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Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves

Eesti Vabariigi 94. aastapäeval

Tartu Vanemuises, 24. veebruaril 2012

Armsad kaasmaalased,

Meie üheskoos oleme Eesti. Tänasel
päeval ja tänasel õhtul, nagu 24. veebruaril alati,
on aeg nii tunda uhkust kui ka arutleda oma riigi
üle igas Eesti kodus ja samuti siin saalis. See on
aeg küsida: kuidas läheb meie riigil, ühiskonnal,
igal inimesel.

Ärgem pidagem Eesti sünnipäeva vaid
üheks rituaaliks, kus riiklike traditsioonidena
näeme lipuheiskamist, paraadi ja päeva lõpul
kuuleme kantslist manitsusi. Nii peavad pettuma need, kelle ootus on täna presidendi suu läbi üht
ja teist lõplikult hukka mõista. Ei, tänases päevas olgu tavalisest enam soovi mõtelda ja mõista,
mis on see maa, mis on see meie Eesti elu.

Kas Eesti on vaid koht, kus elatakse, sest siia juhtumisi sünniti? On see pelk äritegemise
koht? On see äkki edasise karjääri ajutine ja lahkumisootel platsdarm? Või siiski midagi enamat,
millel ka oma äratuntav – heas mõttes äratuntav – asjaajamise, ellu- ja teistesse suhtumise viis?
Või lihtsalt kodu?

Meie küsimustest õhkub sageli kahtlust nii enda valikute kui ka riigi suhtes. Ses
rahulolematuse talves vaevab meid kasvav ebakindlus: mis meist saab? Sest sadamad, kuhu
oleme pürginud, on osutunud ise samuti tormidele valla olevaks.

Mis meist saab, kui Euroopa tulevik ei ole kindel, või kui meile seda ebakindlust igalt
poolt korratakse? Mis siis saab, kui euro peaks lagunema? Mis juhtub, kui Ameerika Ühendriigid
tõmbuvad Euroopast välja? Mis meist saab, kui inimesed kolivad Eestist mujale? Mis saab elust
maal, kui sinna jääb aina vähem inimesi?

Mis saab meie Eesti elust?
Ma olen mures, et oleme läinud liiale oma riigi ja enda valikute mahategemisega.

Nõudlikkus riigi, võimulolijate ja iseenda suhtes on absoluutselt kohane. See on lausa vältimatu,
ja siin ei tohi grammigi järele anda. Ent see nõudlikkus peaks olema õiglane ja mõistuslik.

Sõbrad, alustagem Euroopast.
Euroopa Liidu tulevik on 500 miljoni inimese jagatud mure. Lihtne tõde, et laenude ehk

tuleviku arvel elamine ei ole kestlik, on lõpuks ja õnnetul kombel jõudnud paljudele kohale. Sest
see, mida kunagi peeti tulevikuks, on saanud olevikuks ja tasumise tund on käes. Ainult, et pole
seda, millega tasuda, sest tulevikutõotused on devalveerunud.

Me tunnetame ebaõiglust seal, kus need, kes on vastutustundlikult käitunud ja pealegi on
vähemalt näiliselt vaesemad, peavad vastutustundetute võlad kasvõi osaliselt kinni maksma.

Kas aga on solidaarsuse ammendumine Eesti huvides? Kerge on näidata näpuga ja öelda:
nemad seal. Õigustatud nördimus on magus. Aga kas pikemas perspektiivis ka kasulik?
Tõenäoliselt mitte.

Kas meil oleks kuidagi parem, kui seisaksime Euroopa sündmustest kaugemal? Vaevalt.
Mõelgem alternatiivile. Euroopa Liiduta poleks me täna NATOs. NATOta poleks nii

kindlalt tagatud meie julgeolek. Eurota poleks meie majanduse taastumine ja kohandumine olnud
sugugi nii kiire, nagu see on olnud. Poleks nii palju investeeringuid, kahtlused rahvusvaluuta
püsimises oleks kordades kõrgemad ning intressid teised. Nii maksab kodulaenuklient meist otse
lõunas oma laenuraha eest umbes neljandiku võrra kõrgemat hinda kui siin. Ettevõtlussektorit
võrdlemata.

Foto: Toomas Volmer
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Euroopa kriis ei ole olemuslikult rahasüsteemi kriis. See on riikide rahanduspoliitika
kriis, mille lahenduse võti on probleemsetes riikides. Eesti ülesanne on osaleda jõuliselt sellise
süsteemi kujundamises, kus sarnased kriisid enam korduda ei saaks.

Siin on oluline, et Eesti hääl selles debatis jääks kõvasti kõlama. Ärme unusta, et euroalas
on täna vaid neli riiki, kelle krediidireiting on Eestist kõrgem. Me pakume usaldusväärsust, me
oleme näide sellest, et Euroopa reeglitel pole viga midagi: neid järgides probleemidesse ei satuta.

Vastastikune usaldus, mis on Euroopa Liidus kõvasti kannatanud, kuna mõni liikmesriik
on usaldust kuritarvitanud, tuleb taastada. Kogu Euroopa Liidu ulatuses. Kui see ei õnnestu, siis
kogu ühenduse lagunemisest oluliselt tõenäolisem on selle koondumine nende riikide ümber, kus
vastastikune usaldus on endiselt olemas.

Euroopa ühinemine pole toimunud mitte majandusliku loogika vastaselt, vaid sellest
johtuvalt. Siit tuleneb mu veendumus, et usaldust mitte kuritarvitanud riigid elavad praeguse
pikalt kestnud Euroopa kriisi ka üle.

Eestil on võimalus kasutada tänast seisu võtmaks veelgi tugevamat rolli Euroopa Liidus,
näiteks IT valdkonnas. Olgem ausad, Euroopas on vähe neid riike, kus asjatundlikkus sellistes
küsimustes nagu internetivabadus või e-teenused oleks nõnda suur. Me ei pea tingimata arvama,
et teised on meist selles vallas targemad. Mõistagi, et meie asjatundjate häält mujal võimendada,
tuleb neid ka kodus ise enne hoolikamalt kuulata.

Euroopa julgeolekupilt on 20 aastaga oluliselt muutunud. Ameerika Ühendriigid
vähendavad oma kohalolekut Euroopas ja Euroopa riigid ei panusta kaitsesse samapalju kui
varem, aga loodavad ometi, et Ameerika tuleb neile appi nagu viimase 70 aasta jooksul. Eesti
valik täita kohustust kulutada riigikaitsele kaks protsenti SKT-st on üks põhjustest, miks NATO
jäi toetama Balti taeva õhuturbemissiooni. Ja see otsus polnud sugugi nii kerge tulema, kui me
tahaksime ette kujutada.

Mõelgem, rõhutatult just siin ja täna, meie noortele naistele ja meestele, kes
kaitseväelastena teenivad NATO missioonil Afganistanis, kes on kandnud ränki kaotusi. Ja
mõelgem nüüd NATO põhimõttele kaitsta vastastikku oma liitlasi. Eesti julgeolekule on NATO
asendamatu.

Ja nüüd räägime kodust.
Mis meist saab, kui aina rohkem inimesi kolib Eestist mujale? Peame endale aru andma,

et kui piirid on lahti, siis inimesed liiguvad. See on vabaduse paratamatus, tunnetame seda või
mitte. Kaasaegne, vabaduses elav inimene ei tunnista sunnismaisust, jõuga kedagi kinni ei hoia.
Vulgaarmarksistlik käsitlus, nagu oleks asi vaid palgas, ei ole samuti absoluutne.

Olen korduvalt toonitanud, et meie enda suhtumine kaasmaalastesse pole teps mitte
väiksem häda. Vigade otsimise ja rõhutamisega, kadeduse ja õelusega ligimese vastu, ei jõua
kaugele. Ka riik ei ole tihti lahkem: jäik suhtumine saabuvate ja naasvate inimeste
probleemidesse, olgu see siis lapse koolitee jätkamine, lasteaiakoha leidmine või välismaalasest
abikaasale elamisloa andmine, pärsib inimeste tagasitulekut. Süsteem peab kohanema inimeste
muutunud käitumisega, mitte püüdma inimesi süsteemile kohaseks kujundada.

Mis saab meie Eesti elust väljaspool suuri linnu?
Olen tõesti mures, sest osaliselt heast soovist teha asju ratsionaalselt, optimeeritult ja

säästlikult, kipub kahe silma vahele jääma, et riik kolib maalt ära. Ja presidendi asi on seda
küsimust tõstatada.

Toon ühe näite. Paide. Eesti südames.
Kui Paide elanikul on asja päästekeskusse, politseiprefektuuri, keskkonnainspektsiooni,

ringkonnaprokuratuuri, maakohtusse või maksu- ja tolliametisse, peab ta sõitma Pärnusse.
Kui tal on asja sotsiaalkindlustusametisse, pensioniametisse, keskkonnaametisse või

terviseametisse, on tema keskus Tallinnas. Aga maanteeameti ja kaitseväeteenistuse küsimustes
on regionaalne kontor hoopis Jõhvis.
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See kõik kokku on paradoks, mis osutab, kuidas iga ametkonna soov teha oma asju
endale kõige ratsionaalsemalt, kaotab riigi keset riiki justkui ära. Ja Paidesse, muide on jäänud
vaid töötukassa kontor.

Mida peavad aga inimesed tundma, kui riik kolib nende juurest minema? Siin pole
tegemist ei valdade piiride muutmisega ega eelarve mahtudega, vaid lihtsalt sellega, kuidas me
organiseerime oma riiki ja kas me arvestame oma kodanikega.

Enamgi veel: kui haldusreformi ei soovita teha süsteemselt ja juhitult, siis elu
paratamatus viib selle läbi ikkagi ja juhitamatult, kusjuures silmas ei peeta mitte kodaniku, vaid
kõikvõimalikke ametkondlikke huve.

Või teine näide. Hiljuti ma sain kirja ühe maakonna ettevõtjalt, kellele teatati, et seitsme
kilomeetri kaugusel kõrgepingeliinist maksaks elektrivõrguga liitumine firmale ligi pool miljonit
eurot. Seda küsib kodumaiselt ettevõtjalt tema riigile ja Eesti rahvale kuuluv aktsiaselts Eesti
Energia.

Ja siin on arutluse koht. Mis on riigi strateegiline huvi, kas kohalik ettevõtlus või Eesti
Energia dividendid? Kas tõesti kuulutame Eesti valmisolevaks olemasoleva jaevõrgu raames?
Hea Eesti rahvas, see kõik viib küsimuseni, milleks meile oma riik?

Loomulikult on ratsionaalsem, optimaalsem ja kõike muud, kui me teeme nii, et miski
eriti palju maksma ei lähe. Ehk oleks veelgi odavam üldse mitte oma riiki ülal pidada. Poleks vaja
saatkondi, kaitseväge, oma politseid ja päästeteenistust, emakeelset ülikooli...

Kolhoos on odavam kui oma talu. Mittehoolimine on palju odavam kui peremeheks
olemine. Eestikeelsed kooliõpikud on kallimad kui mõne suure keele õpikud. Üle Eesti ulatuv
korras teedevõrk pole ehk ka majanduslikult ratsionaalne. Meie oma riik ongi kallis, kallim kui
sulandumine suuremasse, aga seda me oleme kogu aeg teadnud. Nagu oleme teadnud, et oma
riigita jäämise hind on kordades ja tuhandetes eludes veelgi rängem.

Eesti vajab tõsist ja laia arutelu, milleks me oma riiki vajame, ja kas kõike, mis seotud
omariiklusega, saab mõõta vaid läbi majandusliku ratsionaalsuse.

Väiksem on kallim. Aga usun südamest, kui see väiksem on hästi hoitud, on ta meile
väga kallis. Hindamatu. Hindamatut ei tohi müüa.

Oleme vist kõik ülemaailmse majanduskriisi viienda aasta künnisel pisut rabedaks
muutunud. Varasemalt lastetoas õpitu kipub ununema, või tundub hoopis, et viisakusest pole
enam kasu, sest ilma saab ka ja saab lihtsamalt. Ning kitsikuses tundub sageli, et keegi saab teise
arvelt paremini ja rohkem, kui peaks. Palka, tööd, Euroopa Liidu raha, ehituslubasid, ja palju
muud. Ning riigi kohustus oleks kõike kõigile anda.

Valjul häälel nõutakse suurt lisaraha toimetulekutoetuse, töötutoetuse, õpetajate,
politseinike, päästjate palkade tõstmiseks, kultuuriobjektide ehituseks, ja seda kõike kindlasti
õigustatult.

Me teame, et liikluses on surma või viga saanud väga palju inimesi ning et
kiiruskaamerad paaril maanteel ei asenda likvideeritud liikluspolitseid. Teame ka, et uusi
õpetajaid eriti ei lisandu, kui nende palgad ei tõuse. Me teame, et maal elavate inimeste arv
kahaneb ja kusagil pannakse jälle kool kinni. Ja ikkagi peame ainsaks väljapääsuks vaid seda, et
riik annaks rohkem raha.

Tõesti, on palju probleeme, mille lahendamiseks tahaksin minagi näha, et riik kulutaks
rohkem maksuraha. Kui koduses majapidamises proovime esmalt lahendada asju, mis meid enim
häirivad, siis ometi anname endale aru oma võimalustest. Kas me aga mõistame, et riigi
võimalused on meie endi raha? Ei enamat.

Juba praegu kulub riigieelarvest kolmandik sotsiaalkaitsele, 12% kulub haridusele, 13 %
kulub tervishoiule. Kui siis küsida, kust võtta lisaraha, näidatakse tihti riigikaitsele. Aga kas te
teate, et riigikaitsele kulub alla viie protsendi meie eelarvest?

Võrreldes keskmise Euroopa riigiga ei kuluta Eesti ühele või teisele valdkonnale
ülemäära palju või liiga vähe.

Kust siis raha juurde võtta?
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Kui kodus on jahe, ei tõmba ju kaaslaselt tekki ära, et endal oleks soojem. Samamoodi ei
saa ka riigis lahendada ühe valdkonna probleeme teise arvelt.

Kas aga on õigus neil, kelle arvates saab riik üle rahapuudusest vaid kelleltki laenates või
makse tõstes?

Lõuna-Euroopa poole vaadates näeme, kuidas sotsiaalkulutuste katmine laenurahaga ja
võlgade maksmise edasilükkamine järgnevatele põlvkondadele lõpeb krahhiga.

Aga need, kes laenasid raha, et meeldida valijaile ja saada tagasi valituks, kes
meeldimiseks kehtestasid 13. ja 14. kuupalga või viisid pensioniea peaaegu alla keskea, oli väga
populaarsed valitsused. Sellise populaarsuse nimel ei saa riiki hukatusse juhtida.

Maksukoorem on valik. Valija valik. Nüüd aga tuleks küsida endalt, oma vanematelt,
oma naabrilt, kas ollakse valmis ise kõrgemaid makse maksma, koos kõige sellega, mida selline
otsus endas kätkeb.

Mina ei saa ette kirjutada, milline on õigem valik. Veelkord, see on valija valik. Seni aga
ütlen, et ärgem süüdistagem riiki, et tal puudub võluvits, millega rahuldada kõikide soove
olemasolevate vahenditega.

Ja nüüd kõige tähtsam.
Iseseisvus ongi ise seismine. Demokraatia ongi enda valitsemine. Ja nähkem, kuidas elu

Eestis pakub meile valikuid. Valikuid, mis on meie endi teha.
Selleks, et jõuda ühisele arusaamale, tuleb pidada nõu, tuleb arutleda ja diskuteerida

erinevate osapooltega, laua taga ja respekteerides teisi seisukohti, mitte neid tõrjudes ega minema
marssides.

Meenutagem, kümmekond aastat tagasi ei mänginud kodanikuühiskond erilist rolli meie
seadusandluse ja üldse elu kujundamisel. Nagu aga nüüd järjest enam näeme, riskib seadusandlik
või täitevvõim vabakonna eiramisel omaenda autoriteediga. Kui oleme aastaid rääkinud
kaasamisest, siis täna tahabki vabakond olla kaasatud ning võtta osa vastutusest. Minu meelest on
see vaid hea märk ühiskonnale, isegi kui kellelegi tundub ebamugav, et inimesed hoolivad, kuidas
meie seadusi tehakse ja kuidas need meid lõpuks mõjutavad.

Oluline on vastastikune austus.
Roomlased ütlesid: Quod licet iovi, non licet bovi, ehk: mis on lubatud Jupiterile, pole

lubatud härjale. Tänases demokraatias on asjad vastupidi: mis on lubatud härjale, pole lubatud
Jupiterile. Selles peitub peamine erinevus meie riigikorra ja mittedemokraatlike režiimide vahel.
Valitud, kõrgemal positsioonil olevatelt nõutakse rohkem. Peame nõudma ka meie.

Me teame, kui sobimatu ja riivav on sageli avalik sõnakasutus, kuidas meie poliitiline
sõnaruum on tigedusest ja kurjusest risustunud. Mulle tundub, et ühiskond on üle võtmas
anonüümsete kommentaariumite õelust ja lahmimist.

„Räägi tasa minuga,
siis mu kuulmine on ergem.
Räägi tasa minuga,
tasa taibata on kergem."

See oli Betti Alver.
Sõbrad, prooviks nüüd asjast rääkida sõimamata, solvamata, ironiseerimata, kirumata.

Asjalikult. See kehtib kõigi puhul. See käib nii poliitikute, ametnike, parlamendiliikmete,
põhiseaduslike institutsioonide esindajate kui ka meedias ilmunud tekstide kohta. Lahendame
probleeme, ärme tekita neid juurde läbi solvangute ja solvumiste, läbi sõimu ja sõimamise.

Jahutagem oma emotsioone. Mõelgem oma sõnapruugi üle. Järgigem Immanuel Kanti:
kas see, mida me peame endale sobivaks, sobib ka siis, kui nii teevad kõik.

Kui lärmi on vähem, kuuleme häirekella paremini, kui see ühel hetkel päriselt kõlama
hakkab.
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Üks häirekell Eestis, mille kõla kuuleme imelikult vaiksena, on arusaam eetikast. Kas me
tõesti arvame, et kõikelubatavus on osa vabadusest? Või tuleneb ükskõiksus eetika suhtes sellest,
et me pole enam suured kirikuskäijad? Mõni aeg tagasi võis lugeda ajakirjast Akadeemia, et me
pigem usume üleloomulikesse jõududesse. Aga nende moraalikoodeks on senini mõistatus.

Kahetsusväärselt laialt on levimas arusaam, et seni, kuni mingi tegu pole kohtus, suisa
Riigikohtus karistuse saanud, siis on see lubatud. Et ebaeetilisele käitumisele ei tohiks anda
hinnangut. Pidage meeles, süütuse presumptsioon tähendab seda, et enne kohtuotsust ei mõista
me inimest süüdi, aga meil on õigus ja kohustus taunida ebaeetilist käitumist.

Kui ilma kohtuotsusteta ei suudeta eetikas orienteeruda, läheb elu Eestis väga raskeks.
See on pahelise legalistliku eetika kõrgeim aste: juriidilisi nippe kasutades suudab keegi kedagi
petta ja see pole taunitav.

Varastatud kirjavahetus võõras kabinetis, parlamendiliikme kahtlane äri, katse
seadusevastaselt rahastada erakonda – on see kõik lubatud, kui kohtuotsust ei ole? Ja kas sa ütled
oma lapsele, et kõik on elus lubatud, kui kohtust puhtalt välja tuled?

Sama loogikat kasutades võime jõuda absurdini, väites, et kuni kohus pole otsustanud, et
Eesti oli okupeeritud, ei saa me okupatsioonist rääkida. Ja veel hullem: kuni kõik küüditajad pole
kohtupingis süüdi mõistetud, ei saa anda küüditamisele moraalset hinnangut? Siin võib lõpetada.

Head kaasmaalased, olgem enda suhtes ausad. Masust räsituna, ärme ometi unusta noid
algväärtusi, millele toetub töötav ja edukas demokraatia. Kodanikud tajuvad mööndusi nende
väärtuste suhtes teravalt ja valusalt, nii see peabki olema. Pidagem empaatiast, viisakusest, teiste
seisukohtade austamisest lugu ka siis, kui me ise pole nende arvamustega nõus.

Me vajame iga inimest, kes Eestis elab. Keegi meist ei ole üleliigne ja keegi ei tohi end
üleliigsena tunda. Meid on liiga vähe, et olla kaaskondsete vastu ükskõiksed. Liiga vähe, et olla
õelad.

Keegi ei pea kannatama, et ta elab Tallinnast, Tartust või Pärnust kaugemal. Aga tema
võimalused peavad olema sama head nagu kõikjal Eestis.

Keegi ei pea siin häbenema, et tema kodune keel ei ole eesti keel. Mina tean, mida
tähendab elada teise rahvuse esindajana põlisrahvuse keskel ning olen olnud uhke oma vanemate
ja iseenda juurte üle, austades seda maad, kus elan.

Eesti on riigina tubli olnud. Aga ainult sellest ei piisa. Eestil läheb vaid siis tõeliselt hästi,
kui kõigil meie inimestel läheb hästi.

Armas sõber, sa võid täna tulevikku vaadata jätkuvalt teadmisega, et just meie saame elu
Eestis paremaks teha. Me pole ära tarbinud oma homset. Me pole hüvede tagaajamisega jõudnud
ummikusse, kust on pea võimatu väljuda. Meie ees on rohkem valikuid kui kunagi varem. Me ise
oleme need võimalused loonud, rajanud ja avanud.

Ilse Metsamaa vastas minu küsimusele, miks on Eestis hea elada, järgmiselt: "Meil on
väike riik, kus igaüks loeb ja on oluline. Me ei ole siin anonüümsed, meie kõigi panus on
märgatav. Ma olen siin tähtis, hoidmaks seda kõike."

See on meie kodu.
Elagu Eesti.

Tänuavaldus

Südamlik tänu kõigile kes meie leinas kaasa tundsid meie armsa ema, vanaema ja
vanavanaema Siina Kembi lahkumise puhul.  Suurim tänu preestrile, laulukoorile, Tarmo
Viitrele ja Ülo Valdmale.  Täname lillede, kaartide ja rahalise toetuse eest Eesti Kirikufondile.

Marje, Kärt ja Jaan perekondadega
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Siina (Sinaida) Kembi
24.03.1919 -  8.12.2011

Minu vanaema, Siina Kembi, lahkus siit ilmast kaheksanda detsembril öösel une
pealt.  Ta lahkus vaikselt ja valuta.  Siina elu ei möödunud tühjalt.

Ta andis elu kolmele lapsele, jagas hoolt ja armastust lastelastele kuni tal enam
jõudu ei olnud.

Minu vanaema sündis Pärnus 24. märtsil 1919. Siinat jääb meenutama tema
mälestusraamat ‘Mineviku Radadel’.  Siina käis koos vendadega, Andrei ja Arkadi,
Raeküla koolis ja õigeusu kirikus leeris.  Kahekümne aastaselt abiellus Siina Arkadi
sõbra Jakob Kembiga.

Tütar Marje sündis just enne venelaste tulekut Eestisse.  Tütar Kärt sündis
sakslaste ajal.  Kui venelased hakkasid tagasi tulema Jakob Kembi otsustas põgeneda
oma perega Rootsi. Rootsis elu edenes kenasti.  Poeg Jaan sündis.  Jakob püüdis kalu ja
Siina vaatas laste järele.

1949. aastal hakati jälle mõtlema pikema laeva reisile;  seekord Kanadasse.  Sõit
oli kohutav ja elu Halifaxis oli keeruline.  Siis järgnes pikk rongi sõit Vancouveri.  Siinal
oli hea meel et tema armsad vennad Andrei ja Arkadi ootasid seal ilusal läänerannikul.
Siina pani oma energia Vancouver Eesti Seltsi tegevusse.  Ta aitas rahakorjandusega
kiriku ehitamist.  Mõned siinolijatest kindlasti mäletavad, et piruka ja vorsti müümine
hakkas just siis pihta.

Kuuekümnendatel olid head ajad Vancouveris.  Siinal tuli üllatuseks, et tema
vanemad said Kanadasse elama tulla.  Seitsekümdendatel, tänu perekonna hotellile, Jakob
ehitas Surreyse uue talumaja.  Jälle Siinal oli palju tööd maja ehitamise ajal. Vahepeal
aitasid Mäeotsa Talu ehitamisega.  Siina oli tihti Mäeotsal koka ametis ja isegi aitas kaasa
teiste töödega.  Sel ajal ka, lapsed abiellusid ja lapse lapsed sündisid.  Tänu vanaemale
ma räägin ja laulan Eesti keeles.  Siina oli uhke oma lastelaste üle.

Pärast mehe surma läks Siina elu taas raskemaks.  Sel aastal Siina jäi haigeks ja
oli paar kuud haiglas.  Helmi, Liivi, Vilja, Kärt, Marje ja Laila Soide olid pidevalt tema
juures sel ajal.  Kui Siina elas hooldekodus siis mina käisin oma poja Raivoga teda
vaatamas. See tegi talle ja Raivole suurt rõõmu.  Mul oli nii hea meel kui Raivo vana-
vanaema andis Raivole musi. Oleme väga tänulikud Kärdule kes pühendas kõige rohkem
aega vanaemale.

Mina tahaks lõpetada järgneva tsitaadiga:

“Nüüd võime rahul olla...vanaema on jõudnud jõuluks koju.  Kustus elu, vaikis
valu.  Puhkama said ema käed.”

Liisa Suurkask Hein
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Siina Kembi matusetalitusel: Isa Stefan, Marje, Kärt ja Jaan. Foto: Suurkask

Peiedel: pastor Heldur Kajaste, Isa Stefan Pettai, õpetaja Mikk Leedjärv
(H. Kajaste fotoaparaadiga võetud pilt)
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Eesti sõjavägi Taanis
6.veebruaril mind lasti Bergen by Celle haiglast välja, kui Eesti konsul Berliinist saatis

kirja haiglasse, et mind Taani, Kopenhaagenisse saata. Mul oli väga hea meel, et saan minna
Taani. Mulle anti rongipilet ning kiri. Kõik välismaalased pidid ületama saksa piiri enne 1.juulit
1944. Sõit läks Hannoverist Hamburgi, kus pidin vahetama rongi. Jõudes Hamburgi küsisin
jaamas, mis kell lahkub rong Kopenhaageni. Politsei uuris minu pabereid ja ütles, et täna rong ei
lähe Kopenhaageni. Pean öö viibima jaamas. Tund aega hiljem kuulsin lennukeid ja hakkas
pommitamine. Pommitamine kestis terve öö. Mina ei teadnud kuhu minna, läksin teistega koos.
Hommikuks oli vaikus, kuid surnuid ja haavatuid oli näha igal pool.

Alles järmisel hommikul jõudsin Kopenhaageni. Linn oli ilus, ei olnud pommitatud. Olin
seal kolm päeva üksinda. Siis jõudsid Eesti sõjaväe üksused kohale - 500 sõdurit ja 72 ohvitseri.
Eesotsas oli kolonel Lindberg. Taanis olime kolm kuud. Siis saime käsu, et peame minema

Berliini alla. Hakkasime
liikuma Berliini suunas.
Peatusime Eutini linnas. Seal
hakkasid inglise lennukid
meid pommitama. Surma said
150 sõdurit. Need said
maetud kohaliku linna
kalmistule. Ellujäänud leidsid
varjupaiga koos kohalikega
varemetes. See oli meile suur
kaotus. Kolonel Lindberg
koos major Hellantiga
otsustasid, et me peame end
päästma ja mitte Berliini
minema. Kapten Oskar
Puusepp ja mina jalutasime
üle põldude väiksesse külla.
Kapten Puusepp rääkis ühe
talumehega, kes andis meile
loa tuua oma mehed sinna
varju. Olime seal kui teatati
raadios, et sõda on lõppenud.

Kapten Oskar
Puusepp oli peale sõja lõppu
eesti kirikuõpetaja Portlandis.

Olin Saksamaal 5
korda pommituse all:
Berliinis, Hamburgis ja 3
korda Eutinis kus 150 eesti
sõdurit said surma. Oleks
ilus, kui saaksime püstitada
nendele mälestussamba.

Kalev Lillak
(apr. 1-2-3 1945)

1.Frederikshavn - eesti sõdurid
2.Kopenhaagen
3. Kolding - eesti sõdurid
4.Eutin

1

2.Kopenhaagen

3

4
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Pastor REV. HELDUR KAJASTE  Tel.: (604) 436- 0344

Jumalateenistused V.E.Ü.Baptisti kirikus, 1645 N.Grandview Hwy., toimuvad igal pühapäeval
k.11 hommikul. Suur-Reedel, 6.aprillil, jumalateenistus k.11 hommikul. Issanda surma
mälestamine. Kristuse ülestõusmispühal, 8.aprillil- teenistus k.11 hommikul.

Mida tähendavad mulle ülestõusmispühad täna? On öeldud, et Ülestõusmispühad on kristlastele
kõige tähtsamad pühad. Kui aga võrrelda üksnes välist külge, ei paista need siiski küll jõule
ületada suutvat. Ei jänkud, värvitud munad ega pajutibud suuda võistelda päkapikkude,
jõulukuuskede ega kingitustega...

Ülestõusmispühad ei piirdu kaugeltki niivõrd välise kui just sisemise dimensiooniga. Sest väliselt

oli Jeesus sel päeval maailma jaoks lihtsalt kaduma läinud. Ka maavalitseja ei teadnud enam,

kust teda otsida. Sisemiselt oli aga Jeesus saanud leitavaks neile, kes Teda otsivad, ja tegelikult

nõnda leitavaks, selliselt kogetavaks, et leidjad olid valmis kogetu pärast hiljem ka surma

minema.

...Üks väike poiss kutsus kord oma onu koerapoegi vaatama. Neid näidates ja paitades ütles
poiss: "Tead onu, need uued kutsikad on kõik ateistid." Ateistist onu oli üpris rõõmus, et lõpuks
ometi ka temalgi on kellegi üle oma suguvõsas “hea” mõju olnud. Mõelda vaid, vähemalt
vennapoja kutsikad on ateistid!
Mõne nädala pärast saabus onu uuesti külla ja ütles: "Ma tahaksin näha seda pesakonda ateiste."
"Oh tead, onu, nad kõik on nüüd kristlased," vastas poiss. "Kuidas ometi? Miks siis nii?" imestas
onu pettunult. Seepeale teadustas väikemees rõõmsalt: "Tead, nende silmad läksid lahti!”…

Sisemine dimensioon avanes ja avardus. Just seda soovin meile kõigile. Sest kui jõulupühade
erakordsus seisneb selle sõnumis, siis ülestõusmispühade erakordsus seisneb selle väes!

Ülestõusmise väge saab kogeda üksnes otsiva südame ja avatud silmadega. Martin Luther (1483-
1546) on öelnud: “Meie Issand on ülestõusmise tõotuse üles täheldanud mitte üksnes
raamatuisse, vaid ka igasse kevadisesse puulehekesse.”

Õnnistusrikkaid Kristuse ülestõusmise pühi soovib Eesti Ühendatud Baptisti koguduse nimel
Heldur Kajaste
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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.
*50 aastat eetris*

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

Koguduse esimees : Enno Paat  604 465-7843

Vaimulik: ülempreester Stefan Pettai

Vaiksel Laupäeval, 7.aprillil, kell 19.00 - Ülestõusmise Püha. Öine jumalateenistus.

Kohvilaud.

Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre

* Kõik teretulnud *
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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

Milvi Puusepp, esimees
604-542-0668

woodsmit@shaw.ca

 
 
 

Suure nädala ja ülestõusmispüha jumalateenistused 
 

Neljapäeval 5. aprillil kell 7 õhtul  
Suure Neljapäeva jumalateenistus armulauaga (teenib M. Leedjärv) 

 
Reedel 6. aprillil kell 11 e.l.  

Suure Reede liturgiline jumalateenistus (teenib M. Leedjärv) 
 

Pühapäeval 8. aprillil kell 11 e.l.  
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga (teenib M. Leedjärv) 

 
 

Märtsi, aprilli ja mai kuus toimuvad igapühapäevased jumalateenistused 
armulauaga kell 11 e.l., teenib õpetaja Mikk Leedjärv.

 
 
 

 
 
 

 
Õpetaja Mikk Leedjärve kõnetunnid toimuvad kokkuleppel õpetajaga.  

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

 
 
 
 
 
 

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja 
anda oma elu lunaks paljude eest! 

 Mt 20:28
 



Ants Piip
erakordselt võimekas riigimees

Ants Piip oli 1920. aasta sügisel moodustatud valitsuses esimene peaminister ja riigivanem ning
ka sõjaminister. Edasi oli ta korduvalt välisminister kuni riigipöördeni 1940. aasta 21. juunini. Ta oli

suursaadik Ameerika Ühendriikides aastatel 1923–1925. Alates
1924. aastast oli ta rahvusvahelise õiguse korraline professor
Tartu ülikoolis. Ta oli ka mitme prestiižika rahvusvahelise
ühingu liige ning kodumaal tegev uskumatult paljudel teistel
vastutavatel ameti- ja töökohtadel. Ta oli Vabadusristi III l. 1.j.
kavaler.

Ants Piip töötas enne n-ö suurele ringile asumist
Saaremaal kihelkonnakoolis kooliõpetajana ja 1906–1912
Kuressaare merekoolis. Ta oli ametis ka Kuressaare ajalehe
Hääl toimetajana, oli Saaremaa Õpetajate Liidu esimees. Ta oli
üks Kuressaare Laenu ja Hoiu Ühisuse asutajatest.

1930. aastate lõpu poole ostis Ants Piip väikese maja
Kiidjärvel järve äärde. Elamu asus endise mõisakeskuse
ligiduses. Hoolega remonditud ja laiendatud majake võimaldas
juba üle 50 aasta vanusel teenekal riigimehel nautida rahulikku
maaelu. Oma maakodu asukoha valikul arvestas ta mitme
sobiva asjaoluga – kaunis loodus, hea transpordiühendus
Tartuga, kus peale töökoha oli tal soliidne maja Katoliku
(praegu Oru) tänavas Kassitoome kandis. Kindlasti mängis suurt
rolli ka asjaolu, et naabruses asuva Kiidjärve endise
mõisakeskuse omanikuks oli saanud Ants Piibu vana

võitluskaaslane, Eesti-Vene rahudelegatsiooni kuulunud kolonel Viktor Mutt.
Maaelu ei olnud talle võõras. Viljandimaal Tuhalaanes mõisa moonaka pojana sündinud Ants

Piip oli noorusaastatel läbi teinud nii karjase- kui põllutöölisepõlve.
Poliitilist tegevust alustas Ants Piip 1917. aastal Eesti Maanõukogu liikmena. Oma tegevuse

lõpuaastail arvustas ta küll K. Pätsi režiimi, kuid leidis ka ühendavaid tegureid valitsuse ja opositsiooni
vahel. Ants Piibule oli omane organisaatorivõime, tahe leida kompromisse ning kaasasündinud meeldiv-
humoorikas suhtlemisoskus. Vahest seepärast on Ants Piipu kutsutud ka kompromissikuningaks.

Ants Piibu mahukas ja vastutusrikas elutöö jättis paraku jälje mehe tervisele ja vaimsele
vastupidavusele. Vastukaaluks pakkus töö maakodu rajamisel tervistavat vaheldust nii vaimule kui ihule.
Nii rajaski ta krundile korraliku õunapuuaia. Kuid 1939/40. aasta väga karm talv, mil õhutemperatuur
langes allapoole 40 miinuskraadi, hävitas tema hoole ja armastusega rajatud õunaaia. See oleks olnud
nagu eelmärk professor Ants Piibu elutee traagilisele lõpule.

Kohe Nõukogude okupatsiooni alguses, 1940. aastal vabastati Ants Piip kõikidest kohtadest
valitsuses ja ka ülikoolis. Lohutust rängast ülekohtust leidis ta oma rahulikust maakodust Kiidjärvel.
1941. aasta juunikuu viimasel päeval algas Ants Piibu kannatuste rada nõukogude Gulagi vanglates koos
naabrimehe Viktor Mutiga. Ühel päeval ja ka samas mustas sõiduautos. Piip võeti kinni lausa maanteelt,
kus ta oli parasjagu jalutuskäigul. Lõpp saabus 1942. aasta 1. oktoobril Uurali Permi oblasti laagrikeskuse
Nõrobi vangilaagri üksikkongis.

Küsime täie õigusega – miks? Mille eest? Kas selle eest, et tal olid suurepärased
organisaatorivõimed, et tal oli erakordne tahe ja oskus leida kompromisse, et ta oli inimesena
tagasihoidlik ja sünnipäraselt meeldiva humoorika suhtlemisviisiga? Kas sellepärast, et ta lähtus alati eesti
rahvuse kui terviku üldinimlikest huvidest? Millal antakse rahvusvahelise õiguse alusel, mille spetsialist
oli ka hukkunud Ants Piip, kogu maailmale teada selge vastus? Eesti rahvas ja saarlased, kiidjärvelased
nende hulgas ootavad seda!

Ain Erik, ajaloohuviline Kiidjärvelt
Meie Maa, 15. november 2011.
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VARJE KAJASTE LOENG
EESTI KULTUURI ÜHINGULE

ÕENDUSEST EESTI MEDITSIINIS
Varje Kajaste, ravitöötaja Tallinnast aastaks Vancouveris, pakkus Eesti Kultuuri

Ühingule 8. jaanuaril 2012 haruldase loengu õendusest Eesti meditsiinis. Ta kaheosaline
ettekanne käsitles õenduse arengut teadusharuna ja ka oma praktilisi kogemusi massöörina.

Nii Tartu Ülikoolis kui Tallinnas on õdedele kutsekoole, aga alguse teadis pr. Kajaste
panna Pihkva nunnade kirja juba 1724. Ämmaemandate kool loodi prof. Deutschi poolt 1811 ja
prof. Runge õpetas õdesid 1883. Need saksakeelsed asutused muutusid venekeelseteks sajandi
lõpul. Tasuline õdede kool rajati 1898 prof. Muratovi poolt, millega hiljem ühines Eesti Õdede
Ühingu kool. Lisati veel teisi, nende hulgas Velskeri kool 1942, mis viidi Venemaale 1945 aga
toodi tagasi. Tänapäeval on olemas suurte eesmärkidega ja rahvusvaheliste püüetega Tartu
Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Varje Kajaste kinnitas kindla
entusiasmiga, et õendus on harrastus ja suur osa elust.

Oma inspireerivas kõnes rõhutas pr. Kajaste massaazi tähtsust kehale. Ta ütles, et
massaaz mõjub naha kaudu, mis on inimese
kõige suurem organ, massaz aitab vereringi
ja verevarustust kehale ja rahustab
närvisüsteemi. Oma töös on ta kogenud, et
võimlemine ja massaaz on hea
kombinatsioon: võimlemine enne, mis
paneb liigesed ja lihased tööle ja peale seda
massaaz.

Varje Kajaste südamlik ja elav
esitus, kus ei puudunud ka huumor, oli
tänuliku kuulajaskonnale õpetlik ja
nauditav.

Foto: Heldur Kajaste Juta Kitching

Draamateatri näitlejanna Ita Ever kandis Liina
Reimani sõrmust viimati oma 70. aasta juubelil,
vahetult enne seda, kui kaunis reliikvia 2008.
aastal varastati. Vargad viisid Draamateatri seifist
Reimani sõrmuse, mille pärandas Ita Everile kui
parimale draamanäitlejatarile Aino Talvi. Lisaks
kadusid samal aastal Kaie Mihkelsoni valduses
olevad Lisl Lindau kõrvarõngad. Tegemist oli
Everi sõnul Eesti teatriajaloole hindamatute
ehetega.
Juubeli puhul otsustas Eesti Draamateater, et
2010. aastal taastatakse traditsioon hoolimata
vargusest, seepärast valmistati kõrvarõngastest ja
sõrmusest piltide järgi uusversioonid, mida Kaie
Mihkelson ja Ita Ever ka peol esitlesid. Kellele
reliikviad edasi pärandatakse, teavad nii
Mihkelson kui ka Ever, kuid avalikult seda esialgu
veel ei utle.
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Õendusest Eestis

Kas alustada Eesti professionaalse õenduse ajaloo arvestamist aastast 1724, kui kaks
Pihkva nunna Peeter I käsul Eestisse Mereväehaiglasse tööle suunati, või 1923.aastast, kui
asutati Eesti Õdede Ühing? Valgeid laike meie õenduse ajaloos leidub veel küllaga, kuid algus
sai ometi tehtud.

Praeguseks on õenduse ajaloo uurimine näidanud, et areng on toimunud teadlikult ja
järjepidevalt ning annab ühtlasi tunnistust sellest, et südamelähedane töö on sageli ka harrastus,
mis sisustab suure osa elust.

1811. a asutas professor  Chr. Fr. Deutsch Tartu Ülikooli sünnitusabikliiniku juurde
ämmaemandate kooli. Arhiivimaterjalidest selgub, et õppused kestsid 7 kuud ning selle kooli
esimese lennu lõpetas 1812. a. märtsis "privilegeeritud ämmaemanda" tunnistuse ja vaba praktika
õigusega 4 ämmaemandat. Kooli astujatelt peale lugemise ja kirjutamise oskuse mingit muud
hariduslikku miinimumi ei nõutud. Õpilaste arv oli kooli algusaastatel väike ja kõikuv. Esines
üksikuid aastaid, kus lõpetajaid ei olnud üldse või oli ainult üks. Aastatel 1812-1927 lõpetas
kooli 21 ämmaemandat.

Aastail 1881-1882 kooli tegevus ajutiselt lakkas õppebaasi kitsikuse tõttu. Kooli avas taas
1883. a. professor M. Runge, kes laiendas ka sünnitusabi polikliinikut. See rahuldas nii
ämmaemandate kooli kui ka arstiteaduskonna üliõpilaste vajadusi. Õpe kestis 5 kuud ja toimus
saksa keeles.

XX sajandi keskel kerkis teravalt üles küsimus ämmaemandate ettevalmistamisest
maaelanikkonna jaoks. 1898. a. asutati professor A. Muratovi ettepanekul Tartu Ülikooli juures
erikool maa ämmaemandate ettevalmistamiseks, mis peatselt liitus professor Chr. Fr. Deutschi
poolt asutatud ämmaemandate kooliga. Õppus koolis muudeti venekeelseks ja kool hakkas
vastavalt eriprogrammidele välja laskma 1. ja 2. järgu ämmaemandaid.

Kooli vastuvõtt oli piiratud 30 õpilasega, kusjuures juudiusulisi võeti vastu ainult vabade
kohtade olemasolul. Vanusemäärad kõikusid perioodiliselt 18-50 aastani. Õpilased pidid elama
kliiniku ruumides, ainult erandjuhtudel võis kliiniku direktori loal elada väljaspool kooli.
Õpetamise ja ülalpidamise tasu oli 250 rubla, mis tuli maksta juba kooli astumisel. Sellisena
eksisteeris kool 1918. aastani. 1919. aastal jätkas ämmaemandate kool tööd professor
R.Bernakoffi organiseerimisel, kuni 1930. a. ühines 1925. aastal asutatud Eesti Õdede Ühingu
kooliga Tartus.

Aastatel 1920-1940 oli Eesti Vabariigis õigus õena töötada isikuil, kes olid lõpetanud
õdedekooli, omasid õe kutsetunnistust, Eesti vabariigi kodakondsust ning valdasid riigikeelt.
Tartu Õdedekooli diplom andis kooli lõpetanule õiguse töötada arsti juhatusel haiglates ja
eriotstarbega raviasutustes, samuti erapraktikas; olla juhatajaks emade- ja väikelastekodudes ning
lastesõimedes, samuti töötada sotsiaal-, tervishoiu- ja hoolekande alal. Kooli lõpetajad said
ravihoolekande õe või ämmaemanda diplomi. 1944. aasta 15. detsembrist jätkas Tartu
Õdedekool tööd Vabariikliku Meditsiinilise Keskkooli nime all. Hiljem muudeti nimi Tartu
Meditsiinikooliks .

Pärast sõda sai koolis õppida nii üld- kui ka keskhariduse baasil. Koolis hakati õpetama
meditsiiniõdesid, ämmaemandaid, velskreid, velskerlaborante ja sanitaarvelskreid. 1992/1993.
õppeaastast mindi üle ainult keskhariduse baasil vastuvõtule ning lõpetati velskrite ning
sanitaarvelskrite ettevalmistus. Uue erialana seati sisse põetajate ettevalmistus nii põhikooli kui
ka keskkooli baasil.
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Nüüdseks on kooli õppetöö täielikult reorganiseeritud. Uued õppekavad on koostatud
põhjamaade programmide eeskujul, arvestades Euroopa Liidu koolitusnõudeid. Õpetus on
muutunud õpilaskesksemaks eesmärgiga anda õpilastele oskused kutsetööks ja elus
toimetulekuks. Koolil on kujunenud koostöösidemed Soome, Rootsi, Taani ja Saksa koolidega ja
kannab nimetust Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Avatud kõrgkooli osakond annab kõrgetasemelist
täiendkoolitust, korraldab ka rahvusvahelisi konverentse , omab hooldus-töötaja ja lapsehoiu
õppekava ja veel palju muud .

Kool teeb ka uurimus- ja teadustöid. Näiteks „Raskemetallide sisaldus Eestis
müügilolevates kartulites“, „Balletitantsija lülisamba funktsionaalne seisund ja selle seos
ülekoormusega“ jne.

Teine arengusuund oli Tallinnas, kus alates 1800.aastast on lühemaid perioode
tegutsenud mitmeid tervishoiu koole, kus valmistati ette arsti abisid peamiselt sõjaväe tarbeks.
Järjepidev koolitus sai alguse 1940.aastal, kui avati õdede kool. 1942.aastal liideti sellega
velskrite kool. Sõja ajal oli kool vahepeal evakueeritud Venemaale, Tambovisse. Pärast sõda
jätkus õppetöö erinevates haiglates. Alles 1977.aastal valmis koolil oma hoone, mida on
nüüdseks oluliselt kaasajastatud ja mille laborite ja klasside sisustus vastab nõuetele. Täielikult
on uuenenud kooli õppekavad ja läbi suurte ja raskete muutuste kannab õppeasutus alates
2005.aastast Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nime.
Mulle meeldivad väga küsimused, mida praegune kooli rektor Ülle Ernits annab mõtlemiseks
sisseastujaile:

Kas olen valmis tegelema inimestega, kellel ei ole hea tuju, kellel on paha olla või kes
tunnevad tõsist hirmu?
Kas jaksan teha tööd pidevas pinges ja samal ajal vastu võtta elulise tähtsusega otsuseid?
Kas olen valmis abi andma igale inimesele, kes mind vajab, olenemata tema soost, rassist
ja usulisest veendumusest?
Kas olen valmis leppima olukorraga, et mõnikord ei saagi aidata muuga, kui lihtsalt hea
sõna, puudutuse või kohalolekuga?
Kas jaksan naeratades tööle minna, kui meedia käsitleb taas teemat, mis minu tööd
halvustab?
Kas ma ikka olen kõige eelneva nimel pingutama ja paljustki loobuma?

Õendus ja Tartu Ülikool.

See on ainus Eesti kõrgkool, kus saab omandada magistrikraadi õendusteaduses.
Õendusteaduse eriala avati 1991/92. õppeaastal. Esialgu koordineerisid eriala õpetamist
kardioloogiakliinik ja arstiteaduskonna õppeprodekaan. Õendusteaduse osakond kui iseseisev
struktuuriüksus moodustati 26. jaanuaril 1996.a.

Õendusteaduse osakonnal on märkimisväärne tähtsus Eesti tervishoiu arengus. Osakond
seisab hea õendushariduse ja õendusteaduse järjepideva arengu ning kõrge taseme eest, aidates
sellega kaasa tervishoiu ja õenduse arengule Eestis. Osakond koolitab Euroopa nõuetele vastavat
õendusspetsialistide kaadrit. Samuti on osakonnal keskne koht õendusteaduse kui Eestis veel
väga noore teadusharu arengus. Tervishoiu ja õenduspraktika tõenduspõhiseks arenguks
vajatakse Eestis tehtud uurimistööde tulemusi. Osakonna ülesanne on anda teaduslikult
põhjendatud soovitusi õendusabi korraldamiseks Eestis.

Õendusteaduse osakonna eesmärgid tulenevad ülikooli ja arstiteaduskonna missioonist ja
eesmärkidest. Osakonna tegevuse prioriteetne eesmärk on magistrikraadiga õenduspedagoogide
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ja õendusjuhtide koolitamine tervishoiu- ja haridussüsteemi tarvis. Teine oluline eesmärk on
teaduslike uurimistööde tegemine, et tagada õendusteaduse ja tõenduspõhise õenduspraktika
areng Eestis.

Eesmärkide saavutamiseks on õendusteaduse osakond seadnud järgmised ülesanded:
õpetada välja õenduspedagooge õdede kaadri koolitamiseks;
õpetada välja õendusjuhte õendusabi- ja tervishoiuteenuste korraldamiseks;
teha teaduslikku uurimistööd tõenduspõhise õenduse arendamiseks.

Ei saa jäta märkimata Eesti Õdede Liidu (EÕL) kui arvukaima tervishoiuvaldkonna
ühenduse tähtsust õenduses. Organisatsiooni missioon on edendada õendustöötajate sotsiaalset
heaolu ja kutsepädevust elanikkonna tervise heaks.
EÕL kuulub järgnevatesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse:

1.Rahvusvaheline õdede nõukogu
2.Euroopa õde-uurijate töörühm
3.Euroopa Õdede Nõukogu
4.Maailma Tervishoiuorganisatsiooni õendus-ja ämmaemanduse programm

Koostöös teiste asjaosalistega valmis arengustrateegia aastani 2020. Selle koostamisel
lähtuti praegustest puudujääkidest, mida osaliselt alljärgnevalt nimetan:

Eesti tervishoius valitseb pigem asutuse- või teenuse-, kui patsiendikeskne lähenemisviis,
ning patsiendi ja tema lähedaste vajadused ei ole alati rahuldatud.
Õe kutse kuvand on Eesti ühiskonnas kui ka tervishoius ebamäärane. Puudub süsteem,
mis vahendaks, jälgiks ja vajadusel tasakaalustaks õdede kuvandit ajakirjanduses ja
ühiskonnas.
Õdede-ämmaemandate arv ja töökoormus on riiklikult reguleerimata, teenuse
osutamiseks vajalik personali hulk ja koosseis normimata. Tervishoiu jätkusuutlikuse
tagamiseks peaks 2020.aastaks olema 900 õde-ämmaemandat 100 000 elaniku kohta.
Puuduvad ühtsed õenduse kvaliteedi nõuded ja näitajad, mille alusel oleks võimalik
teenuse osutamist hinnata ja võrrelda. See on põhjustanud teenuse ebaühtlase kvaliteedi.
Koduõenduse abi kättesaadavus on ebaühtlane.

Kõige selle paremaks muutmiseks on meil aga kauni hinge ja suure töövõimega inimesi
ning ma loodan, et meie suhtumine patsiendisse muutub sõbralikumaks. Tahan ka omalt poolt
teha minust sõltuva, et patsiendi olukorda kergendada.

Head tervist kõigile!
Varje Kajaste,
Eesti Õdede Liidu liige, massöör.

Elizabeth II õnnitles Eestit vabariigi aastapäeva puhul

23 Feb 2012

    Suurbritannia kuninganna Elizabeth II saatis Eesti presidendile ja rahvale õnnitlused
vabariigi aastapäeva puhul.

«Mul on heameel saata president Toomas Hendrik Ilvesele, Eesti valitsusele ja kogu Eesti
rahvale õnnitlused teie vabariigi aastapäeva puhul, palju õnne ja edu eeloleval aastal,» kirjutas
kuninganna.
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Ajalooportaal Histrodamus

Ajalooportaal Histrodamus kutsub osalema konkursil „Hea Eesti ajalugu“

Ajalooportaal Histrodamus kuulutas Eestis esmakordselt välja osaluskonkursi „Hea Eesti ajalugu“.
Konkursi raames kutsutakse inimesi üles märkama ja kirjeldama Eesti ajaloo positiivseid hetki ja
edutoonud sündmusi. Konkurss kestab märtsi lõpuni, kõik sobilikud lood avaldatakse
www.histrodamus.ee<http://www.histrodamus.ee> keskkonnas ning parimaid neist ootavad auhinnad.

Ajalooportaali Histrodamus asutaja Jaanus Vihandi sõnul on Eesti maine liiga pikalt olnud seotud pika
orjapõlve ja muude raskete kaotustega ning kõik hea on justkui ära unustatud. “Eesti ajaloos on väga palju
sellist, mille üle me saame uhked olla, kuid millest räägitakse väga vähe,” ütles Vihand. “Osaluskonkursi
eesmärk on selliste positiivsete lugude väljaotsimine ja kirjeldamine, mille tagajärjel tõuseb iga Eestimaa
elaniku eneseteadvus ning tekib suurem soov, kas läbi kodakondsuse või muul viisil, olla positiivse ja
eduka riigiga seotud. Otsime need lood oma ajaloost üles!”

Konkursi “Hea Eesti ajalugu” eesmärk on Eesti ajaloo edulugude rõhutamine. Mida hea Eesti ajalugu
kellelegi tähendab, jääb iga osaleja enese otsustada. Ka temaatilised piirangud puuduvad, kirjutada võib
nii poliitikast, majandusest, kultuurist, haridusest, teadusest, spordist, aga ka üksikisikutest. Teretulnud on
kirjutised mistahes ajastust, muinasajast tänapäevani välja. Lugude illustreerimiseks ja täiendamiseks saab
kasutada fotosid, joonistusi, audiofaile või videokaadreid. Konkurss on avatud kõikidele Eestimaa
elanikele, kuid peamiseks sihtrühmaks on mittekodanikud.
Konkursi juhendiga saab tutvuda siin: http://bit.ly/AzFe7P EST, http://bit.ly/AdkA0b RUS ja
http://bit.ly/w9tiot ENG.

Kõik huvilised saavad oma lugusid ja arvamusi jagada ning nende üle arutada Histrodamuse keskkonna
foorumis aadressil www.histrodamus.ee<http://www.histrodamus.ee/>, sealt leiab ka konkursi juhendi
kolmes keeles. Facebookis on Histrodamus avanud leheküljed nii eesti, vene kui inglise keeles.

Konkurss korraldatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi,
Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed programmi „Ühine
meediaväli ja võrdne kohtlemine“ rahastusel.

Lisainfo:
Jaanus Vihand
Telefon: +372 502 2016
E-post: jaanus@eestiajalugu.ee<mailto:jaanus@eestiajalugu.ee>
skype: jaanus.vihand
www.histrodamus.ee<http://www.histrodamus.ee>
MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus

Teate edastas:
Katri Ristal
Telefon +372 565 4654
E-post: katri@eestiajalugu.ee<mailto:katri@eestiajalugu.ee>
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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

Eesti rahvarõivas ja mood Piret Puppart - Tallinn, 2011
See on raamat tänapäevasest etnomoest, mis leiab iga päevaga järjest enam järgijaid.

Antakse eesti ja inglise keeles edasi Eesti rahvarõiva põhiolemus ja selle seosed kaasajaga.
Lõiked, mustrid ja kaunistused, mida kasutati sadade aastate eest on moes ka tänapäeval.

Kirjastus TEA

Märjamaalt Tallinna ja kaugemale Harri Jõgisalu - Tartu 2011
Tuntud lastekirjaniku Harri Jõgisalu mälestuste teine köide sisaldab 37 aastat kooli-

õpetajana töötanud autori humoorikaid ja teravapilgulisi vaateid Märjamaa kooliellu ja hiljem
Kirjanike Liidu ettevõtmistesse, sekka meenutusi reisidelt Abhaasiast Ameerikani. Jõgisalu
kirjutab oma raamatute saamislugudest ning muretsemata ühiskondliku arvamuse pärast, arutleb
ausalt südamelähedastel teemadel..

Kirjastus Ilmamaa

August Torma - sõdur, saadik, salaagent Tiina Tammen - Tallinn, 2011
Raamat  jutustab sõjaeelse Eesti Vabariigi viimasest suursaadikust Londonis.Rikkalikule

arhiivimaterjalile toetuv raamat võtab kokku Torma eluloo ning selle kaudu terve meie riigi
tekkimise ja kadumise loo. Keerulise saatusega August Torma elutööks sai hoida alal Eesti
iseseisvuse ja juriidilise järjepidevuse ideed läbi kolme raske aastakümne.

Kirjastus Argo

Piibu ja pliiatsiga Hugo Hiibus ja Agu Veetamm -Tallinn, 2011
Mees piibu ja pliiatsiga, joonistas šarži, karikatuuri või eksliibrist. Ehkki Hiibus on oma

pika kunstnikutee jooksul teinud vabagraafikat, kujundanud raamatuid, ajakirju, ajalehti, loonud
firmasümboolikat jms, on need kolm kunstivaldkonda talle hingelähedasemad.

Kirjastus Kadmirell

Lennart Meri - Vabaduse valus valgus Henn Põluaas - Tallinn 2011
Lennart Merist kujunes juba tema eluajal müüt. Lennart ei tulnud kunagi kusagile,

Lennart saabus. Lennart ei leppinud kunagi kohaga tagareas, ta platseerus alati prominentide
hulka. Tema ütlused läksid lööklausetena rahva hulka ja temast loodi anekdoote. Pole siis ime, et
temast on kirjutatud palju imetlevaid raamatuid. Henn Põlluaasa teos vaatab aga kriitilise pilguga
müüdi taha, põhjendades kriitikat ka ulatuslikult läbi töötatud allikmaterjaliga.

Kirjastus Kunst

We Were Estonian Soldiers Carl Orav - Woodsville NH 2012
 These are the stories of five Estonian officers who were classmates at the Estonian

Military Technical Academy 1936-1940. Their memoirs start with the Soviet occupation of
Estonia and the oubreak of World War II. Lakeshore Press

***.Täname lahkeid raamatute annetajaid ***
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                                                EESTI  KIIK

Kiikumine on paljude rahvaste põlisemaid lõbustusi, mida on nauditud aastatuhandeid ent
mis on samas elujõuline ja arenev ka tänapäeval. Kiikunud on igas eas inimesed,
kiikunud on üksinda või mitmekesi. Abiellumisealistel noortel oli veel 20. sajandil tavaks
külakiigel kokku saada.

Eestlaste kiikumisvaimustust märkasid juba 18-19. sajandi estofiilid. Baltisakslastest
literaat August Wilhelm Hupel kirjutas 1781. aastal:

Üks lõbustus mis kestab kogu kevade on kiikumine. Igas vanuses talupojad,

eriti aga nooremad, ei tunne suuremat mõnu kui kiikumine. Sageli kuulukse

seal juures laulu, ja mõnes kohas täiesti erilisi kiigelaule. Peaaegu iga körtsi ja

väiksema küla juures, sageli ka üksiku talu juures, võib näha kiikesid. Ka

mõningate mõisate juures on seesugused kiiged, millel paremast seisusest noored

mõnikord oma aega viidavad.

Veidi hiljem, 1819. aastal, väidab Christian Hieronymus Justus Schlegel kiigekultuuri
olevat eestlastele ürgselt omane:

Hing satub uinutusse ja ta unustab seejuures mõneks ajaks oma viletsuse.

Mis on värav idamaalasele, seda on kiik sellele rahvale. Noor ja vana tulevad

siia kokku: isa tunneb rõõmu oma poegadest, ema tütardest. Kõneldakse

uudiseid, tuuakse kaasa toidupoolist.

Lõuna-Eestis algas kiikumine varem ja piirdus ainult lihavõtte ajaga. Põhja-Eestis algas
kiigeaeg hiljem ja kestis kauem. Kiiged seati korda suvistepühadeks ja kiiguti
jaanipäevani.

Küla kohta tehti üks ehk kaks kiike. Vanasti oli nende asupaigaks peaasjalikult küla
kõrtsu juures olev koppel, või kui seda ei olnud, siis ehitati keset küla kuhugile peremehe
maa peale. Selle asupaika kutsuti kiigemäeks. Nende kiikede pealt, mis olid peremehe
maa peale ehitatud, nende eest tuli igal pühapäeva õhtul peremehele pool korterid viina
maa rendiks viia. Neil kiikedel, mis olid kõrtsu juurde ehitatud, nende pealt
mingeidsuguseid makse ei olnud.  Kiikumise päevad olid harilikult pühapäeva ja
laupäeva õhtutel.

Meie küla,Viinistu, suur kiik oli ehitatud Neeme metsas, just tantsu põranda kõrval ja
need kes ei osanud või ei tahtnud tantsida võisid kiikuda. Suurem osa kiikujatest olid
noored mehed ja neiud. Lapsi kiige peale ei võetud. Olin tol ajal alles noor poiss ja ei
mäleta et ma kunagi seal kiikusin.

Kuigi kiikujad olid täiskasvanud (leeritatud) inimesed, juhtus kiigel ka õnnetusi: kas ei
suutnud kiikuja aisadest küllalt kõvasti kinni hoida ja kukkus kiigelt või jäi kiige teele
ette keegi pealtvaatajatest, oma järge ootavatest pidulistest või ei pidanud kiige
konstruktsioon liiga suurele raskusele ja hoole vastu. Enamik selliseid juhtumeid lõppes
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üksnes kriimustuste ja kerge ehmatusega, millest võis pärimusse jääda humoorikaid
mälestuslugusid. Ma ei mäleta et meie kiigel keegi raskesti vigastada sai vaatamata
sellele et tihti olid mõned mehed liiga palju viina võtnud. Kord oli juhtunud kusagil et
tige pull kiige juurde tuli. Kui kiige hoog tuli, pani pull pea vastu - kiige kohe kõige
täiega maha,  aga võtnud ka pulli põlvili.

Kui ma hiljuti kogu Eesti maa läbi
sõitsin, nägin kõige vanemat kiike
Saaremaal, natuke nooremat Tartu
ligidal ja kõige nooremat Suure
Munamäe juures, pargis.Vene
okupatsiooni ajal uusi kiikesid ei
ehitatud, selle asemel venelased
ehitasid vahitornisid nii et ühest
tornist võis teist näha kogu Eesti
põhja rannikul. Need olid meie
rahva “ raud eestriided”.

Iga kord kui minu lapselapsed
Eesti kiike nägid, pidin auto

peatama et nemad saaks kiikuda. Nendele meeldis Eesti kiik nii väga, et pidin sellise
ehitama oma suvekodus, Horse Lake’s.( vaata pilti). Naabrid käisid seda vaatamas kui
imelooma ja imestasid kui palju selle ehitusega pidi tööd tegema. Minu teada on see vist
ainuke selline kiik siin Läänerannikul või kogu Kanadas. Ehitasin selle kiige Suure
Munamäel võetud pildist sest pilt on alati parem kui inimese mälu.

Olen mõnikord mõtelnud et sellise kiige võiks ka Mäeotsal ehitada oma noortele aga ajad
on muutunud ja kui midagi õnnetust juhtuks siis võib see asi minna kohtusse ja Eesti
Selts oleks vastutav.

R. Rannala
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Arteran Grupp Yachts

Laevaehitusfirma Arteran Grupp Yachts on Hiiumaal valmis ehitanud mootorkatamaraani.
Pöördume Teie poole palvega aidata meil seda tutvustada Teie maal. Meie sooviks on leida
paadile edasimüüja - yachtbroker või siis võimalik ostja. Oleme Teile väga tänulikud hea nõu ja
abi eest meie laeva tutvustamisel maailmas.

Laevaehitusfirma Arteran Grupp Yachts loodi kaks aastat tagasi Hiiumaal. Meie firma
asub Suursadamas, sealsamas paigas, kus aastal 1838 ehitati Hiiumaa krahvi Unger-Sternbergi
tellimusel tolleaegne eesti suurim kaubalaev Hiiomaa, mis purjetas mööda maailma meresid ja
ookeane. Arteran Grupp Yachts taaselustab traditsioonilise laevaehituse Hiiumaal.

Arteran Grupp Yachts ehitab oma esimeseks paadiks 46-jalase mootorkatamaraani. Meie
valik langes katamaraanile, kuna monokerega paatidega võrreldes on ta ökonoomsem, ta kulutab
kuni 60% vähem kütust. Katamaraan on stabiilne, ruumikas, kerge ja väikese süvisega – seega on
meie mootorjahil olemas kõik hea laeva omadused. Lisaks praktilisusele on paadi disain
silmapaistvalt kõrgetasemeline.

Paati ehitavad kogenud laevameistrid, kes on varem töötanud samal erialal nii Eestis kui
ka välismaal. Katamaraani tehniline disain on valminud koostöös firmaga Kurt Hughes Sailing

Designs, mis asub Seattle’s, USA-s. Kurt Hughes on maailmas tunnustatud laeva- ja
katamaraanidisainer. Paadi kaunis kuju ja sisu on eesti disainerite loodud. Laeva ehituse vastavust
CE standarditele kontrollib VTT (Technical Research Centre of Finland). Rahvusvahelise
koostöö tulemusena on sündimas unikaalse disainiga mootorkatamaraan ArtCat46.

ArtCat46 on praegu viimistlusjärgus ning valmib suvel 2012. Järgmisena on plaanis
alustada katamaraanide seeriatootmist. Oleme valmis tootma kuni 10 paati aastas. Tulevikus on
meil kavas laiendada mudelivalikut ning toota kuni 70-jalaseid katamaraane. Meie soov on jõuda
katamaraanide ehitamisega maailmakaardile.

Teie Roman Muljar

OÜ Arteran Grupp juhatuse liige
tel

  roman.muljar@arteran.com
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Mustikad Eestis
Mustikad on tervisele kasulikud, eriti nägemisele. Kas kultuurmustika sordid võivad

asendada meie metsas kasvavaid mustikaid? Millised on kultuurmustika raviomadused

nägemisele või teistele haigustele? Turul müüakse neid ohtralt ja peaaegu tavalise mustika

hinnaga. Mida teha, kui tekib tõrge neid raviks ostmast – ikkagi võõras värk.

Vastab Kadrin Linna:

Eks omal ajal tekitasid võõristust ka meile tundmatud kultuurid must aroonia ja harilik

astelpaju. Nüüdseks on see unustatud ja nende marjade kasutamine ammu omaseks saanud.

Praeguseks ajaks on ahtalehine mustikas ja poolkõrge mustikas (ahtalehise ja kännasmustika

ristand) kujunenud paljude hobiaednike lemmikmarjaks. Kusjuures ühtviisi peetakse lugu nii

koduaias kasvatatud kui metsast korjatud mustikatest. Tean perenaisi, kes hoidistavad mõlemaid.

Mustikad marjadena on hea vahend seedeelundite tegevuse korrastamiseks.

Rahvameditsiinis on need tuntud väikelapse kõhurohuna. Vähese rasvasisalduse ja väikese

energeetilise väärtuse tõttu sobivad mustikad hästi dieettoiduks. Samuti pidurdavad nad

inimorganismi vananemisprotsesse.

Kui silmad on mingil viisil kahjustatud, siis marjadega seda häda välja ei ravi. Küll on

abi mustikalehtedest tehtud teest, mis parandab suhkruhaige ainevahetust. Veresuhkrut alandav

toime vähendab või aitab tõrjuda diabeediga kaasnevaid tõsiseid vaevusi, sealhulgas hoiab

silmanägemist.

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadur Marge Starast kinnitab,

et üldiselt ei ole hariliku mustika ja kultuurmustika biokeemilises koostises väga suuri erinevusi.

Mustikaid hinnatakse nendes sisalduvate antotsüanidiinide pärast, mis annavad marjadele

värvuse ja on sealjuures tugevad antioksüdandid. Meie harilikus mustikas on neid aineid rohkem,

kuna nad paiknevad nii viljalihas kui viljakestas. Seepärast määrivad marjad korjamisel sõrmi ja

söömisel suud. Kultuurmustika pigmentained paiknevad vaid marja viljakestas, sisu on hele.

Hariliku mustika marjades on rohkem tsüanidiini ja delfinidiini, kultuurmustikates aga malvidiini,

mis annavad marjadele eri värvivarjundeid.

Mustikate teine hea omadus on mineraalide rohkus, mis tõstab marjade väärtust. Neis on

nii kaaliumi, rauda, fosforit kui ka magneesiumi ning isegi vaske, tsinki, joodi ja kroomi.

Vitamiinidest leidub peamiselt C-, PP- ja B-grupi vitamiine ning karotenoide. Küll on

kultuurmustikates rohkem suhkruid ja vähem happeid, mistõttu on nende maitse hariliku mustika

omast magusam.

Marjateadlase Taimi

Paali sõnul saab kultuur-

mustikast väga hea paksema

konsistentsiga moosi ja

võrratult maitsva mahla, kui

on palju marju käes.

Sügavkülmutatult ei vaja nad

suhkrut ning pärast

ülessulamist maitsevad nagu

põõsalt nopitud värsked

marjad.

Vt ka www.aialeht.ee, “Kas

metsamustikas on kultuur-

mustikast kasulikum?”
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EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS

SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA

Kokkuvõtte EKÜK 2011 tegevusest:
16. jaanuar: Aasta peakoosolek ja Aime Tammo ettekanne "Eesti haridusest ühe inglise keele õpetaja
pilgu läbi"
23. veebruar: EKÜK juhatuse koosolek
9. märts: EKÜK juhatuse koosolek
11. aprill: EKÜK juhatuse koosolek
25. mai: EKÜK juhatuse koosolek
12. juuni: Küüditatute mälestamine
23. juuni: EKÜK juhatuse koosolek
14. sept.: Ann Aaresild teeb kokkuvõtte oma tööst arhiivi abilistele
  EKÜK juhatuse koosolek
18.sept, kodust lahkumise tähistamine, praost Thomas Vaga ettekanne

Eesti Arhiivil Vancouveri oli kevadel ja sügisel kokku
12 töökoda ja suvel ka 5 kokkutulekut ja koosolekut.

Juta Kitching

Arhiiviprojektide 2012 konkurss

Rahvuskaaslaste programmi väliseesti arhiiviprojektide 2012 konkursi taotlusvoor on avatud.
2012. aastal on rahvusarhiiv riikliku programmi Rahvuskaaslaste programm (2009-2013)

väliseesti arhiiviprojektide konkursi läbiviija. Eelnevatel aastatel on konkursi korraldanud Haridus- ja
Teadusministeeriumi keeleosakond.

Väliseesti arhiiviprojektide konkurss on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi
kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks tegemisele. Projekte hindab selleks moodustatud
ekspertkomisjon. Projektide raames tehtavate tööde täitmise tähtaeg on 31. detsember 2012.

Konkursile oodatud projektide eesmärgist ja taotluste esitamise nõuetest saab lähemalt lugeda
meie veebi peatükist "Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektid". Ühtlasi on sealt kättesaadav
arhiiviprojektide taotlusvorm. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts 2012. Komisjon otsustab toetuse
saajad ühe kuu jooksul pärast tähtaega.

Täiendav info rahvusarhiivis: Sigrit Mahla, sigrit.mahla@ra.ee, telefon +372 738 7509.

26



Friedrich Georg Magnus von Berg
Bergide (it. k Monte) kuulus suguvõsa pärineb Põhja-Itaaliast Piemonte maakonnast, kust

Prantsusmaa ja Saksamaa kaudu ristisõdade ajal välja rännati ning 15. sajandi lõpul (u 1480) tuldi
Liivimaale ja Eestimaale.

Siin osteti ja renditi mõisavaldusi, abielluti rikaste mõisapreilidega, jäädi paigale
sajanditeks, kuni kahekümnenda sajandi ajaloo keerdkäigud sundisid Berge pühkima Eestimaa
tolmu jalgadelt. Hilisem tuntud põllumees ja Sangaste lossi ehitaja F. G. M. Berg sündis
esiklapsena Sangastes, kuid ristiti paar nädalat hiljem Tartus.

Tema isa oli suhteliselt vaene ja tagasihoidlik aktsiisiametnik Gustav Gothard Carl Berg
(1796–1861), kes mõnda aega haldas vennale kuulunud Sangaste mõisat. Ema oli Sieversina
sündinud Charlotte Catherina Elisabeth (1824–1899). Üldse oli neid kolm venda ja üks õde.

Tartus kuulus Bergidele tagasihoidlik puitelamu Karlova (praegu Kalevi) tänaval,
Lillemäe vastas. Kesklinna teistest hoonetest eraldas seda maja veidi esinduslikum tellistest
laotud peasissekäik (portaal). Hoone hävis viimase sõja ajal (1944).

F. G. M. v. Bergi noorusest on väga vähe teada. Oma elulugu ta kirja pannud pole.
Sangastest pärit ajaloolase Georg Rauchi mälestustes on räägitud mitmetest koduõpetajatest ja
õpingutest Tartu gümnaasiumis.

Lastetuks jäänud lell, kindralfeldmarssal F. W. R. v. Berg võimaldas andekal vennapojal
õppida Pariisi ja Sorbonne’i ülikoolis ning ka Collage de France’is. Juba õpinguaastail hakkas ta
huvi tundma loodusteaduste ja eriti põllumajanduse vastu. Seetõttu viibis ta õpinguaastail ka
Šotimaal, kus töötas praktikandina Haddingtoni farmis.

Väsimatu rännumehena jõudis Berg oma pika eluea (suri 94. eluaastal) jooksul käia
Ameerikas, Inglismaal, Prantsusmaal, Egiptuses, Lõuna-Venemaal, Kaukaasias, Kaug-Idas,
Hiinas.

Noormehena ei olnud Berg veel kindlalt valinud põllumehe ja teadlase teed, vaid onu
eeskujul unistas diplomaadi karjäärist. Onu pärandas talle kõik oma valdused ja krahvitiitli.

Aastal 1875 abiellus Berg Vene impeeriumi kindrali ja Soome asjade riigisekretäri
salanõunik parun Theodor v. Bruuni noorukese tütre Maria (Daisy) Katharinaga (1856–1922), kes
oli mõnda aega õukonnadaam.

Nendel sündis kaks poega: Erik (1876–1945) ja Ermes (1880–1949). Varsti pärast
Ermese sündi lahkus noor krahvinna Sangastest, elas algul Peterburis, hiljem Soome väikelinna
Hamina lähedal isale kuulunud Summa mõisas. Maetud kohalikku kirikuaeda.

Sangaste mõis läks Friedrich Bergi omandusse 1873. a. Sangaste juurde kuulusid ka
Vastsemõisa, Tiidu, Sarapuu ja Lambamõisa karjamõis. Enne 1920. a maareformi kuulusid
Bergile veel Hummuli, Aitsra ja Alamõis. Lätis – Belava, Sikðni, Vizla, Nagliena ja suur
metsaala Malumuiza ning Sinelesmuiza juures. Poolas kuulus talle kolm, Soomes samuti kolm
mõisat. Kamtšatkal Bolðaja jõe suudmes oli Bergi kalatööstus.

Suurele suguvõsale väärika lossi ehitamise mõtted küpsesid Bergi peas juba mõnda aega.
Onu soovitusel paluti lossi arhitektiks Peterburi akadeemik Otto Pius Hippius (1826–1883), kuid
Bergil endal oli liialt palju ideesid ja erisoove. Eeltööd (projekteerimine, materjalide varumine)
algasid 1874. a, tegelikult ehitamine käis 1879–1881 ja loss õnnistati sisse 1. märtsil 1881 (v. k.
järgi).

Bergi põllumajandusteaduslik pärand on tohutu. Väsimatult püüdis ta leida teid
majanduse efektiivsemaks muutmiseks. Toome ära ainult tähtsamad märksõnad. Rukki
"Sangaste" aretamine algas 1875. a ja kestis krahvi surmani. Samal ajal viidi läbi töid ka nisu,
kaera ja odra aretamisel. Põhjalikke katseid kartuli kasvatamise alal alustati 1880. aastate lõpus.

Tõukari oli Sangastes puhaslaudas. Piimatoodangu tõstmiseks tehti mitmesuguseid
uurimistöid eeskujuliku karjakasvatuse ja söötade varieerimise alal.
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Veel: hobuste tõuaretus, puuviljakasvatus, mullaviljakuse tõstmine, kuivendustööd ja
kanalite rajamine Korva luhal. Siis veel kõigi põllutööde mehhaniseerimine. Korrapärane osavõtt
põllumajandus- ja maailmanäitustest. Kogemuste populariseerimine ajakirjanduses ja eri
raamatutena (on teada 20 nimetust Tartu Ülikooli raamatukogus).

Berg oli tegev mitmes teaduslikus seltsis ja ühingus: Liivimaa Üldkasulik ja
Ökonoomiline Sotsioteet, Pariisi Leiutajate
Akadeemia, Inglismaa Kuninglik
Põllumajandusselts, Soome Põllutööselts ja
Keiserliku Venemaa Vaba Majandusühing
(viimane andis talle 1889. a väikese
hõbemedali nisu aretamise eest), 1912. a sai
tsaarivõimult suure kuldmedali (Vene
impeeriumis anti neid välja ainult neli)
põllumajanduse arendamise eest.

Kuulmise kaotas Berg
keskkõrvapõletiku tagajärjel varakult ja päris
elu lõpul ka nägemise. Hoolimata sellest tegi ta
tööd rukki aretamisel, kus teda aitasid
Costance Ploom-Kalm, Emilie Tsetser jt.
Jätkasid tuntud teadlased Mihkel Pill, Herbert
Tuppits Jõgeval. Pärast sõda tegelesid rukkiga
Sangastes Egon Lilienthal ja Vello Sirel.

1929. a valiti Berg Tartu Ülikooli
audoktoriks. 1938. a 28. märtsi varahommikul
kell 3.20 suikus väsimatu töömees igavesele
unele. Matusele Sangaste kirikus ja surnuaial
oli tulnud üle tuhande inimese. Ta enda soov
oli puhata Sangaste mullas.

Harri Kübar, Krahv Fr. Bergi Fond

Berg Sangaste rukki katsepõllul (foto aastast 1928).
Foto: Erakogu

2012.a. autasud

President Toomas Hendrik Ilves allkirjastas otsuse anda Eesti Vabariigi 94. aastapäeva eel Eestile
osutatud teenete tunnustamiseks 99 inimesele
riiklikud autasud.

Teiste seas saavad riiklikud teenetemärgid ka
diplomaat Daniel Erik Schaer ning kaitsepolitsei
ametnikud Tõnu Miilvee ja Peeter Oissar, kelle
läbimõeldud, professionaalne ja visa tegevus aitas
koostöös teiste ametkondadega ja meie
välispartneritega oluliselt kaasa mullu Liibanonis
114 päevaks pantvangistatud seitsme Eesti kodaniku
vabastamisele.

Daniel Schaer
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Vilmsi tänavast Pärnus
Ühes 2006. a. Pärnu Postimehes on kirjutatud isikute nime kandvatest Pärnu tänavatest ja

nimemuutustest. Toome esile järgmine lõik:

” /…/ Nikolai tänav sai oma nime keskaegse Nikolausele pühendatud kiriku järgi, mis Nikolai ja Pika

tänava ristil asus. 1928. aastal seoses Eesti Vabariigi 10. aastapäevaga nimetati see tänav Jüri Vilmsi

nimeliseks. Vilms (1889-1918) õppis Pärnu poeglaste gümnaasiumis, siirdus noorelt poliitikasse, oli

esimese Eesti Ajutise valitsuse peaministri asetäitja ja kohtuminister, kuid hukkus Eesti riigi eest

missioonil olles 1918. aastal Soomes.

Muidugi nimetati Jüri Vilmsi tänav nõukogulaste tulles ümber, aga mitte tagasi Nikolai tänavaks, vaid

Jaan Tombi nimeliseks. Tompi hilisemast “Eesti entsüklopeediast” enam ei leia, aga ENE andmetel oli

tegu töölisliikumise tegelasega, kes 1924. aastal Tallinnas hukati. Kuigi tal Pärnuga suuremat pistmist vist

polnudki, leiti ta sobivat Vilmsi kaliibriga Eesti riigitegelast tänava nimesiltidel asendama. Sakslaste

meelest ta aga ei sobinud ja J. Tombi tänav nimetati Saksa okupatsiooni ajal uuesti J. Vilmsi tänavaks.

Kui sõda lõppes, anti tänavale hoopis Võidu nimi, mis 1989. aastal omakorda tagasi Nikolai tänavaks

muudeti. /…/”

Samal teemal Elmar Joosep kirjutab 19. 09. 2009 Pärnu Postimehes:

“Huvitav on asjaolu, et kui Eesti taasvabanemise lähenemisel oli võimalik lahti saada Vene võimu

pealesunnitud nimedest, taastati Pärnus eestiaegsete asemel tsaariaegsed tänavanimed. Linna

täitevkomitee määrusega 6. aprillist 1989 nimetati Nõukogude tänav Supeluse ja Võidu mitte Vilmsi, vaid

Nikolai tänavaks. Miks ei tahtnud täitevkomitee panna tänavatele eestiaegseid nimesid, kui kõikjal

rõhutati järjepidevust ja püüti taastada seda, mis võõrvõimu tulekuga kadus?

Igatahes ei ole 1994. aastal ilmunud “Eesti entsüklopeedia” koostajad pidanud Nikolaid sellesse

paigutamise vääriliseks. Sealt me teada ei saa, kes see vägev Nikolai on olnud, et tema järgi ühele Pärnu

kaunimale südalinna tänavale nimi on pandud. Kui küsida selle tänava elanikult või juhuslikult

vastutulijaltki, saab kõige sagedamini vastuse, et tegu on Vene tsaariga. Asjassepühendatu teab, et

tänavale pandi nimi Saksa keskaegse pühaku järgi.”

Pildil:

Maria Kiisel,

President Ilves,

Ülle Kaljuste

aumärkide väljaandmise

päeval.
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200 Years of Science:
Renovated Tartu Old Observatory Has Opened Doors

On Wednesday, April 27th, 2011, Tartu Old Observatory celebrated its 200th
anniversary and opened its doors as a modern museum to visitors of all ages.

The museum will be open for all visitors from Tuesday to Sunday 10 a.m. to 8
p.m.

Reet Mägi, the project manager of Tartu Old Observatory is glad that all the
preparations are done and the museum can be opened to all visitors. „The observatory has
been one of the most advanced astronomical research facilities in the world and now,
through the museum, it will again be an inspiration and source of knowledge to guests of
all age groups," Reet Mägi explained the importance of the Old Observatory.

According to Kristjan Haller, the vice rector for research of the University of
Tartu, Tartu Old Observatory is a prominent object in the history of science, probably the
most prominent amongst Estonian historical monuments. „The importance of Tartu Old
Observatory is not merely limited by the accomplishments in the fields of astronomy and
geodesy, it must be seen as part of the university, as part of the ever searching spirited,
academically minded environment it lies in. This environment has supported world-class
achievements in astronomy and geodesy and vice versa. It is not too much to say that the
Old Observatory is the birthplace of physics- and biotechnology in Estonia," said Haller

Restoration of the Old Observatory started in 2009 with support from the
Regional Competitiveness Improvement Programme of the Enterprise Estonia
Foundation

The Old Observatory of the
University of Tartu is without doubt one
of the crown jewels in the history of
Estonia’s science. In 1824, the
observatory acquired a Fraunhofer
refractor, which at the time was the best
and the largest dioptric telescope in the
world. Research conducted at the Old
Observatory has led to many discoveries
that have changed our understanding of
the Earth and the universe. The
observatory’s place in the world’s history
of science was cemented by its long-time
head Friedrich Georg Wilhelm Struve,
who in 1835 was the first to measure the
distance of a star from the Earth and who
determined the position of thousands of double stars. As the first point in the Struve
Geodetic Arc, the Old Observatory was included in the UNESCO World Heritage list in
2005. The exact coordinates of the meridian circle at Tartu Old Observatory:
longitude 26° 43' 17''.7;latitude 58° 22' 47''

Anneli Miljan
University of Tartu Press Officer
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Captain James Cook and Sauerkraut
James Cook at age 17 in 1746 entered late into the seafaring life. George Vancouver was assigned

to the British Royal Navy at the age of 13 and William Bligh at 7. Cook began a 3 year apprenticeship on
a 340 ton collier vessel sailing to London and Baltic Sea ports from Whitby, a port on the east coast of
England near Newcastle. He continued working on the merchant vessels until 1755 at which time he
joined the British Royal Navy at age 27. In 1758 the Pembroke and its fleet left Plymouth for Nova Scotia
to conquer Louisbourg and defeat the French at Quebec. Crossing the Atlantic Ocean, Cook's ever
inquisitive eye noted 26 men died from scurvy and many more were very ill with the disease. In the 18th

century more men died of scurvy than from enemy warfare.
By age 39 Cook's remarkable map charting and navigational skills earned him a post as lieutenant

on the Endeavour, a Whitby built ship destined for Tahiti and New Zealand. On long voyages scurvy
commonly killed half the crew as no one knew what caused it or how to prevent it. They suspected
nutrition had something to do with it. Initially James Cook thought the answer was malt vinegar, fresh
food and good hygiene. His introduction to sauerkraut is not clear but on his first epic voyage 1968-71
three tons of it came on board. To stimulate the crew's interest in the dish it was served primarily to the
officers. The ploy worked. The few who stubbornly refused to eat it were flogged. If all's well that ends
well, there were no deaths from scurvy on this journey. On Cook's second world voyage as Commander,
1772-75, 20,000 lb. of sauerkraut were settled in the hull of the Resolution. Without sauerkraut Captain
James Cook may not have achieved heroic fame and eminence. It wasn't until 1932, when Vitamin C was
isolated, that it was conclusively established that lack of it was the cause of scurvy.

Two thousand years ago during the construction of the Great Wall in China it is recorded that the
Chinese fermented shredded cabbage in rice wine. Genghis Khan and his Mongol marauders broke
through the wall and while pilfering and plundering took a liking to the preserved cabbage. The recipe

spread to eastern Europe where the Germans in the 16th

century began fermenting cabbage in its own juice with
salt. It didn't go unnoticed that a diet of sauerkraut
boosted the immune system and reduced the rate of
death from smallpox.

During fermentation enzymes are produced
which decompose the cabbage creating isothiocyanates.
Today it is known as a superfood balancing the
digestive system and acting as a cancer inhibitor.
Fermented cabbage has more Vitamine C than raw
cabbage and keeps for long periods of time without
refrigeration. Breast cancer rates are much lower in
women whose diet includes sauerkraut. Cooked
sauerkraut is nutritious but a far greater health benefit is
eating raw sauerkraut especially homemade.

Shredded white cabbage is rubbed with a little
coarse salt to extract the juice. A heavy utensil may be
used to pound the cabbage as more molecules are
released when the cabbage is broken down. When the
juice covers the cabbage, a plate and weight are put on
top of the cabbage to keep it submerged in brine.
Depending on the warmth of the room it usually takes a
week or two for the fermentation process to complete.

EVA VABASALU
HMS Resolution by Henry Roberts
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Ardo Hansson the next President of Eesti Pank
21.02.2012
President Toomas Hendrik Ilves today signed a resolution to name Ardo Hansson the next
President of Eesti Pank (Bank of Estonia), based on the proposal of the Supervisory Board of the
Bank, made on 1 February. Hansson's seven years in office will commence on 7 June.

Ardo Hansson is currently Chief of the Economics Unit in the World Bank China Office.
Hansson, who has been working in the World Bank since 1998, has also worked for Eastern
European and Balkan countries. He was a member of the Supervisory Board of Eesti Pank in the
years 1993-1998, economic counsellor to the Estonian Prime Minister from 1992 to 1995 and
again in 1997, and he was advisor to the Ministry of Foreign Affairs in 1991-1992. Hansson was
also a member of the Monetary Reform Committee that oversaw the transition to the Estonian
kroon. Previously, he worked at a number of reputable universities. He has published numerous
articles on economic policies and has a Ph.D. from Harvard University.

The term of office of the current President of Eesti Pank, Andres Lipstok, will come to an end on
6 June.

Office of the President
Public Relations Department

West Coast Estonian Days and ESTO, San Francisco 2013

All representatives of Estonian Societies:  On behalf of the Estonian League of the West Coast
and the San Francisco Estonian Society, we invite you to the West Coast Estonian Days, in
combination with the celebration of ESTO in San Francisco on June 28- July 1, 2013.

Hereby, we ask you forward this invitation to your community choir and dance group members
and other performers, who would like to show their skills in one of the greatest cities in the World
in the summer of 2013. While the program is still being finalized, we welcome performers to
participate in: Song and Dance Concert as well as traditional Folk Picnic. The repertoire will be
transmitted as soon as possible.

Please let us know by March 31, 2012, whether your performers will attend and the number of
members planning to participate in the events.

If you have any questions, please contact Evelin Kasenõmm at evelin@lep-esto2013.com.
General information on LEP-ESTO is available at http://lep-esto2013.com/ or in Facebook. We
look forward to sharing the appreciation for Estonian cultural traditions with you in San Francisco
in 2013.

Lugupidamisega, Best Regards,
Ingrid Echter, Eesti Organisatsioonide Liidu Läänerannikul 2013 LEP-ESTO President
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The competition “Positive Estonian history“ starts
On 9 January the history portal Histrodamus announced the competition
“Positive Estonian history“ for the first time in Estonia. In the frames of the
competition the people are called to notice and describe the positive
moments and successful events of the Estonian history. The competition
lasts up to the end of March, all qualified stories are published in the
environment of www.histrodamus.ee and the best of these are awarded
prices.

According to Jaanus Vihand, the founder of the history portal Histrodamus, the
reputation of Estonia has too long been related to the lengthy slavery and other
severe losses and all positive is somehow forgotten. “The Estonian history involves a
lot which we could be proud of, but which is very little talked about,“ Vihand said.
“The aim of the competition is the search and description of these positive stories, as
a result of which the self-consciousness of each Estonian citizen and the wish incurs,
either through citizenship or in some other way, to be positive and related to the
successful country. We will find these stories in our history!“.

The aim of the competition “Positive Estonian history” is to emphasize the success
stories of the Estonian history. The meaning of the “Positive Estonian history“ is left
by the organizers of the competition to be decided by each participant. No topical
restrictions exist. The participants can write about politics, economy, culture,
education, science, sport, but also about individuals. The works about any period
from the ancient times up to this day are welcome. The photos, drawings, audiofiles
or videoclips can be used for illustration and completion of the stories. The
competition is open for all Estonian citizens, but the main target group is non-
residents.

All interested people can share their stories and opinions and discuss about them in
the forum of Histrodamus environment at www.histrodamus.ee, the instruction of
the competition could be also found there in three languages. Histrodamus has
opened the pages in Facebook in Estonian, Russian as well as in English.

The competition is organized upon the financing of the European Fund for the
Integration of Third Country Nationals, Ministry of Culture and Integration and
Migration Foundation Our People programme “Common media field and equal
treatment“.

Additional information:
Jaanus Vihand
Phone: +372 502 2016
E-mail: jaanus@eestiajalugu.ee
skype: jaanus.vihand
www.histrodamus.ee
MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus

The press release was forwarded by:
Katri Ristal
Phone +372 565 4654
E-mail: katri@eestiajalugu.ee

33



Mälestamine Ottawas 1955.a.

16.juunil 1955 mälestasid eestlased
Ottawas Teises Maailmasõjas langenuid.
Kohal oli umbes 500 sõdurit koos
allohvitseridega. Eessõnaga esines kolonel
Oskar Hiismaa, kes oli meiega koos Belgias
sõjavangilaagris. Järgmise kõne pidas
Ottawa linnapea, madame Whitton. Peeti 2
minutit vaikust ning hiljem asetati pärjad
langenud sõdurite ja ohvitseride
mälestuseks. Peale seda kõneles kolonel
Oskar Hiismaa ja veel mõned teised.
Lõpuks tõusid kõik püsti ja lauldi Eesti ning
Kanada hümne. Järgnes ilus lõunasöök
Chateau Laurier hotellis. Igale osavõtjale
anti võimalus rääkida võitlustest, millest sai
osa võetud.

Sellest päevast jääb mulle eluajaks
hea mälestus.

Kalev Lillak

Chateau Laurier Hotel Ottawas
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E K Ü K
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS

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

pühapäeval 22. aprillil 2012

kell 13:00   “Meie Kodu” aulas

LOENG

von GLEHNID -eestluse kandjad-

kõneleb

HELDUR KAJASTE
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

03.03.2012 18.00 Orav ja Meri - Andrus Kivirähki näidend.

A play in Estonian with English "subtitles".

Meie Kodu, 6520 Oak St.

Vancouver

13.04.2012 19.00-

21.00

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

Vancouver

22.04.2012 13.00 EKÜK - Heldur Kajaste "von Glehnid - eestluse
kandjad"

Meie Kodu, 6520 Oak St.

Vancouver

13.05.2012 13.00 Emadepäeva aktus - Mother's Day Meie Kodu, 6520 Oak St.

Vancouver

19.05.2012 13.00 Maipidu - Spring picnic/dance Mäeotsa - 32113 Olson Ave,

Mission

26.05.2012 European Festival Scandinavian Centre -

6520 Thomas St, Burnaby

28.05.2012 Postipoisi suve numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material

for the next "Postipoiss"

17.06.2012 13.00 EKÜK Küüditatute mälestamine - Remembering

the deportations

Meie Kodu, 6520 Oak St.

Vancouver

23.06.2012 13.00 Jaanipäev/Võidupüha - St John's Day

Picnic/dance

Mäeotsa - 32113 Olson Ave,

Mission

24.06.2012 18.00 Ühine Kalmistupüha jumalateenistus
Ecumenical Outdoor Service

Forest Lawn

16.09.2012 13.00 EKÜK - Kodust lahkumise mälestamine

Värskem info saate vebsaitilt - for up-to-date info check the websites:

www.vesbc.com

www.estonianevents.com


