15 sekundiliste tiitritega) teemaga
“eestlase room”.
Auhinnaraha on $2,500. Rohkem infot osavõtureglemendis
ja korduma kippuvates küsimustes saadavalwww.estdocs.com.
Ärevusega ootame Sinu teost – tähtaeg on 27 september !
EstDocs, Eestlaste Dokumentaal Filmifestival Torontos, toimub sel aastal 14-18
Oktoobril 2011.

Submit your short documentary film before September 27. It can be up to 7
minutes in length, the theme is "Estonian Spirit" (rough translation of
'eestlase rõõm'.
Prize monies of $2,500 to be awarded!
Additional info, submission guidelines and FAQ at www.estdocs.com and we can't wait to see
what you come up with ! Mark your calendars for EstDocs.11 in Toronto, it's
slated for October 14-18.
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     Kilplased

"Kajakas" Pärnust
Mare Tutti fotod

Lääneranniku Eesti Päevad Portland 25



Apostliku Õigeusu Koguduse väljasõit

21.08.2011 - Koguduse ja kirikukoori liikmed Kembi talus  Foto: M. Suurkask
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Ilves and Tarand: Russia Has No Place in G8
During their first public presidential debate on August 19, both the incumbent, Toomas Hendrik

Ilves, and his challenger Indrek Tarand said that Russia should not be included in the Group of Eight as
the country lacks the rule of law.

Russia was brought into the forum of leading industrialized countries in 1997, a group that also
includes the US, Canada, the United Kingdom, Germany, France, Italy and Japan.

Noting the lack of press freedom and strict state control of the country's media, Ilves said that
Russia could not be considered one governed by the rule of law. He also said that China is being kept
out of the group for similar reasons.

Tarand agreed with the president, saying that Russia had no place in the G8.
Err



Giant youngsters' choir takes to stage in Estonia
TALLINN — More than 22,000 youngsters -- from China to Canada -- took to the stage as a
single choir Friday in the small Baltic republic of Estonia, where music is seen as a bedrock of
the national identity.

A total of 22,239 performers gave the opening performance of a three-day song and dance
festival, tapping into an unbroken tradition stretching back almost 150 years, organisers said.

Besides the Estonian youngsters, decked out in folk costumes, the choir also included 404 singers
from eight other countries: Canada, China, Finland, Latvia, Luxembourg, Norway, Sweden and
Switzerland.

The visiting children had to learn a certain amount of Estonian, a language that often bemuses
outsiders.

"All foreign singers had to learn songs in Estonian and send in their recordings in January 2011,"
Kaija Velmet, from the organisation team, told AFP.

The choir, whose members' average age was 14, was formed from individual ensembles drawn
from across this European Union nation of 1.3 million.

After months of practice at home, they headed to Tallinn this week for final rehearsals.

"I'm at this giant song festival for the second time," Stella Ploom, 12, from the village of Kaapa in
southern Estonia told AFP.

"It's nice to be here because it is such a deep part of Estonian culture, but I also like being able to
spend most of the week singing with friends," she added.

Kaapa choir-mistress Helbe Kits said her young charges met the challenge with gusto.

"The children are a bit tired, because it's been unusually hot, with temperatures of up to 30
Celsius, but they all seem happy despite the long rehearsals," Kits told AFP.

Estonia's mass song festivals for adult choirs started in 1869, when the country was part of Tsarist
Russia, and have taken place every five years since then, withstanding the travails of history.

Estonia won independence in 1918 but its freedom was snuffed out by the Soviet Union during
World War II.

The youth festival was launched in 1961.

The festivals were the cradle of what became known as Estonia's "Singing Revolution", a string
of mass demonstrations against Soviet rule that began in 1987 and united 300,000 protesters in
song.

ERR News - Jul 1, 2011
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Estonia Considered A Loose Country
Estonia, together with the Ukraine, Hungary and Israel are cultures that may be considered to be quite

loose in terms of socially accepted behaviours and tolerance, according to a study in Science magazine
comparing 33 nations.

The tightest countries (those that have
many strong norms and a low tolerance for deviant
behaviour) were Pakistan, Malaysia and India.

Anu Realo, senior researcher of personality
psychology at the University of Tartu, was one of the
authors of the article. She says researchers in the last
few decades have tried to explain cultural differences
on a scale of individualism and collectivism; however,
this scale cannot explain everything.

The fresh survey is one of the first attempts to
analyse tightness and looseness of cultures in the
context of many different nations.

In the Estonian survey, participants had to
evaluate whether there were specific rules of behaviour
for most types of situations. It also studied whether or
not Estonians had a large degree of freedom to decide
how they want to behave in most situations.

The results were used to create a looseness–
tightness index that was later tested by additional
questions describing specific situations. For example,
participants had to evaluate whether or not it was
acceptable to argue in funerals, cry in the bank, laugh
out aloud on the street or blow one’s nose in the
cinema.

The survey showed to what degree people
agree on what is the “right behaviour” – whether one
needs to follow carefully the culturally dominant
norms and if or how much people criticise others or

receive criticism when breaking the norms. 6,823 participants from 33 countries took part in the survey.
In addition to the survey, the researchers also took account of how high the population density was in the

year 1500, how many political and territorial conflicts the country had had in the 20th century, and how much it
had been affected by diseases.

The researchers found the countries ravaged by ecological or historical dangers to be tighter. People of
these countries expect more conformity to norms and provide more punishments for non-conformers. The tighter
countries usually have a higher population density, possess fewer natural resources or agricultural land, suffer
more famine, and have less drinking water and lower air quality.

Flooding, drought or tropical cyclones also contribute to tightness of a country. The tighter countries
have had more conflicts with their neighbours during 1918–2001. They are also more autocratic, tend to harass
dissidents, have less media freedom, more laws and regulations, and utilise new technologies more slowly.

The tighter countries also have a higher ratio of police officers per citizen, and less political and
citizenship rights. Their population is more religious and less ready to protest, demand rights or sign petitions.
On the other side of the coin, the tighter countries have less murders and robberies than the loose countries.

The survey also mentions that within natural or historical contexts, both tight and loose cultures might
have a rationale. Researching the tightness and looseness of cultures helps to investigate cultural differences and
also model their changes and development.

Villu Päärt

Is swinging for kids only? What will
others think of me? Photo: Annika Haas
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Estonia’s Credit Rating Raised to A+
by Fitch on Economy, Public Finances Q

Estonia’s credit rating was raised by Fitch Ratings, which cited economic growth,
improved public finances and the country’s adoption of the euro on Jan. 1.

The Baltic nation’s rating was raised one step to A+, the fifth-highest investment grade,
with a stable outlook, Fitch said today in a statement from London. The rating is the second-
highest in eastern Europe, behind the Slovenia at AA and on a par with the Czech Republic and
Slovakia.

“The upgrade reflects Estonia’s solid economic growth performance, exceptionally strong
public finances, declining external debt ratios and signs of increasing stabilization in the banking
sector,” Michele Napolitano, a Fitch analyst, said in the statement.

Estonia’s $19 billion economy expanded 8.5 percent from a year earlier in the first
quarter, the fastest growth rate in the European Union, as exports rose. The country endured the
bloc’s second-deepest recession in 2008-09, behind Latvia, when gross domestic product shrank
almost 20 percent.

The government implemented austerity measures equal to 9 percent of GDP in 2009,
preventing the budget shortfall from ballooning and keeping the country on course to adopt the
euro. Estonia had the EU’s only budget surplus, 0.1 percent of GDP, and lowest public debt, 6.6
percent, last year.

Standard & Poor’s raised its outlook on Estonia to positive from stable on April 21,
indicating the company is more likely to raise the country’s rating than leave it unchanged or
reduce it. S&P rates Estonia A, its sixth-highest investment grade. Moody’s Investors Service
rates the country one step lower at A1, with a stable outlook.
‘V-Shaped Recovery’

Estonia’s economy may expand 4.8 percent this year and 4.2 percent in 2012, Fitch
estimates.

Estonia is “experiencing a strong ‘V-shaped’ recovery” and growing “robustly without
generating macroeconomic imbalances,” Fitch said in the report.

Any indication of “overheating,” including accelerating inflation or widening balance of
payment imbalances, may increase the likelihood of a rating cut, the company said.

“Euro area membership has reduced markedly the risks of a balance of payment crisis as
the large currency mismatches in banks’ loan portfolios have now been neutralized,” Fitch said in
the statement.

Risks in the banking industry are declining, with capital adequacy ratios improving and
asset quality stabilizing, Fitch said.
Credit-Default Swaps

While Estonia doesn’t have any outstanding bonds, investors trade credit-default swaps,
used to speculate on a borrower’s credit worthiness, on the country’s debt. The five-year Estonian
CDS trades at 85.75 basis points, compared with 85.54 for the Czech Republic, according to
CMA Datavision prices.

Declining wages and prices during the crisis shows the economy’s flexibility, Fitch said.
“This flexibility is an important asset for a small country in a currency union, enabling it

to adjust after a loss of competitiveness,” according to the report.
Milda Seputyte and Aaron Eglitis - Jul 5, 2011
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Estonia: Europe's Slimmest Women, Study Finds
Last year, the lowest average body mass index in Europe - 23.5 - was that of Estonian

women, a study by the World Health Organization revealed. Estonian men are also below the
European average, with their BMI at 25.1, reported Postimees.

Greece had the most overweight men with a BMI of 28, while Malta had the highest
average for women - 28.3.

Despite data that seem to indicate a more fit society, Estonians still need to get on the
treadmill more often - at least according to Minister of Social Affairs Hanno Pevkur. During a
press conference on July 21, Pevkur said the problem of obesity in Estonia is getting worse:
overweight people accounted for 32 percent of the nation's population in 2010, giving rise to
accompanying worries, such as high cholesterol and heart disease.

Ingrid Teesalu

ELi välisteenistuses on Eesti ametnikke alla kümne
1. jaanuarist käivitus kauaoodatud ELi välisteenistus, kui ELi ministrite nõukogu ja

Euroopa Komisjonide välissuhetega tegelevad ametnikud tõsteti üle välisteenistuse äsja loodud
struktuuri. Esialgu annab välisteenistus tööd umbes 1500 ametnikule, kuid täisvõimsusel peaks
teenistus pakkuma tööd 6000 ametnikule maailma eri paigus, vahendasid ERRi raadiouudised.
Eesti päritolu ametnikke on välisteenistuses hetkel alla kümne, neist kolm on juhtivkohtadel.
Riina Kionka, Alar Olljum ja Toivo Klaar on välisteenistuse peamajas Brüsselis üksuse juhid.
Eesti mõistes võiks see olla võrreldav büroo juhi tasemega ministeeriumis, kuigi tuleb arvestada,
et nn bürood on ELi institutsioonides kordades suuremad kui Eestis.

Alar Olljumi sõnul pole oluline, mitu Eesti ametnikku on välisteenistuses ametis, vaid
oluline on see, kas Euroopa Liidu välispoliitika peegeldab Eesti huvisid ja kas see on kooskõlas
Eesti välispoliitikaga. "Ei saa kindlalt määratleda, et kui meil on ühe või teise direktori koht, siis
on meie vajadused täidetud, sest tegelikult need, kes tulevad siia tööle, ei peaks siin mitte Eesti
nimel töötama, vaid kõikide liikmesriikide nimel."

Toivo Klaari hinnangul on Eesti välisteenistuses päris hästi esindatud. "Ma usun, et
tulevikus tuleb kõrgemaid kohti ka. See et mõni eestlane võiks olla vähemalt direktor, see on
loogiline perspektiiv."

Leedu on napsanud ELi delegatsioonijuhi koha Afganistanis ja Läti ELi delegatsiooni
asejuhi koha Lõuna-Aafrikas, ent peamajas Brüsselis neid juhtivkohtadel ei paista. Eestil on
esindatus peamajas, ent pole kohti delegatsioonides.

Hetkel on ELi välisteenistuses töötavad eestlased tulnud ennekõike Euroopa Komisjoni ja
ministrite nõukogu struktuuridest. Samas on välisteenistusel eesmärk värvata vähemalt kolmandik
ametnikke liikmesriikidest. Just ELi delegatsioonides üle maailma peaks asjaosaliste sõnul olema
rohkem uutest liikmesriikidest pärit inimesi.

ELi välisteenistuse struktuur ei ole lõplik ja võib veel käesoleval aastal muutuda.
ERR/21.01.2011 http://uudised.err.ee/index.php?06222902
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Kallid laulusõbrad!

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU
JA KOHVIÕHTULE!

Reedel, 30. septembril 2011.a.
kella 19.00 kuni 21.00

Tulge kõik ja alustagem
 uue energia ja rõõmsa lauluga

 sügishooaja tegevust!

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

18.09.2011 12.45 EKÜK - Kodust lahkumine - praost Thomas
Vaga

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

30.09.2011 19.00-
21.00

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

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

19.11.2011 VESi sügisball - Fall ball Compass Point Inn - 9850 King
George Blvd., Surrey

28.11.2011 Postipoisi jõulu numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

04.12.2011 12.00 Jõululaat Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

11.12.2011 13.00 VES laste jõulupuu - Christmas gathering Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

14.12.2011 12.00 Pensionäride Ühingu jõululõuna Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

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

www.estonianevents.com


