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Armastuskirjad

2.novembril oli meil võimalus vaadata siinse Kuldse Klubi kokkutulekul videoülesvõtet Rootsi
kroonprintsess Victoria pulmadest. Mind liigutas selles aga kõige rohkem just värske Rootsi
printsi, peigmehe enda pulmakõne. Daniel tuletas oma sõnavõtus meelde, kuidas ta armastatu,
tulevane Rootsi kuninganna, pidi kord oma ametiülesannetes 30-ks päevaks Hiinamaale sõitma.
Eelneval õhtul oli ta küllalt hilja koju tulnud, aga selle asemel et puhkama heita, asus ta midagi
kirjutama. Hommikul enne ärasõitu andis ta Danielile karbikese, kus oli sees... 30 kirja, igaks
päevaks üks!

Igaks päevaks üks armastuskiri! Kas pole kaunis? Ja seda teeb tulevane kuninganna ühele noorele
mehele, kes ütles enesest, et „ta ei olnud küll konn, aga printsessi suudlus ei teinud teda ka ometi
mitte koheselt printsiks...“ Ei ole siis ime, et pulmalauas juhatati värske abielumehe kõne sisse
iseloomustavate sõnadega- „Nüüd tuleb sõnavõtt seitsmendast taevast!“...

Millal said Sina, austatud lugeja, viimast korda armastuskirja? Kui kaua on sellest möödas- kas
mõni päev, nädal, aasta või aastakümme? Ehk millal sai keegi Sinu käest armastuskirja? Millal
rõõmustus keegi Sinu armastuse ja tähelepanu üle?

Olin ühel päeval parajasti väljumas siin Burnabys Kingsway pääl olevast kauplusest, kui ukse
peal sain kokku ühe mustanahalise mehega. Astusin veidi kõrvale ja lasin ta uksest sisse. Vanem
härra sisenes ning esimest korda mu Kanadas elamise ajal said mulle osaks ühe võhivõõra
inimese käest järgmised sõnad: „God bless you!“... „Jumal õnnistagu sind!“

Jumal õnnistagu Sind! See ei olnud mitte pelgalt tänuavaldus ega viisakuseväljendus. Ei, ka see
oli meeldetuletus, et Jumal armastab mind! Ja seda enam oli see väärt, et Jumal võttis mulle seda
meelde tuletada ühe täiesti tundmatu inimese kaudu.

Teinekord tulevad Jumala armastuskirjad väga ootamatul, aga võluval kombel. Ostsin novembri
algul siit meie Metrotowni kaubanduskeskuse ühest väikesest poekesest mõned Vancouveri
piltidega kalendrid. Kodus kviitungi vaadates nägin selle peal aga alumises servas järgmisi sõnu:
„Thank You! Have a nice Day! GOD IS LOVE“.

...Mis on seegi muud kui armastuskiri, meeldetuletus armastavast Jumalast?!

Kas me näeme aga Jumala enese armastuskirju meie ümber? Kas me märkame neid ka siis, kui
need otse kusagil kirjas ei ole, ja ehk mitte alati ka kuuldavad?!

Jõuluööl kuulutas ingel: „Ma kuulutan Teile suurt rõõmu, mis kõigele rahvale peab osaks
saama...!“

Kui meie armastuskirjad on mõeldud enamasti teatud kindlale inimesele, siis Jumal ei piira end
selliselt. Tema armastab kogu maailma, ja Tema saadab oma armastuskirju igaühele meie seast!
Ning ma kujutan ette, et Jumal ei tee seda kaugeltki vastumeelselt või sunniviisil.
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„Ärge kartke!“, kõlasid inglite sõnad karjastele. Ka nõnda ütleb Armastus. Ja ajastul, kus inimesi
paelub üha enam ehk just iseäralike ja tundmatute kogemuste õõvastav ja õudustäratav pool, on
Jumal jäänud ikka samaks. Tema julgustab ikka samamoodi - ärge kartke! Olgu oma Sõna, olgu
inglite, olgu inimeste või eluolukordade kaudu!

Mu armsad sõbrad - selle maailma majandus ei aja Jumalat endast välja. Inimeste eluviisid ei
pane Teda lootusetult käsi laiutama ja küsima: „Mis ma siis nüüd peale hakkan?“ Rahvaste
uskmatus ei pane Teda end kusagile ära peitma.

Tema on ikka veel seesama. Armastav Jumal, kes saadab meile armastuskirju.

Meie maailmas on palju negatiivset, kuid jumaliku armastuse avaldamine ja sellest armastusest
osasaamine ei ole seda mitte. Õnnistagu meid seepärast armuline Jumal imelise oskusega näha,
kogeda, võtta vastu ja jagada Jumala armastust, ning meie maailm saab kohe me ümber veidi
helgemaks. Meist endist rääkimata.

Armastusega,
Heldur Kajaste, Vancouveri Eesti Ühendatud Baptistikoguduse pastor

Jõulukiir

Taas nüüd tuhandeid jõulutulesid
läidetakse maa pimedal koorel
- ja tuhandeid, tuhandeid enamgi
süttivad taeva tumedal kaarel.

Ja üle linna, üde ulgumaa
kõlab jõulu rõõmustav, õnnis hüüd
et sündinud meil õnnistegija,
- sest lõppema saab lootusetus, piin.

Ime sündis - täht märgib Betlehemma
et juhtida meid püha sõimele,
Issand kingib meile lootust, rahu
Tema õnnistusest iga hingele.

Maailmas iga üksik ja rahvas
on teretulnud Jeesu ristsele,
et pühitseda Isa õnnistust
mis täna kingit' meile, rahvale.

Jõulud - me Lunastaja sünnipäev
on valguse võit pimeduse üle
- meile füüsiliselt, hingeliselt süst
sest algab lootus uuele elule!

Iga südame vaevatud või kõik
juhi Jeesus valguskiir soe ja hell
- üks hele kiir Isa armastust täis,
igasse kolka kõla jõulukell!

(2003)
Aleks Aavik†
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RÕÕMSAID JÕULUPÜHI
MERRY CHRISTMAS
HEAD UUT AASTAT

Soovivad sugulastele, sõpradele ja tuttavatele:

KODUKIRIKU RAADIOSAATED
LEPIK CONSTRUCTION LTD
PENSIONÄRIDE ÜHING VANCOUVERIS
REMAX BILL GOOLD REALTY
VANCOUVERI APOSTLIK ÕIGEUSU KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI SELTS ja ALLORGANISATSIOONID
WESIK CONSTRUCTION LTD
YORK DEVELOPMENTS LTD
EESTI KIRIKUFOND

Alasoo, Voldemar ja Urve
Alder, Elli
Alexander, Viivi
Allas, Leo ja Erika
Allas, Toivo, Erik ja Matti
Aug, Linda, Hendrik ja Kristjan

Bardell, Enda ja Neil Griggs
Bender, Susan  ja Aldo - Redwood City, CA
Bunnell, Pille ja David Tait
Byers, Lea ja pere

Challinor, Paul, Ellen, Jennifer ja Kelly

Davis, Edda perega

Ellip, Lyyli

Fraser, Mare, Marni, ja Mike
Goold, Bill, Lilian, Landon ja Tayler

Hein, Liisa, Richard ja Raivo
Humphrey, Urve perega

Indla, Lia
Jaako, Harry perega
Jõemets, Väino
Jääger, Walter ja Kersti
Jürgeston, Ülle - Tartu
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Kaljur, Lembit ja Salme
Kaljur, Susanna ja Triin – Courtenay, BC
Kallas, Ellen - Brampton, Ont
Kallas-Koppel, Linda ja Peter Koppel - Brampton, Ont
Kangro, Kain, Audrey, Michelle ja Kaillie
Kaul, Elmar ja Valve
Kaul, Karl, Enca, Karmen ja Isabella - Los Angeles CA
Kaul-Rahiman, Mari, Haroon ja Tiiu
Kembi, Jaan, Tina ja Lauren
Kembi, Siina
Kirs, Maia
Kirves, Andres
Kirves, Herbert ja Erna
Kirves, Madis ja Erma - Victoria, BC
Kirves, Thomas ja Astrid perekonnaga
Kitching, Juta perega
Kivisild, Armas, Maret ja perekond
Klasen, Olaf ja Pia perega
Kotkas, Kai
Kuuskmann, Martin, Tiiu ja lapsed - Blaine, WA
Kõvamees, Küllike, Erik ja Paul

Lauga, Inge
Lauga, Thomas, Diane, Nicolas ja Michael
Lausmaa, Anne ja lapsed
Lepik, Erli perega
Lepik, Villi, Vaike, Alex ja Christine
Lepnurm, Helmi perega
Lillak, Kalev
Loo, Laine ja Andres
Losin, Andres ja pere
Losin, Ellen
Losin, Rein ja Irje
Losin, Toomas
Luksepp, Juhan - Powell River, BC

Marits, Katrin, John ja Arvo
Marits, Karl ja pere
Maru, Karl ja Trudy Duller
Muld, Helbe ja Harry
Muld, Karin ja Mike
Mullaste, August

Naano, Lydia
Nurmsoo, Leida

Olljum, Alar, Lia, Liv, Laura ja Linda - Brüsselis
Olljum, Irene
Owston, Marika ja Bob
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Paat, Enno
Pajur, Jüri ja Ann
Pajur, Thomas koos Mae-Helenega
Peterson, Niina
Proos, Artur
Puusepp, Milvi ja Jaak
Püss, Vello
Pütsep, Lembit ja Laine

Rand, Hans ja pere
Randsalu, Olga
Randsalu, Toivo, Donna, Brandon, Marlow ja Dashiell
Rannala, Ray ja pere
Rannaoja, Konstantin ja Vilma
Rannaoja, Olev perekonnaga
Rebane, Andres, Siiri, Hanna, Johannes ja Rebecca
Rei, Leida
Remmelg, Viktor, Maie ja Ants
Rumberg, Ilmar ja Sirje
Rumm, Ingrid, Karl, Marit ja Olev

Sander, Armi
Sark, Juta
Schmuul, Heimar ja Antonina
Sherman, Kirk, Sandra ja Kyle
Selde, Hans ja Helmi
Selde, Kärt, Vilja, Hans, Jakob ja Liivi
Selder, Elionora perekonnaga
Sepp, Helle
Sprogis, Asta
Stamm, Rosette
Stamm, Raimund ja Sandra
Stamm, Rein ja Maiu Linde, Seliina ja Kristi-Anna
Stewart, Bill, Helga ja David
Suurkask, Alar ja Marje
Suurkask, Anton
Suurkask, Toivo perega
Zilberts, Sigrid

Tallermo, Urmas
Tamm, Aino, Riina ja Christer peredega
Tanner, Teas ja Krista
Telder, Laida
Toming, Karl ja Elsie
Tork, Aarne, Anne, Annika ja Alina
Tutti, Valerie ja Tõnis
Tutti, Veiko ja Mare
Tuulit, Lydia
Tuytel, Sylvia, Casey, Nathan ja Brandon - Abbotsford
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Vabasalu, Aare
Vabasalu, Raul ja Eva
Vasara, Ivar, Kate, Cedar, Kristjan ja Solveig
Vasara, Rein
Veemes, Mai
Vesik, Harry, Mall, Kaili ja Peeter
Vesik, Thomas, Christina, Kalev ja Markus
Viitre, Laine
Viitre, Tarmo
Vink, Villi ja Viive
Värtina, Viljam ja Valve

Walker, Linda, Ken, Chelsea ja Collin - Valleyview, Alberta
Wesik, Peeter, Mary, Michael, David ja Elizabeth
Wesik, Meeta
Westenberger, Almeta
Wister, Hedy

Õunapuu, Veera

Tänuavaldus

Tänu kõigile, kes annetasid Eesti Kirikufondile jõulu ja uue-aasta tervituste avaldamise
kaudu Läänekaare Postipoisis. Annetatud summad kasutatakse meie ühise kiriku ja ruumide
korrashoiuks.

         Eesti Kirikufondi juhatuse nimel
Alar Suurkask, E. Kirikufondi esimees

Eesti Kirikufondi
PEAKOOSOLEK

peetakse 12. veebruaril 2012.a. algusega kell 12:15 Meie Kodu aulas alljärgneva
päevakorraga:

1. Koosoleku avamine
2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine
3. Aruanded
4. Eelarve
5. Valimised
6. Ülestõstetud küsimused
7. Läbirääkimised

Peakoosolekule järgneb Kirikufondi Nõukogu koosolek.
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1645 North Grandview Highway.
Pastor REV. HELDUR KAJASTE  Tel.: (604) 436- 0344 Pastor Emeritus REV. ARTUR PROOS, M.D.  Tel.: (604) 434- 6141

J Õ U L U O O T U S   J A   J Õ U L U D

Pühapäeval, 27.novembril , I Advent – Jumalateenistus kell 11.00 homm.
Pühapäeval, 4.detsembril , II Advent – Jumalateenistus kell 11.00   “

Issanda Surma Mälestamine.
Pühapäeval, 11.detsembril , III Advent – Jumalateenistus kell 11.00   “
Pühapäeval, 18.detsembril , IV Advent – Jumalateenistus kell 11.00   “

Koor. Teenistusele järgneb jõulu-
koosviibimine ja jõululaulude

laulmine all-saalis.

JÕULULAUPÄEVAL, 24.detsembril (laupäev)  - PÜHA JÕULUÕHTU-JUMALATEEN. kl.4 p.l.
Esimesel jõulupühal, pühapäeval, 25.detsembril Jumalateenistust kirikus ei ole.
Pühapäeval, 1.jaanuaril, 2012.a. – esimene Uue-Aasta Jumalateenistus kl. 11.00 h.

Issanda Surma Mälestamine.

RÕÕMSAID JÕULUPÜHI JA HÄÄD, ÕNNISTATUD UUT AASTAT 2012
SOOVIB KÕIGILE EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS VANCOUVERIS!

...Mu oma kallis tütar tegi aastaid tagasi mulle jõuludeks väga kauni ja unustamatu kingituse.
Ilusa paberi sees, sõna „issile“ peale kirjutatud, ja selle see mõni kaunis nööbike, kivike  ja kompvek. Üks
ütlemata lihtne kingitus, aga ometi rääkis see kõik mulle ilusaimat juttu mu oma väikese tütre
armastusest!

Olgu meie silmad enam avatud ja kõrvad enam lahti nägemaks ja kuulmaks neid sõnumeid, mida
Jumal meile saadab. Teinekord on nende kogemine just sarnane kingipakkide ja nende otstarvega. Sest
kingitus võib ju küll väljast nii lõpmata kaunis ja paeluv välja näha, kuid sa ei saa kunagi osa selle
suurimast tähendusest, kui sa seda kinki ennast lahti ei tee, selle paelu lahti ei haruta ning ümbrispaberit
ära ei võta.

Seepärast- annaks Jumal meile võimet näha ka lihtsates, aga kallihinnalistes asjades me Jumala
armastust meie vastu! Sest toit meie laual on märk Jumala armastusest, rahu meie maal on märk Jumala
armastusest ja armust, niisamuti ka võime lugeda, kuulda, liikuda, hingata jne.jne.

Ja veel midagi, mu kallid. Jumal ei solvu, kui meie Tema kingitusi edasi kingime. Vastupidi-
Tema tunneb sellest rõõmu! Seda seepärast, et meie vastuarmastus Tema suhtes ei tähenda vaid üksi
Jumala suunas suunatud armastust. Sedamööda kuidas meie aga Tema kingitusi jagame, sedamööda saab
enam kuuldavaks ja kogetavaks selles maailmas ka Jumala enese sõnum- „Ma armastan ja õnnistan
Sind!“

Olgu meie jõulud, aastavahetus ja eelolevad ajad rikkad Jumala armastuse kogemisest ja
jagamisest!  Heldur Kajaste Vancouveri Eesti Ühendatud Baptistikogudusest
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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

Laupäeval, 24.detsembril, kell 14.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.

Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre
* Kõik teretulnud *

Kolmapäeval, 25.jaanuaril, kell 13.45 - Koguduse peakoosolek.
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E.E.L.K Vancouveri Peetri Koguduse 

TEATED 
 

õp Mikk Leedjärv 
604-314-4220 
mikk.leedjarv@eelk.ee 

6520 Oak Street 
Vancouver BC  V6P 3Z2 

Tel: 604-263-1802 
vancouver@eelk.ee

Armas Kivisild, esimees
604-987-9418

akivisild@shaw.ca

 
Advendi- ja jõuluaja jumalateenistused 

 
Pühapäeval 4. detsembril kell 11 e.l. II Advendi jumalateenistus armulauaga 

(teenib M. Leedjärv) 
Pühapäeval 11. detsembril kell 11 e.l. III Advendi jumalateenistus armulauaga 

(teenib M. Leedjärv) 
Pühapäeval 18. detsembril kell 11 e.l. IV Advendi jumalateenistus armulauaga 

(teenib M. Leedjärv)  
Jumalteenistusele järgneb Orbude toetuslõuna, millel kogutud 

korjandus läheb Eesti orbude toetuseks. 
Laupäeval 24. detsembril kell 16 p.l. Püha Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus 

(teenib M. Leedjärv) 
Pühapäeval 25. detsembril kell 11 e.l. Jõulupüha jumalateenistus armulauaga 

(teenib M. Leedjärv) 
 

Alates uue aasta päevast 1. jaanuarist kuni jätkuvad jumalateenistused igal 
pühapäeval algusega kell 11 e.l. 

 
EV aastapäeva oikumeeniline jumalateenistus 24. veebruaril kell 11 e.l. 

 
Suure nädala ja ülestõusmispüha jumalateenistused 

 
Neljapäeval 5. aprillil kell 7 õhtul Suure Neljapäeva jumalateenistus armulauaga 

Reedel 6. aprillil kell 11 e.l. Suure Reede liturgiline jumalateenistus 
Pühapäeval 8. aprillil kell 11 e.l. Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Õpetaja Mikk Leedjärve kõnetunnid 
kokkuleppel. Haigete külastamine vastavalt 
lähedaste soovile. Aja kokku leppimiseks 
palun helistada 604-314-4220 või 
saata e-kiri mikk.leedjarv@eelk.ee

Mälestame igavikku lahkunud 
ELMAR TALLERMO 

LEO MOREL 
VALLI TREIKELDER 

AINO PUNGAR 
 

Jumala rahu olgu Teiega! 

 

Issanda Jeesuse Kristuse arm ja 
rahu olgu meid saatmas sel kaunil 

jõuluajal! 
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EKÜK EKÜK EKÜK

Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada / Eesti Kultuuri Ühing Kanadas

6520 Oak Street,Vancouver, B. C., V6P 3Z2, Canada

EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS

2011. aasta PEAKOOSOLEK

toimub pühapäeval 8. jaanuaril 2012, kell 12:45

“Meie Kodu” saalis, 6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

P ä e v a k o r d:
1. Koosoleku avamine

2. Koosoleku rakendamine

3. 2011. a. peakoosoleku protokolli esitamine

4. Tegevuse aruanded:

a) EKÜK

b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded

6. Valimised:

a) EKÜK; Revisjonikomisjon

b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

7. Liikmemaksu määramine

8. Tegevuskava 2012

a) EKÜK

b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

9. Kohalalgatatud küsimused

10. Läbirääkimised

11. Lõpetamine
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VANCOUVERI EESTI SELTSI

PEAKOOSOLEK

VES Annual General Meeting
Feb. 5, 2012 at 12:15 pm

toimub  pühapäeval, 5. veebruaril 2012.a. kell 12:15 päeval  "MEIE KODU" aulas,

6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

PÄEVAKORD: Agenda

1. Koosoleku rakendamine.

Call to order
2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine.

Minutes of the last AGM
3. Esimehe, laekuri ja revisjonikomisjoni aruanded.

Reports from the president, treasurer and audit committee
4. Seltsi allorganisatsioonide aruanded.

Reports from the sub groups
5. 2012 a. liikmemaksu määramine.

Membership dues for 2012
6. V. E. S. 2012 aasta eelarve.

2012 budget
7. Valimised:

Elections
a. esimees,

President
b. laiendatud juhatus,

Members of the executive
c. Läänekaare Postipoisi toimetaja,

Editor
d. revisjonikomisjon,

Audit committee
8.   Kohal algatatud küsimused.

New business
9. Läbirääkimised.

Further discussions
10.  Koosoleku lõpetamine.

Closing

Vancouveri Eesti Seltsi juhatus.
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IN MEMORIAM
Aino Soolepp-Pungar

1922-2011

Aino sündis 1.märtsil 1922 Riisiperes, Nissi vallas, Harjumaal. Isa oli elukutseliselt
viimameister, ema õmblejanna. Aino elas 4 1/2 aastat õnneliku, hellitatud, üksiku lapse elu - siis aga
sündis 2.septembril 1926 vend, Kaljo. See Ainole ei meeldinud kuidagi. Nüüd poputati beebi ümber
ja tema jäi tagaplaanile.

Kui isa sai Roosna-Allikale, Järvamaale, asundustalu ja ka töökoha viimameistrina, koliti
sinna. Aino mäletas sellest niipalju, et neid toodi raudteejaamast, kunagi enne jõule, saanide ja
regedega kohale. Lumi oli sügav. Aino oli ühel reel, väike vend emaga teisel. Regi kus vend oli läks
ümber ja Aino lootis, et vend lumme ära kaob - mis aga ei juhtunud.

Aino lõpetas Roosna-Alliku algkooli ja läks Paide progümnaasiumi, kolmandasse klassi.
Lõpetas selle ja arvas, et on tark küllalt ja pole tarvis enam kooli minna.

Oli kaks aastat kodus, kus isa pani ta viinavabrikusse tööle. Teenis täistöölise palga, mis läks
aga perekonna kassasse.

Siis tuli aru pähe ja läks uuesti kooli tagasi. Lõpetas Paide gümnaasiumi aastal 1942.
Peale seda töötas Järva-Jaanis vallavalitsuses ühe aasta, siis Paide linnavalitsuses kuni

september 1944. Peale mitmesuguste seikluste jõudis Saksamaale. Töötas Bahlseni keeksi vabrikus,
Hanoveris, kuni sõja lõpuni.

Algas imigratsioon Kanadasse. Alguses võeti noori naisi majateenijateks. Aino mõtles, miks
mitte, lähen ka ja töötas Halifaxis dr. Lauferi perekonnas üks aasta - ja siis oli küllalt!

Edasi õppides töötas raamatupidajana ja kinnisvara agendina mitu aastat.
Et vaja vaheldust, võttis autotäie kraami ja väikse koera „Timmy" ja sõitis Briti Kolumbiasse.

Siin elas alguses Asta ja Juhan Telderiga. Käis kontoris tööl ja võttis aktiivselt osa Vancouveri Eesti
Seltsi elust. Tutvus Mart Pungariga, abiellusid 23.oktoobril 1971. Neli aastat hiljem lõpetas Aino
kontori töö ja jäi perenaiseks ning mustikafarmeriks. Kui abikaasa tervis enam ei lubanud farmi
pidada, kolisid Pungarid Vancouveri ja hiljem Surreysse. Kaua ei saanud nautida „linna elu" sest Mart
suri septembris 1988. Aino elas mitu aastat veel „suures majas" üksinda oma neljajalgsete sõpradega
niikaua kui tervis lubas.

Sellega lõpevad Aino omad sõnad. Ma lisan nüüd mu omad mõtted.
Meie kõik teame, kui aktiivselt ja heameelega Aino võttis kõigest osa. Ja kui palju tööd ta

tegi teatriringiga, pensionäride klubis ja igal pool kus oli vaja.
Kõiki ta tegi hea meelega, alati huumoriga ja alati südamega!
Me oleme kõik vaesemad, et teda enam ei ole meie hulgas. Aga lohutuseks - kõik need head,

armsad mälestused elavad edasi!
Linda Kallas-Koppel
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LAEVAGA LABI KESK-EUROOPA.

RIVERCRUISE "RIVER QUEEN" (JOE KUNINGANNA)

AMSTERDAM TO BUDAPEST 8. AUG. - 22. AUG.

2011.

Pealkiri kolab kummaline - aga nii ta oli ja oli huvitav. Reisi seltskond: Jean, minu minija, tema
mees Erik ja mina.

Reis algas Vancouverist otse-lennuga Hollandisse Amsterdami. Seal veetsime moned paevad ja 8.
augustil astusime laevale "RIVER QUEEN" mis sai meie koduks viieteistkümneks päevaks. Laev oli pikk,
peenike ja madal, mahuga 135 reisijat (meid oli 105 reisijat) ja 37 meeskond ja teenijad.

Laev sõitis Amsterdamist mõõda kanaleid RHEIN'i jõele, siis MAIN'i jõgi ja MAIN- DOONAU
kanalite süsteemi pidi DOONAU jõele kuni Budapest'ini. Läbisime 68 1üüsi. Alul tõusime aste-astmelt
kõrgpunktini ja siis hakkasime laskuma Doonaud pidi mõõda Viin'ist kuni Budapest'i.

Laevasõit jõel on mõnus. Istud kas üleval laeva dekil või oma kajutis ja maastik mõõdub sinust. Ei
mingit tormi ega lainetust. Nii palju losse, kindlusi ja kirikuid ei ole ennem näinud. Pea iga kõrgema künka ja
mäe otsas oli loss või kindlus mis ehitatud keskajal või varemgi. Koblenz'i ja Bingen'i vahel, 56 km pikkusel
kitsal jõe jätkul, olevat rohkem losse ja kindlusi kui kusagil mujal maailmas! Rheini jõel St. Goarshausen'i
lähedal on ka kurikuulus LORELEI kalju kuhu, Heinrich Heine loodud legendi järgi, ilus neitsik Lorelei oma
võrgutava lauluga meremehi meelitas ohtlikkudele kaljudele kus nende laevad hukkusid.

Palju jõgede äärseid linnu oli asutatud juba vanade roomlaste poolt 2000 aastat tagasi. Meenus, et
õppisime koolis ladina keele tunnis "DE BELLO GALLlCO" (gallia sojad) - eks siis roomlased tungisidki
tolleaegsate gallia suguharudele kallale ja vallutasid poole Euroopast asutades oma kindlusi ja linnu.

Igas linnas kus meie laev peatus korraldati tuure vaatamis väärsetesse kohtadesse kas jalgsi või vahel
bussidega. Tuuri juhid olid tavaliselt kohalikud elanikud kes tundsid linna ajalugu ja arhitektuuri. Grupid olid
10-20 inimest, ked a varustati kuulde seadeldistega mis võimaldasid ka kaugemal seisjatel juhi seletusi
kuulda. Kõik toimus inglise keeles kuna enamik reisijaist olid kas U.S.A.'st, Austraaliast või Kanadast. Kui
tüdinesid tuurist võisid omal käel lahkuda ja kas jalgsi või taksoga laeva tagasi minna.
Linnadest külastasime esimesena Kölni kus asub Euroopa kõige kõrgemate tornidega toomkirik - uhke, avar
ja suurtsugune.

Rüdesheim oli järgmine peatus kus sõitsime väikese mini-rongiga läbi linna kõisraudtee jaama ja
sealt gondolaga Niederwald kõrgustikule kust avanes suurepärane vaade üle viinamägede alla linna ja jõele.
Järgmised peatused olid Aschaffenburg, Wertheim, Würzburg, Bamberg, Nürnberg, Regensburg, Passau,
Melk ja olimegi varsti Austrias.

Enamikus nendes linnades olid vanaaegsed kitsad tänavad sillutatud kandiliste kivi blokkidega,
siledad ja heas korras. Majad kokku ehitatud, kolme-nelja ja viiekordsed pinnale ulatuva puu raamistikuga.
Kollased, roosad ja isegi mõned sinised. Kõik linnad olid väga puhtad.
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Nürnberg'is nägime kohtumaja kus, peale teist maailmasõda, mõisteti kohut "natzi" sõja-kurjategijate
üle ja kes süüdi mõisteti poodi üles või said pikad vanglakaristused.

Passau asub kolme jõe ristumisel Doonau, Inn ja IIz. Seal käisime avaras katedraalis kus on maailma
kõige suurem orel üle 70,000 vilega(!!) Kuulasime selle kontserti. Kui orel hakkas võimsalt mängima oma
bassidega - hakkas õhk kirikus vibreerima nii, et isegi puupink millel istusin hakkas kaasa värisema!!!
Paljud inimesed katsid kätega kõrvu, nii tugevad olid oreli helid.

Melk oma 900 aastat vana kloostriga oli viimane peatus Saksamaal. Sealt läks sõit mõõda Doonaud
läbi kaljuliste kitsuste ja viinamarja kasvanduste Austria poole ja õhtul olimegi Viinis (Wien). Olime
varunud piletid Viini ooperisse (Staatsoper), kus kuulsime Johann Strauss'i ja Amadeus Mozart'i kontserti
koos tantsude ja lauludega. Oli väga kaasakiskuv ja meeleolukas etendus. Tulid meelde kooliajad Pärnust,
kus tantsukursustel õpitud viini valssiga, Straussi muusika saatel, sai lõhutud tantsu nii et särk seljas märg.

Pea le kontserti viis buss meid läbi Ringstrasse ja öistes tuledes Viini linna tagasi laevale.
Järgmine päev oli bussi-tuur Viini linnaga tutvumiseks. Stephansdom (Stephan'i katedraal),

parlamendi hoone, kuninglik Habsburg'i dünastia talvepalee, Spanische Reitschule (Hispaania ratsakool),
kus treneeritakse kuulsaid Lippizzaner hobuseid. Edasi Kohlmarket (kapsaturg) elegantsete ja
luksuslikkude äridega. Siis veel Österreichische Nationalbibliothek (Austria Rahvusraamatukogu). See vii
mane olevat kõige ilusam raamatukogu terves maailmas oma kaks-majakorda kõrguste raamatu riiulitega!

Ja õhtusöögiks laeval oli muidugi "Wiener Schnitzel" (vasikapraad) ja palju veini. See "voolas"
laeval väga ohtralt. Kui su klaas oli alles pool tühi - juba valati jälle juurde. Igas peatuses serveeriti
kohalikke veine oma veini rnagedelt.

Õhtul purjetas laev edasi mõõda Doonaud Budapesti poole Ungarisse.
Budapest võttis meid vastu päikesepaistes. Sisse sõit oli väga ilus ja huvitav jälgida istudes laeva

promenaad-dekil.
Linn koosneb kahest linnast: Buda ja Pest mis on ühendatud üle Doonau jõe 8 sillaga. Neist kõige

huvitavam on n.n. kettsild Széchényi Lanzhid. Importanse mulje jättis Parlamendi hoone otse Doonau
kaldal oma kupli ja tornidega. Laevalt võtsime bussi-tuuri linnaga tutvumiseks. Nägime palju huvitavaid
hooneid, platse, kujusid ja kirikuid. Mulle eriti meeldis kooniliste tornidega kindlus Buda poolel üleval
kaljumäe otsas kust avanes haruldane vaade tervele linnale ja Doonaule oma sildadega. Seal kalju järsakul
olid ungarlased austerlastega võidelnud enne kui Austria-Ungari keiserriik loodi.

Õhtul oli aeg hakata asju kokku pakkima, sest järgmiseks hommikuks olime takso tellinud hotelli sõiduks
ja meie omapärane laevareis läbi kesk Euroopa oli lõppenud.

Olime veel mõned päevad Budapestis. Meie hotell oli "EuroStars". Hotell oli õhujahutusega.
Budapesti ilmad muutusid väga kuumaks 38° - 40°C. ja tänavatel tuli palju higistada,

Budapestist lendasime Taani Kopenhagen'isse kus külastasime Eriku venda ja õde perekonnaga.
1. Septembril olime lennul Amsterdam'ist tagasi Vancouverisse. Kogu see reis oli väga

omapärane, huvitav ja väsitav.
Oli jälle hea omas voodis magada ja reisiväsimust välja puhata!
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Tänuavaldus

Linda ja Ellen Kallas tänavad kõiki, kes meie armsa sõbra Aino Soolepp-Pungari ärasaatmisest
osa võtsid. Eriline tänu õpetaja Andres Rebasele ja organist Siiri Rebasele südamliku teenistuse ja
muusika eest.

Suur tänu Milvi Puusepp'ale ja Russ Illingsworth'ile Aino abistamise eest.



Raamatukogu uus avamine
 Vancouveri Eesti Seltsi raamatukogu

anneks avati pidulikult pühapäeval, 16.oktoobril

2011.a. Kella 13.00-ks oli raamatukogusse

kogunenud umbes 25 raamatuhuvilist. Sinine lint

oli tõmmatud üle vana ja uue osa vahel oleva

avavuse. VES esimees Olev Rumm võttis sõna,

rääkides raamatute tähtsusest eestlaste elus.

Vello Püss võttis kätte suured käärid, lõikas läbi

lindi ja kuulutas laiendatud raamatukogu

avatuks. Ta rääkis mõne sõnaga meie

raamatukogu ajaloost ja tänas VESi juhatust,

Eesti Kirikufondi ja Suurkase pere majandusliku

abi eest ning Jüri ja Ann Pajurit töö tegemise

eest. Rahvas astus siis edasi uude ossa, mis oli

kunagi olnud täienduskooli klassiruum. Pakuti

sisseõnnistamise "šampust". Dr. Juta Kitching

rääkis raamatust ja selle tähtsusest inimelus.

Sõnavõtu tekst on avadatud mujal Postipoisis.

Mari Kaul-Rahiman andis VESi juhatuse nimel

Vellole üle lillekimbu. Peale seda oli igal

võimalus ringi vaadata ja isegi raamatuid kätte

võtta.

Fotod: M. Suurkask
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R A A M A T

JA SELLE TÄHTSUS INIMELUS

Raamatu tähtsus inimelus…..kes seda oskab hinnata?
Kas seda on võimalik hinnata?

Kasvame üles raamatuga; kasvame eluaeg edasi iga raamatuga mis meie kätte satub.

Raamat sünnib kirjaniku sulest ja elab edasi lugeja kaudu tuhandeid aastaid.

Kirjanik peab oma Jumalast-antud talendi laskma õitsele puhkeda ja oma pulbitseva hingele
väljapääsu lubama sõnade ilusal kujul ja kõlal. Nagu skulptor voolib kujusid, nagu maalikunstnik
pintseldab värvirikast pilti, nii kirjutab  kirjanik sõnadega seda mis ta tunneb, mõtleb ja kogeb.
Sünnib suurt ja enneolematut.  See õnnis sisemine protsess nõuab energiat-jõudu-aega-rahu ja
osutub tihtipeale füüsiliselt kurnavaks, aga toob kergendust,  rahuldust ja õnnetunnet kui töö on
tehtud.

Lugeja, oma korda, elab kaasa kirjaniku käikudega: ta rõõmustab, kurvastab, imeb uut jõudu,
õpib, saab lohutust, valab pisaraid, imestab, rändab maailma maades ringi ja astub sajandist
sajandisse autoriga koos.  Raamatust saab ustav sõber: ta on alati su juures, ootab kannatlikult, ei
kiirusta sind, ei tülita ega tee kisa, ei nurise, ei pane pahaks kui teda unustatakse, on kaaslane ja
rõõmustaja vajaduse järgi.

Johannese evangeeliumi avalause kõlab:  “Alguses oli Sõna, (ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna
oli Jumal)”. Goethe uuris seda tõde Faustis aga otsustas et tegu tuli siiski kõige enne.  Arved
Viirlaid kasutas sõnu relvana sõjaülekohut paljastades ja Eestile vabadust nõudes.  Raissa
Kõvamees kasutas sõnu eriti osavalt rahvaluule põllult ja austas raamatut kui kõige kallimat
aaret.

Kujutage ette raamatut kahe kaane ja tühjade lehtedega. Ei sõnu, ei mõtteid, ei midagi huvitavat!
Suurim pettumus tuleks veel, kui raamatuid ei olekski.

Nii kaua kui on inimesi, on ka tarvis raamatuid.  Nii et kogume edasi, täidame “Meie Kodu”
seinad raamatutega, ehitame ja naudime VES-i raamatukogu igal ajal, eriti selle uut tuba kuhu
mahub palju uusi töid.

Südamlike õnnesoovidega ja uue toa avamise päeva mälestuseks annan üle VESi raamatukogule
ühe haruldase teose, lootes et vast äratab see mõnele lugejale lapse- ja koolipõlve mälestusi.  See
on antikvaarleid, trükitud 1924 Tallinnas pealkirjaga Eesti ajalugu, Piltide kujul algkoolidele
kokku seadnud M. Kampmann.
Raamat kuulus kanada-eestlasele Ragna Pedersen-Sherlock, kes elas North Vancouveris, oli
tüdrukuna käinud Eestis koolis ja soovis et Eesti Kool Vancouveris seda ka kasutaks.  VESi
raamatukogu saagu nüüd selle uueks koduks.

Juta Kitching, 16. okt. 2011
Vancouveri Eesti Seltsi raamatukogu kõrvalruumi avamisel
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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.)
Library search - otsing: vesbc.com
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Vaba riigi tulek 1991 Tarmo Vahter - Tallinn, 2011
Rohkem kui 300-leheküljeline teos kirjeldab dokumentaaljutustusena Eesti iseseisvuse

taastamise kuut otsustavat kuud 1991. aastal. Teos põhineb suures osas uudsel arhiivimaterjalil.
Selgub, mida räägiti Edgar Savisaare valitsuse istungitel ja mida arvati Rahvarindest Tunne
Kelami juhitavas Eesti Komitees. AS Eesti Ajalehed

Eestimaa, su hiilgav rada Lydia Koidula - Tallinn 2011
Koostanud Mall Jõgi. Kogumikus on valik Lydia Koidula luulepärandist koos Eesti

Kirjandusmuuseumis tallel olevate käsikirjade vahevihiku ning unikaalsete fotodega. Kaunilt
kujundatud luuleraamat on pühendatud Eesti Vabariigi taassünni 20. aastapäevale.

Kirjastus Tammerraamat

Sinimägedest Uklei ja Zedelghemi vangilaagrisse Valdeko Essau - Tallinn, 2011
Üks järjekordne Eesti sõjamehe saatus II maailmasõjas. Sõjamehetee viis Valdeko Essau

1943. aasta novembrimobilisatsiooni järel väljaõppele Heidelaagrisse, seejärel sattus ta Narva
rindele, kus viibis kuni 18. septembrini 1944, osaledes ka veristes Sinimägede lahingutes. Edasi
viis tema tee läbi Pärnu Saaremaale, kust ta evakueerus 29. septembril laevaga Saksamaale..

Grenader

Sõjatee 20. Eesti Diviisis Heino Nagel -Tallinn, 2011
Heino Nageli (sünd 1926) mälestusteraamat sisaldab võitlusi punastega Tartumaal 1941,

ülevaadet kokkupuutest Omakaitsega Saksa ajal, järgneb pikem lugu 20. Eesti diviisi väljaõppest
Kloogal ja lahkumisest Saksamaale. Grenader

Prantsuse vang August Toose - Tallinn 2011
August Toose sündis 12.08.1914.a. Laimjalas. 31.01.1944.a. mobiliseeriti ta Saksa

sõjaväkke, kus teenis allohvitserina Luftwaffe lennuvälja abikomandos ning andis ennast
17.04.1945.a. Saksamaal vabatahtlikult vangi lääneliitlastele. Tal tuli vangis olla Prantsusmaal
kuni 1947.a. lõpuni. See viis emigreerumiseni Austraaliasse, eemale kurjast Euroopast.

Kirjastus Faatum
.

Kus siin anekdoot on? Heino Rannap - Tallinn 2011
 Naljalugusid Eesti muusikutest. Muusikud on rõõmsameelne rahvas, apse ja eksimusi

saadab ikka mažoorne kõla, sestap jätkus uusi nalju ka selle kogumiku jaoks.
Kirjastus Tänapäev

***.Täname lahkeid raamatute annetajaid ***
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Ottawa 1956

1955-56 aastal ma elasin Ottawas ning töötasin Ottawa Civic Hospitalis sanitarina.
1956.a. saatis Canada Emigratsiooni kontor mulle ja teistele "Uus Kanadalastele" kirja kutsudes
meid lõunale Chateau Laurier hotellis. Paljudest maadest on uusi kanadalisi ja palud neist
räägivad omi ema keeli. Kokku tulid sinna 27.riigist - Euroopa riikidest ja ka Aasiast. Oli huvi
teada kui mitu erilisi emakeeli oli esindatud sealolijate hulgas.Paluti et igaüks ütleks midagi oma
keeles. Jaapani tüdruk geiša rõivas esitas midagi. Rootslanna sai nii närviliseks, et ei öelnud
sõnagi. Abielupaar Hollandist - naine laulis madalmaade keeles, abikaasa klaveri saatega. Nüüd
tuli minu järg. Ütlesin eesti keeles: „sõida tasa üle silla" ja tõlkisin selle inglise keelde. Järgnes
lõunasöök mille ajal küsiti kuidas mulle Kanada meeldib.

„Sõida tasa üle silla" oli lause millega 1934.a. Milaanos, Itaalias, keeleilu konkurssil eesti
keel tuli teisele kohale. Itaalia keel tuli esikohale.

Kalev Lillak
02.11.2011 Vancouveris

ÜEKN stipendiumid õppeaastaks 2011/12

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu Stipendiumite Komisjon jõudis oma käesoleva aasta
tööga lõpule augustikuu alul, et informeerida stipendaate enne 1. septembrit. Sel aastal oli
komisjonil mõnevõrra kergem, kuna tuli hinnata 148 taotlust. Eelmisel aastal oli tegevus
pingerikkam, eriti suvekuudel, kui tuli läbi vaadata üle 200 taotluse õppe-abiks.

Võib ka märkida, et kolmeliikmelises komisjonis olid kaks diplomeeritud inseneri ja üks
advokaat/jurist. Komisjon kinnitas 50 stipendiumi, kogusummas US $ 75 tuhat (ca 52 tuhat
euro't).

Üldpilt on huvitav. Nii on stipendaatideks 29 nais-õpilast ja ainult 21 meest. Ja kui heita
pilk akadeemilistele kraadide taotlemistele, siis 12 on algamas või töötamas doktorantuuri
programmis. Bakalauruse kraadi soovijaid oli 13. Raskuspunkt langes magistri-programmi
õpilastele - arvult 25 - vast osaliselt mõjutatud arstiteaduskonna tavast, kombineerides
bakalaureuse ja magistri programmid.

Teaduskondade valiku jagunemisel on üldpilt peagu sama mis eelmisel aastal: 6 õpilast
valisid arstiteaduskonna, 6 põllumajanduse, 6 keemia ja 9 inseneri või arhitektuuri ala.

Erakorraline nähe on aga kõrgkoolide valik. Nii soovivad 19 õpilast siirduda väljaspoole
Eestit. Valiku eesotsas on Inglismaa (UK), kuhu soovivad minna 8. 4 õpilast on valinud
Ühendriigid. Ülejäänud eelistavad riike Rootsi-Soome-Taani-Norra-Austraalia-Saksamaa.

Kuid siiski 31 stipendaati jäävad Eestisse. Eelistatud on Tartu Ulikool (15 õpilast),
seejärel Tallinna Tehnikaülikool (7 õpilast) ja Eesti Maaülikool (6 õpilast).

Stipendiumite Komisjon ja ÜEKN juhatus soovivad stipendaatidele edu koolitöös.
ÜEKNSK

Mitsubishi
       i-Miev
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Elektriautode projekt Eestis
Septembri lõpus hakkasid Eestisse saabuma esimesed tuhandest Mitsubishi i-Miev

elektriautodest. Miks see aga uudiseks on? Eesti valitsus pidas Jaapaniga 2011. aasta alguses
läbirääkimisi ning need autod vahetati Mitsubishi korporatsiooniga saastekvootide vastu, mida Eestil on
küllaga üle ning mida suured tööstusfirmad on sunnitud ostma, et atmosfääri paisatud heitgaase rahaliselt
komponseerida. Seega, need tuhat autot tuuakse Eestisse ilma, et riik peaks sentigi maksma nende eest.

Miks elektriautod nii erilised on? Peamine põhjus on see, et nad ei kasuta bensiini  ning seega
kui laadida puhtast vooluvõrgust, ei eralda nad atmosfääri üldse heitgaase. Kui aga tavalisest võrgust
laadida, siis energia suhtes on nad ikkagi palju efektiivsemad, sest elektrijaamad eraldavad õhku palju
vähem heitgaase kilovati kohta kui bensiini autod. Veel üheks oluliseks argumendiks elektriautode poolt
on,  et nende ülalpidamisega ei kaasne peaaegu üldse hoolduskulusid. Näiteks neil ei ole mootri õli vaja
vahetada, ei ole tuhat väikest mootori jubinat,  mis võivad katki minna ning ei ole summuti torusi mis iga
paari aastaga Eesti soolatud teedel sõites läbi roostetavad. Elektriautod on umbes sama keeruka ehitusega
kui elektri trell, mis pea igas kodus garaazis riiuli peal seisab  – mootor, aku ja kontroller.

Iga nurga peal leidub neid inimesi, kes on elektriautode poolt ning elektriautode vastu. Ning
mõlemalt poolt vaidleval on mõjusaid argumente lauale tuua. Eesti on ju nii kaugel põhjas, et kuidas seal
elektriautoga üldse toime saab tulla kui suur osa elektrit akudest läheb enda tagumiku soojendamiseks?
See tulev talv saab suureks õppetunniks kogu maailmale:  kuidas suur hulk elektriautosid põhjamaiselt
külmas kliimas töötavad. Samas on elektriautosid juba natuke kasutatud teistes põhjamaades -  ennekõike
Norras. Seal on leitud, et koguni kuni 50 protsenti aku energiast võib kuluda auto soojendusele.

Üle poole Eestisse tulevatest elektriautodest -  507 autot tuhandest - osteti sotsiaaltöötajate jaoks,
kes sõidavad nendega ringi enamasti linnatingimustes.  Seega eeldati nende läbisõiduks alla 60 kilomeetri
päevas, mida saavad nad isegi külma talve ilmaga ära teha. Ülejäänud autod lähevad huvitatud eestlaste
vahel müüki suurte allahindustega –  Eesti riik kompenseerib 38 000 eurosest auto hinnast 18 000 eurot,
et populariseerida elektriautosid Eestis. Muidugi tuleb ka realistlik olla ja aru saada, et kui on uut autot
vaja,  millega Tartust Tallinnasse sõita iga nädal, siis elektriautodega ei ole see veel praegu väga
praktiline, sest tuleb üks või kaks korda teel olles peatuda ja autot laadida. Teine probleem on,  et iga kord
enne sõidule asumist tuleb teha väike kalkulatsioon peas selle kohta, et kas sihtpunki jõudmine on
garanteeritud olemasoleva aku mahuga või mitte. Praegusel juhul ei saa teel olles lähimas tanklas viie
minutiga „paaki täis lasta“.

Kui kaua võtab elektriauto laadimine? See oleneb täielikult millist laadijat kasutada.
Kiirlaadijatega, mis paigutatakse praeguse plaani kohaselt enamjaolt avalikesse parkimismajadesse, saab
30 minutiga umbes 80% aku mahust täita. Auto laadimine aga tavalisest Eestis olevast vooluvõrgust
võtaks 5-6 tundi, et saada aku laetud samas mahus, mis kiirlaadijaga 30 minutiga.  Võrdluseks veel ka
selline tähelepanek, et USA elektrivõrgus laadimine, kus voolutugevus on ainult 110 volti, vajaks  auto
laadimine 8 kuni 12 tundi. Eestisse tuleb Mitsubishiga sõlmitud tehingu kohaselt 200 kiirlaadimispunkti
üle kogu maa.

Eesti jaoks on selline tehing väga mõistlik, sest saastekvoote, mida pole oma riigi tööstusele
jõutud laiali jagada,  proovivad välisturul müüa paljud riigid (peamiselt Ida Euroopa riigid).
Saastekvootide müüjate rohkust ja praegust majanduse madalseisu arvestades, on ostjaid sageli raske
leida. Seega tuleb tõdeda, et Eesti riigil läks selline tehing väga hästi korda: tehti vahetustehing
Mitsubishiga,  kus raha ei pidanud kumbki pool maksma. See oli ideaalne mõlemale osapoolele, sest
ainult raha eest saastekvoote maha müües ei saaks isegi poolt elektriautode väärtusest. Eesti jaoks on ka
elektriautode sissetoomine ja laialdasem kasutusele võtmine positiivne selletõttu, et riik ise on väike ning
ehitada välja elektriautode laadimise võrgustik on täiesti reaalne ettevõtmine, mis ei lähe liigselt maksma.
Kuigi praegu võib esimese generatsiooni elektriautode Eesti teedele paiskamine paljudele tunduda justkui
energia raiskamisena,  peaks seda pigem nägema kui aktviiset osavõttu riigi poolt,  et eestlased oleks jälle
üks eesrindlik riik roheliste lahenduste poolest nagu on Eestis kõigile kättesaadava interneti ja e-
valitsusega. See on üks esimesi samme selles suunas, et vähendada Eesti riigi sõltuvust väljastpoolt
sisseostetavast energiast.

Marko Oviir
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LEP - ESTO 2013 Logo

Kallid Eestlased (ja Eesti kogukonna toetajad)

San Francisco Eesti Selts kutsub teid osalema 2013 aasta ülemaailmsete Eesti Päevade
Festivali logo tegemise võistlusel!

MIS: LEP (Lääneranniku Eesti Päevade) 60. aasta juubel ja ESTO lõputseremoonia
KUS: San Franciscos. Ööbimine Grand Hyatt hotellis Union Squaril
MILLAL: 28. juuni-1. juuli, 2013
KES: Eestlased, meie pered ja tuttavad üle maailma
INFO:
Facebook: lep-esto2013
Web: http://lep-esto2013.com/
Logo võistluse info:
http://lep-esto2013.com/logo-voistlusblog/  Tähtaeg  31. detsember, 2011

Palun aidake valmistada logo, mis saab olema tuntud ja armastatud sümbol Eestlaste poolt
üle maailma!
Suured tänud osalemast ja kui on küsimusi, siis palun saatke need teele Ingrid@lep-
esto2013.com

Ingrid Echter
San Francisco Eesti Seltsi Esinaine ja 2013. a. Ülemaailmsete Eesti Päevade LEP-ESTO 2013
peakorraldaja

Dear Estonian and Estonian community suporters,
San Francisco Estonian Society welcomes you to participate in our world wide Estonian Days’
logo making competition!

WHAT: LEP (West Coast Estonian Days) 60th Anniversary and the official closing ceremony of
ESTO
WHERE: San Francisco. Accommodation at Grand Hyatt Hotel
WHEN: June 28-July 1, 2013
WHO: Estonians, our friends and family from around the world
INFO:
Facebook: lep-esto2013
Web: http://lep-esto2013.com/
Logo competition info:
http://lep-esto2013.com/logo-voistlusblog/  Deadline December 31, 2011
Please help us create a logo that will be well known and loved symbol among Estonians
around the world. Thank you for participating and if you have any questions, please don’t
hesitate to contact us via Ingrid@lep-esto2013.
Ingrid Echter
The President of the San Francisco Estonian Society and the head organizer of the 2013 World
wide Estonian Festival LEP-ESTO2013
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TARTU ÜLIKOOLI TUDENG

ERIK KÕVAMEES

INTERVJUU 2011

Küsija: Sa oled ju Vancouveri poiss. Kuidas sinust Tartu Ülikooli tudeng sai?

Erik: Peale keskkooli lõpu tahtsin midagi uut, kuskile mujale kooli minna. Kuulsin ühest stipendiumi
võimalusest, selline stipendium mis annab väliseestlastele võimaluse Eestisse tulla et õppida. Ma tundsin
õpilasi, kes on seda stipendiumit ennem saanud, ja kõik soovitasid avalduse teha. Ma sain napilt tähtaja
jaoks avalduse sisse, ja mõni kuu hiljem sain teada et mind võeti vastu, et ma võin Eestisse tulla et
õppida, spetsiifilisemalt Tartu Ülikooli. Programmi töötas välja ja toetab Sihtasutus Archimedes, ja minu
koolituse ning enamus elu vajadused makstakse kõik kinni.

Küsija: Kuidas juhtus et oled just seal, Tartu Ülikoolis, ja mitte kuskil mujal Eestis?

Erik: Ma oleksin võinud kuskile mujale ka minna, näiteks Tallinnasse, aga ma olin kuulnud et Tartu on
suur üliõpilaste linn ja mul on olnud mitu perekonnaliiget, kes on ennem mind Tartu Ülikoolis õppinud,
nagu ema. Pluss, need ained mida ma õppida tahtsin ja mille vastu ma huvi tundsin olid Tartu Ülikoolis
tuntud ja tugevad.

Küsija: Mida sa ülikoolis õpid? Mitu aastat kursus kestab? Mis kraadi sa lõpuks saad?

Erik:  Mu stipendium kestab kolm aastat, või nii kaua kuni ma saan oma bakalaureuse kraadi kätte.
Kolm aastat on tavaliselt kui kaua kestab bakalaureuse kraadi õppimine. Ülikoolis õpin ma semiootika ja
kultuuri teooriaid. Tartu Ülikoolis on juba pikaajaline traditsioon semiootikaga mis läheb tagasi peaaegu
viiskümmend aastat kui Tartu-Moskva semiootika koolkond rajati Juri Lotmani ja teiste abil.

Küsija: Kas need on regulaarsed ülikooli kursused või kas nad on mõeldud välismaalt õpilastele?

Erik: Need on regulaarsed ülikooli kursused, ehk nad on kõik Eesti keeles (mõned tekstid on ikka inglise
keeles). Eelmine aasta ma võtsin vähem semiootika kursusi ja tegin eesti keele kursused et oma eesti
keele taset   arendada, ja see tuli väga kasulikuks.

Küsija: Kuidas professorid ja õppejõud meeldivad?

Erik:  Kõik õppejõud ja professorid on väga huvitavad ja toredad. Kui on mingi arusaamatus, siis
võib kogu aeg küsida ja üldisemalt nad kõik oskavad hästi õpetada.

Küsija: Kui kauaks sa kavatsed Eestisse jääda?

Erik: Ma kavatsen siin kindlasti oma bakalaureuse kraadi ära teha; ma olen nüüd teist aastat siin ja ma
loodan juunis aastal 2013 selle kätte saada. Peale seda mingit konkreetset plaani ei ole, aga ma tahaksin
edasi õppida, ja Tartu meeldib mulle väga palju, nii et on suur tõenäolisus et ma jäängi siia veel paariks
aastaks. Peale seda ei oska ma öelda.

Küsija: Kirjelda siis Tartu elu. Kus sa elad? Kus sa lõbutsed? Kus sa sööd?

Erik:  Tartu elu on väga tore. Siin käib põhimõtteliselt iga õhtu mingi pidu. Kolmapäevad on
suured pidu õhtud ja siis muidugi nädalavahetused. Linn on täis üliõpilasi ehk nooremaid inimesi ning
populaarseimad baarid on kella kuueni või seitsmeni hommikul lahti. Lõbutseda saab igal pool, aga
Püssirohu kelder on vägev koht. Raekoja platsis toimuvad tihti üritused ja turud, ja linn on ise ilus, eriti
vanalinna osa. Eelmine aasta ma elasin ühiselamus, ja see oli hea sellepoolest et sai palju tuttavaid ja
sõpru. Õppimine oli aga seal raske, nii et see aasta ma elan kesklinnast kakskümmend minutit väljaspool
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ühes korteris. Süüa teen tavaliselt kodus, aga kui ei viitsi siis on kesklinnas mitu väikest söögikohta kus
on hea ja odav toit, nagu Ülikooli kohvik.

Küsija: Kellega sa väljas käid? Kas sõbrad on eestlased või rahvusvahelised, või mõlemad?

Erik: Ma käin väljas tuttavatega keda ma eelmine aasta kohtasin, need kellega ma elasin koos ühiselamus
peamiselt. Nad on rahvusvahelised. Minu semiootika kursus korraldab ka vahest pidusi, ja ma saan oma
kursusekaaslastega ka hästi läbi, nii et ma käin eestlastega ka väljas. Mul on isegi mõned sõbrad Kanadast
kes on mulle külla tulnud.

Küsija: Mis keelt sa siis kõige rohkem räägid?

Erik: Enamus aeg ma ikka suhtlen eesti keeles, muidugi koolis aga ka igal pool väljas. Inglise keeles
räägin ka tihti, aga mitte nii tihti kui eesti keeles.

Küsija: Mis on su vabaaja tegevused?

Erik:  Vabaajas ma käin jäähokit mängimas, kaks kuni kolm korda nädalas. Ma käisin vahest
trennis niisama ja siis mind kutsuti ühte meeskonda mängima. Meeskonna nimi on Jäämurdjad. Peale
seda ma käin tihti ka Tallinnas, olen vanaema juures ja lõdvestan. Muhusse saab ka ikka vahel mindud,
aga harva.

Küsija: Kas reisid väljaspool Eestit?

Erik: Ikka. Eelmine aasta mul oli sõber Kanadast kes töötas Šveitsis, ja kui tal sai töö jaanuari kuus läbi
ta tuli mulle Eestisse külla, ja siis me läksime laevaga Rootsi. Rootsist me läksime rongiga Hollandisse,
kus mul on sõbrad ja kellega me olime umbes nädal aega koos, ennem kui mu sõber lendas Kanadasse
tagasi ja ma siis läksin Eestisse. Siis käisin paar nädalavahetust  Lätis ka mõnede sõpradega.

Küsija: Kas saad jõuluks koju Vancouveri? Ootame et saaksime sinu elust rohkem teada.

Erik: See aasta ma ei usu et ma jõuan jõuluajaks koju sellepärast et eksamid on kõik jaanuari
alguses ning mul ei oleks lihtsalt küllalt aega, aga mul on plaanis jaanuari keskel tulla ja olla Vancouveris
umbes kuu aega,  võibolla natuke vähem.

Küsija: Jääb mulje et oled

rahvusvaheline noormees, nii öelda

maailma kodanik, ja saad igal pool

hakkama.  Kas see on nii?

Erik: Ma arvan et Eestisse
tulemine ja siin elamine on selles
mõttes väga kasulik olnud. Ma
tunnen end mugavalt Eestis kui ka
Kanadas, ja ma loodan veel rännata
ja aega veeta teistes riikides ka. Aga
praegusel hetkel mul on Eestis
elamine mugav ja positiivne
kogemus. Hea tunne on et Kanada
on kohe ukse all kui ma tahan tagasi
tulla, kuid praegu tundub et ma olen
õiges kohas, siin Tartus.

Fotol: Oscar Wilde, ERIK KÕVAMEES, Eduard Vilde
Tartus 2011

Küsija oli Juta Kitching
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Olen tänulik:

Maksude eest, mida maksan.
Sest see tähendab, et mul on töö.

Selle eest, et pean koristama peo järel.
Sest see tähendab, et mul on sõbrad.

Selle eest, et riided tunduvad kitsaks jäävat.
Sest see tähendab, et mul on piisavalt süüa.

Selle eest, et peab lund rookima ja aknaid pesema,
Sest tean, et mul on kodu.

Et parkimisplats on jaamalt kaugel.
See tähendab, et mul on auto.

Suure elektriarve eest.
Sest mu kodus on valgus ja soojus.

Kellegi eest, kes kirikupingis minu taga laulab valesti ja kõvasti.
Kuna tean, et ma kuulen.

Pesuhunniku eest laual.
Kuna mul on riideid, mille eest hoolt kanda.

Väsimuse ja valutavate lihaste eest.
Kuna tean, et olen tohtinud teha tööd.

Hommikuse äratuskella eest.
Kuna tean, et elan.

Ja lõpuks - ja mitte väheolulise eest- saan palju e-maile, mis
tähendab, et keegi mõtleb mu peale.
                                                               (anon)

 "On võimatu olla masenduses, kui sul on õhupall" (Vinnie Puhh)

Christmas tree in Estonian capital felled by gales

The Christmas tree in the Estonian capital of Tallinn has been felled for the second time in
three days, after being battered by winds of 100kph (62mph).

City officials have trimmed the tree from 24m tall to 17m to give it a better chance of
staying upright should more heavy weather hit the city.

BBC News Europe 28 November 2011
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Alaska & Canada with Capt. James Cook

Our cruise ship stopped at Whittier, Alaska a rainy hamlet of 177 inhabitants about 50 miles east of
Anchorage.  “Fresh fruit  and vegetables are shipped in from Seattle on a barge and in the summer
peaches cost $5.00 each and sold out  in one day” said John the  tour bus driver ready to show us the
sights.  At Mt. Alyeska we took a cable car up 2,500 ft. to a sunny idyllic spot surrounded by seven
glaciers.  Leaving Mt. Alyeska we saw people running on a trail by the side of the road causing our tour
bus driver, John, to remark that grizzly bears frequent the area and think of  the joggers as “fast food” and
cyclists as “meals on wheels.”

John lived 250 miles north of Anchorage in a log cabin he accessed by dog sled.  He was about 55 - 60
yrs. old, lived alone, had no refrigeration or furnace, paid local boys to cut wood for his wood stove and
bought a quarter of a moose or deer yearly at the end of September which he kept in a box outside.  Two
sled dogs, Siberian huskies or malamutes were capable of pulling  a sled weighing 600 lbs. for 25 miles.
People take their dogs with them everywhere....often occupying the ground floor of a hotel or lodge.
About 8,000 bush people live off-road  travelling to their homes by snowmobile, plane or dog sled.  Men
outnumber women in Alaska and there’s a saying “The odds are good, but the goods are odd.”

Population of Alaska is 710,000 with slightly more than half living in Anchorage.  Average price of a
house in Anchorage is $420,000.  According to John, Anchorage relies heavily on food barges coming in
from Seattle.  There’s a common expression that goes  “I live in Anchorage, one hundred miles from
Alaska.”  John added,  “Once the winter’s over and it gets light outside we don’t say to our kids ‘come
home when it gets dark,’ otherwise they wouldn’t come home until September.”  On the drive back to the
ship we witnessed the bore tide coming in at Cook’s Inlet.  The bore tide wave ranges from a height of .5
ft. to 6 ft. travelling very quickly at 10-15 mph.  The mud flats when the tide is out look stable but it’s
actually glacial silt much like quicksand.  Cook’s Inlet was  named by Captain George Vancouver in 1794
for James Cook

James Cook was born in Marton-in-Cleveland, England in 1728.  At age 17 he was apprenticed to Captain
John Walker for 3 years on a coal trading collier ship travelling out of Whitby along the eastern coast of
England from Tyne to London.  Whitby, a shipbuilding centre in the North Sea was also a cargo
transportation hub for the Baltic.  After the age of 20 Cook worked on merchant ships and travelled to
ports in the Baltic Sea.  At age 27 Cook joined the British Royal Navy in 1755 and served on the HMS
Pembroke during the Seven Years War which was actually a 9 year global war lasting 1754-63.  The
naval fleet arrived in Louisbourg, Cape Breton Island on June 12, 1758 and Cook participated in events
that led to French surrender of the fortress on July 26.  Afterwards Cook sailed on the Pembroke from
Cape Breton up the St. Lawrence assisting Samuel Holland an official surveyor with the Royal Navy and
they revised and updated old maps of the area from Louisbourg to the St. Lawrence.  The marine
surveying of Holland and Cook enabled the 200 ship fleet carrying 9,000 army soldiers and 18,000 sailors
to navigate the powerful currents of the St. Lawrence river a year later and at the end of June  to anchor
off Isle d’Orleans near Quebec City....farther than Wolfe expected.  The St. Lawrence expedition was
under the joint command of Admiral Sir Edward Saunders and General James Wolfe.  After almost 3
months of crossfire and 20,000 canon balls later on September 13, 1759 General James Wolfe and his
troops, led by Commander James Chade, slipped up river to Anse-au-Foulon.  After midnight the army
climbed the 55 meter cliff and defeated the French on the Plains of Abraham, a battle which ended
Wolfe’s life and effectively ceased French domination in Canada.  Cook did not ascend the cliff, nor did
he lead Wolfe to the landing beach, he remained on the HMS Pembroke in the St. Lawrence active in the
naval fight from that approach.  (In 1763 the Treaty of Paris ceded all French colonies to the British.)
Having established a reputation as a fearless seaman, Cook completed his first solo survey of Gaspé Bay
(published the following year) and in the 1760's Cook mapped Halifax’s harbour, a fragment of
Labrador’s coast and the entire coastline of Newfoundland.
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1768-1771 promoted to Lieutenant and Commander of the expedition,  James Cook, with 3 tons of
sauerkraut on board, made his first global voyage surveying the rugged coast of New Zealand and eastern
coast of Australia.  He first served sauerkraut to the officers creating an interest in the food to the sailors.
The odd sailor who refused to eat it was flogged for Cook realized the value of fresh food and Vitamin C
in the prevention of scurvy a disease that commonly killed half the crew.  On the second voyage 1772-
1775 George Vancouver age 14 accompanied Commander Cook to Tahiti and the Antarctic Ocean.
[After Cook’s death, Vancouver charted 27,000 km. of British Columbia’s coastline, most of it done in a
small rowboat.]

 The purpose of Captain Cook’s
third  voyage 1776-1779 was to
find the North West Passage.
In 1778 the HMS Resolution
and HMS Discovery left
Hawaii for Oregon then
continued up the coast to
Nootka Sound on Vancouver
Island.  The crew included
George Vancouver, now a
midshipman and William
Bligh, age 22, later known for
mutiny on the Bounty.  Cook
sketched  the coast of Alaska
on his way northward through
the Bering Strait, a narrow
waterway 53 miles wide
between Russia and U.S.  There
are two islands in the middle of
the Bering strait, the larger one Russian (Big Diomede) and the smaller one Alaskan (Little Diomede)
separated by 2 miles. The International Dateline runs between the two islands.  In certain circumstances it
may be possible to straddle the International Dateline with one foot in Russia and the other in U.S., each
foot in a different calendar day - one foot in tomorrow and the other in yesterday.  Incidentally the
International Dateline curves around the Aleutian Islands to keep the entire state in the same calendar day.
The Aleutian Islands stretch 1,200 miles in a basic southwest direction ending at Attu, l73!  East
longitude.  173! East longitude also runs south through New Zealand.  Since part of the Aleutian Islands
lies west of the meridian at l80! , the boundary line dividing the eastern and western hemisphere, Alaska
is the most northern, western and eastern state in the U.S.

Cook sailed northward through the Chukchi Sea  to 70!  41' North latitude through fog until a great shelf
of ice 12 ft. high moving at the rate of 15 miles every 10 hours stopped him.  Without knowing it Cook
was 50 miles from the entrance to the Northwest Passage.  The Resolution turned around on Aug. 18,
1778 and a weary Cook returned to Hawaii.   Believing Cook was the god Lono, 1000 canoes greeted the
ship in a glorious welcome but some weeks later realized their error.  On February 14, 1779 hostility with
the Hawaiians resulted in Cook being killed in Kealakekua Bay at the age of 50.  The great marine
explorer held the rank of Captain for only the last three and a half years of his life.

EVA VABASALU
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Between two countries:
Estonian workers in Finland get a television series of their own

      Log houses, a birch forest, and a body of water. The filming location has been chosen because
of the landscape. It cannot be denied that the natural surroundings in the Estonian village of
Kemba do resemble Finland. ”This is where we live - temporarily of course. Lodgings are being
sought for us. We usually live in an apartment or in a somewhat bigger trailer than this one”, says
Anti (Andres Mähar), showing off a small mobile home, which is similar to those in which
Estonian construction workers often live in Finland.
     Anti is a foreman and a professional builder in the television series Kalevipojad, which is a
story of Estonian construction workers in Finland.
      ”A real hippie camp”, snorts student Eliisa (Adelee Sepp), glancing around.
      In the TV-drama, Eliisa is writing a dissertation on Estonians who are travelling between the
two countries. The Finnish employer in the story has squeezed four Estonian construction
workers into this small trailer.
     The title of the TV-series comes from Kalevipoeg (”Kalev’s Son”), the hero of the Estonian
national epic, which is the Estonian equivalent of the Finnish Kalevala. Kalevipoeg is strong and
friendly, but a little on the carefree, thoughtless side. The Kalevipoegs in this tv-series are the
Estonian construction workers who work across the water in Finland.
      The series Kalevipojad is a pointed, tragicomic narrative of everything that can happen to a
migrant worker in Finland. In some respects it resembles the popular British mini-series Boys
from the Blackstuff (1982), or the long-running Auf Wiedersehen, Pet (1983-2004), the
adventures of a gang of British workmen abroad.
      Kalevipojad is based on true stories - some of them all too true. The series also shows the
human side of an Estonian construction worker, and goes some way towards explaining why so
many Estonians have left for Finland.
     In Estonia, tales are heard about the often squalid living conditions of migrant workers in
Finland. They vary from large dormitories occupied by international groups of workers to remote
cottages with a sauna. A typical form of living is a two-room apartment, in which a few
construction workers have been "temporarily" billeted for more than a year.
      Kalevipojad describes the problems faced by these workers.  The men cannot take their
families with them, as living in Finland is expensive, and the job is project work. A man may be
one month in Finland working, and at times some weeks at home in Estonia, until he comes back
to work. The wages in the country of work secure a livelihood in the home country.
     Frequently, a man goes to Finland to earn money in order to save his family, while at the same
time, it may be difficult to keep the family together. Anti, the foreman in the TV-series, has
enjoyed living in two countries for many years. He has secretly kept one family in Estonia and
another in Finland. Not until he is about to start a third family does Anti find himself in a mess.
     The main character in the series is Indrek (played by Ivo Uukkivi, who is also on the
producing team), whose wife has arranged her husband a job in Finland, as the bank threatens to
foreclose on their house. The house was bought in the years of the real estate bubble and is
located in a residential area built on a field near Tallinn. The value of the house has crashed.
      In Finland, Indrek is concentrating on concealing the awkward fact that he has not actually
built anything before. He is a former culture worker, who has never once held a drill in his hand.
      Many other workers are in a tricky situation, too.
     In the Kalevipojad series, Mauri (Asko Sahlman), who is a Finnish innkeeper and a former
construction worker on the Viru Hotel in Tallinn, takes advantage of the predicament of the
Estonian men, presenting himself as a great friend and champion of Estonia.
      The stingy publican has hired the men to moonlight. He stresses that Finns and Estonians are
cousins, and he even speaks a little Estonian. However, as Mauri’s employees, the Estonian
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men’s life situations become even more twisted and tangled. Mauri needs the Estonian men for
the extension of his inn, but the workers do not recognise the mutual interdependence from the
way he treats them. They have to be satisfied with a trailer as home, and with hourly wages of
EUR 9, and even that is in danger of going unpaid.
At present, Algus is mirroring his characters as he is shuttling between Estonia and Finland,
working in cooperation with theatres in Turku and Kuopio.

There is no precise information about the number of people commuting to work between Finland
and Estonia. The Estonian Association of Construction Entrepreneurs has estimated that the
number of Estonian construction workers on site in Finland is approximately 20,000 to 30,000.
KAJA KUNNAS / Helsingin Sanomat     29.9.2011

Ivo Uukkivi plays the main character Indrek in the Kalevipojad series. He has an awkward secret - he has
never worked on a building site in his life. Student Eliisa (Adelee Sepp) is studying Estonian workers who
are shuttling between the two countries.

Mati Laansoo

Writer-broadcaster Mati Laansoo had remembered Andy Warhol
directing an earlier interviewer to answer his own questions. A
daily newspaper reviewer sneered at Laansoo’s six- sheet Q& A
— which had Warhol wanting to be a professional tap dancer —
but the artist signed and drew soup cans on it, and called it the
best interview he’d ever given. That manuscript might be worth
a pretty penny now.

    MALCOLM PARRY  The Vancouver Sun 26 Nov 2011
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Bardell paints a brighter future for inner-city children
Artist’s ongoing donation will be used to buy art supplies for needy students

Such is the power of kindness that artist Enda Bardell finds herself in tears remembering the
compassion shown her by teachers at Vancouver’s Admiral Seymour elementary school 59 years ago.
Seymour, an inner- city school which has become the lightning rod for The Vancouver Sun’s Adopt- a-
School campaign, was the first Vancouver school Bardell attended after her family’s escape from the
Soviet occupation of Estonia in 1944. That escape would do Hollywood proud — a family of four on the
run from the army hiding in a neighbour’s hayloft while troops armed with pitchforks prodded the straw
covering them, then being hidden in the hold of a sailing vessel that carried them and 80 others across the
Baltic Sea to safety in Sweden.

Bardell has bitter memories of being bullied and mistreated as a young refugee in Sweden before
the family was accepted for resettlement in Canada. “We were placed in areas where there was little
empathy for refugees,” she recalled. “The local people had not been exposed to different cultures. We
couldn’t speak their language. Swedish children were forbidden to play with us, so I turned to art as a way
to deal with it.”

On reaching Vancouver in 1952 she went to Seymour elementary on Keefer Street. She was 13
years old and placed in a class with children two years younger.

However, empathy was not in short supply. She won an art competition for a painting of a family
of dogs looking out the window of a barn and in 1953 was chosen to play the Queen in a school pageant
celebrating the coronation of Queen Elizabeth II. “Here I was selected to play the role of the Queen sitting
on the stage in a gold cardboard carriage. I was just so happy. I think I’m going to cry in a minute,” said
Bardell who would go on to have a successful business career and whose paintings are now part of
Estonia’s permanent collection of refugee art.

When the tears stopped, she said it was as if her teachers sensed she needed the attention. “I don’t
think it was an accident what those teachers did for me.”

Almost six decades later the tradition of empathy at
Seymour led another teacher, Carrie Gelson, to plead for
help for some of her pupils who needed shoes and socks
and snacks. This pre- Thanksgiving Day appeal, which led
to an outpouring of help and focused attention on the plight
of pupils in other inner- city schools throughout the region,
found particular resonance with Bardell.

Given her lifelong passion for art she wants to set
up a fund, for at least the next 10 years, that will provide $
200 a year to buy art supplies for a needy student who
excels in art. “It’s just a tiny gesture. But if it helps a child
reach their dream — any dream — as my school helped me
reach mine all those years ago, it will be worth it,” she said.

Bardell’s bursary will be a boost to the help already
being given the school by Linda Shirley, owner of
Steveston’s Art Connection, a private performing arts school in Richmond, who dropped off a van load of
art materials, paints, paper, brushes, an easel and a large doll house some weeks ago on the heels of
Gelson’s appeal. Shirley, a piano teacher who founded her school 22 years ago, plans to donate the
proceeds from this year’s Christmas concert to Seymour and is considering ways in which families
associated with her school can be connected to Seymour parents.

Like Bardell, Shirley’s response was prompted by a connection to Seymour. In her case it was the
school attended by her father and was close to where her Greek grandfather opened Conn’s Cafe at the
corner of Hastings and Clark Drive before the Second World War. In the 1960s the café would become
Vancouver’s first Greek restaurant, the Greek Village, as it catered to Greek seamen whose vessels were
tied up at the nearby waterfront.

GERRY BELLETT
    22 Nov 2011  The Vancouver Sun

30



Vancouveri Eesti Seltsi korraldatud

Vabariigi Aastapäeva

aktus

Meie Kodu aulas

6520 Oak Street

Vancouver

Pühapäeval 26.veebruaril,

kell 13.00

Tulge kõik!

All are invited to come celebrate

Estonian

Independence

Day

At Meie Kodu

6520 Oak Street

Vancouver

Sunday, Feb. 26
th

 2012

1 pm
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev

Date
Aeg

Time
Üritus / Event Koht / Location

04.12.2011 12.00 Jõululaat - Christmas market Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

04.12.2011 16.30 Eesti Film: Surnuaiavahi tütar - The Graveyard
Keeper's Daughter

Pacific Cinémathèque, 1131
Howe Street, Vancouver

05.12.2011 20.20 European Union Film Festival - Estonian film
The Graveyard Keeper's Daughter

Pacific Cinémathèque, 1131
Howe Street, 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

08.01.2012 12.45 EKÜK peakoosolek - SAESC AGM Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

11.01.2012 12.00 Kuldse Klubi 2012.a. tegevus algab - Senior's
Club activity resumes

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

05.02.2012 12.15 Vancouveri Eesti Seltsi peakoosolek - VES
AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

08.02.2012 12.00 Vancouveri Pensionäride Ühingu peakoosolek -
Senior's Club AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

12.02.2012 12.15 Kirikufondi peakoosolek - Estonian Church
Foundation AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

24.02.2012 11.00 EV Ökumeeniline jumalateenistus - Estonian
Independence Day Ecumenical Service

Eesti Kirik, 6520 Oak St.
Vancouver

26.02.2012 13.00 Vabariigi Aastapäeva aktus - Estonian
Independence Day Ceremony

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

28.02.2012 Postipoisi kevad numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

13.04.2012 19.00-
21.00

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

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

www.estonianevents.com


