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Küüditamise üleelanud tüdruku lugu
25. märtsil 2010 juhtusin lugema ühe küüditamise üleelanud Elleni-nimelise tüdruku, tolleks ajaks
vanaproua Elleni mälestusi. Ma ei tea, kas pr Ellen on elus, aga tema lugu elab edasi ja see lugu on
selline:

25. märtsil 1949 olid Tallinna tänavad lumeta. Hommikuvalges raputas Jaani kiriku läheduses
asuva kortermaja ust tugev koputus ja karm mehehääl hüüdis: “Passikontroll!” 5-aastane Ellen ärkas ema
kaisus ega saanud millestki aru. Äkki algas toas meeletu sagimine ja nutt.

“Siis istusime veoauto kastis, ema hüüdis taati. Taat aga läks piki inimtühja tänavat, selg kühmus,
Vabaduse platsi poole,” meenutab Ellen täna. “Ema ütles, et hüüaksin mina, hüüdsin, tema aga läks —
selg ikka kühmus, sellel minu sirgeselgsel taadil…”

Nii algas ühe 5-aastase tüdruku esimene pikk reis tundmatusse. See reis kestis üle 5 aasta, kuid
alles täna — enam kui pool sajandit hiljem — soostus Ellen rääkima sellest, mida ta oma lapsepõlvest
mäletab.

Ma ei olnud sellele varem mõelnud. Kui palju lihtsam oli elada lukustatuna igasuguse valu eest.
Rahulik, vaikne olelemine koos tillukeste rõõmudega. Otsekui kinnikasvanud tiik.
Nüüd on aga tiik üle hakanud ajama ja põhjast tulevad pinnale igasugused asjad. Ma näen jälle öösiti
unenägusid, mis mulle üldse ei meeldi.

Mida ma peaksin nüüd nendega peale hakkama?
Jah, ma olin laps ja mu lapseelu polnud kindlasti nii raske, kui seda oli täiskasvanutel. Mul oli

palju sõpru nii laste kui ka täiskasvanud kohalike hulgas. Mind hoiti ja hellitati eestlaste poolt.
Aga ka minul olid omad salamured ja hirmud.

Panen nüüd esimest korda kirja mõned mälupildid. Need on mu silme ees vilksatama hakanud
ning mu unenägudesse tagasi tulnud ja ma ei tunne end eriti hästi. Võib-olla teeb jagamine enesetunde
paremaks?
… Meie vagun on suur ja pime, seal on väga palju inimesi. Ma kardan, sest mu ema ei pane mind nagu
tähelegi, ta ainult nutab. Üks tädi hoiab mind süles ja laulab mulle mingisugust unelaulu. Ma olen 5-
aastane.
… Rong on kusagil peatuse teinud. Väljas on lumi. Terve rongitäis rahvast kükitab üksteise kõrval ja teeb
oma tegemisi. Kõik… üksteise kõrval… päise päeva ajal…
… Seisame jälle kusagil. Vaguniuksed on lahti lükatud, päike paistab, on õige soe. Istun ukse juures, jalad
rippu. Mu käes on tükike musta leiba, mida ma kastan veeklaasi ja siis suhkru sisse. Keegi on mu
peopesale raputanud sutsuke suhkrut. Seda maitset mäletan tänagi veel. Oli parim maius, mida elus
saanud olen. Ma olen ikka veel 5-aastane.
… Oleme vist oma esimesse peatuspaika jõudnud. Lund on palju ja kõik täiskasvanud, ka minu kõhnuke
ja haiglane ema, peavad metsatööl käima. Onn on rahvast pungil täis. Kui kõik pikali heidavad, ei saa
enam kusagil liikuda. Mingi küünal on, mis tuld näitab. Inimesed ei kõnele eriti. Minu ema nutab.
…Nüüd oleme ühes väikeses külas ja elame oma “lossis”. Siin peatume juba pikemaks ajaks. Minu
sünnipäevahommikutel laulavad siinsed eestlased mind akna taga üles. Üks tädi kingib mulle “Onu Tomi
onnikese”. Loen selle õhinal paari päevaga läbi. Lugema õppisin veel kodus. Taat õpetas. Ja nüüd loen
kõike, mis kätte juhtub. Ka täiskasvanute raamatuid, mis emale saadetud on.
… Ema ja vanaema õmblevad, seda mu ema tervis vahetevahel lubab. Seejuures räägivad nad lõputuid
lugusid „eelmisest elust“. Istun põrandal ja kui ei loe, siis kuulan neid. Paistab, et mu ema noorus oli
õnnelik…
… Õmblemise eest makstakse meile suhkru, jahu ja munadega. Võib-olla saame ka veidi raha, et poest
leiba osta, ma ei tea…
…Mu ema ei räägi palju Jumalast. Ometi tuleb mul igal õhtul lugeda õhtupalvet: „Kallis Taevaisake, too
mu isa koju“. Aga oma seletamatus lapsehirmus lisan mõtteis: „Ja tee nii, et mina sureksin enne kui mu
ema“….
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…Emal on jälle väga halb ja mul tuleb minna velskrit kutsuma. See on üks ühe jalaga sõdurivormi
kandev mees. Astun sisse ta uksest. Ta ütleb, et ootaksin veidi ja läheb teise tuppa, küllap oma arstiasju
tooma. Aga seal laua peal on lahti lõigatud tumedast jahust sai. Ma ei saa pilku sellelt laualt. Ja ühel
hetkel haarangi saiatüki ning püüan selle kiiresti suhu toppida. Aga juba tuleb velsker tuppa ja ta näeb mu
saia mugivat suud. Ta ei ütle mitte ühte sõna. Mul on nutt kurgus. Ma tean, et see, mis ma tegin, oli
vargus. Ma tean, et see on väga suur kuritegu — ema on rääkinud. Kunagi raiuti inimestel isegi käsi
sellepärast maha….
… Aga velsker ei tee märkamagi. Ja nii me läheme ema juurde, tema oma kargul komberdades, mina
kohe-kohe nutma puhkemas. Emal on väga halb ja velsker paneb kuppusid. Ja ma ei saa ju nii haigele
emale oma kuriteost rääkida. Seni pole mul tema ees ühtegi saladust olnud. Õhtupalve ajal aga palun
Jumalalt kogu südamest andestust. Ja siis puhken nutma. Vanaema vaatab mind imestades aga ei lausu
sõnagi. Emal on väga halb…
”Kallis Jumal, tee, et ma sureksin enne kui mu ema!”… Ma olen 8-aastane.
… Mul tuleb veel palju kordi minna velskrit kutsuma. Ja iga kord pistab ta mulle nüüd paksu saiaviilaka
pihku, ilma ühtegi sõna lausumata….
… On talv. Talved on siin külmad. Aga mingitel teatavatel talveõhtutel kogunevad eestlased meie poole.
Ema on kaunistanud ühe toanurga kolme riideribaga. Üks on sinine, keskmine must ja siis tuleb valge.
Meie tuba on kuidagi nii ilus. Ühe küünla asemel põleb mitu küünalt. Nad räägivad millestki, millest ma
kuigi palju ei taipa. Ja siis nad laulavad. Need on ilusad laulud. Millegipärast ajavad need ilusad laulud
neid aga nutma. Nad nutavad kõik ja ma ei saa millestki aru. Ema ütleb, et see on Eesti sünnipäev…
… Eesti… Vahel ma mõtlen Eestile. Ma tean, et mu memm ja taat on seal. Ma kirjutan neile sageli. Nad
saadavad meile palju pakke. Kõige rohkem tuletan ma aga meelde ühte suvepäeva. Oleme emaga rannas,
ilm on palav. Ema seisab põlvini vees, ta naerab ja ma veel mõtlen, et kui ilus ema mul on. Ta kutsub
mind enda juurde, mina aga ei julge, ma kardan. Kui ma nüüd sellele mõtlen, siis tulevad alati pisarad
silma. Äkki ma ei näegi enam mitte kunagi merd… Miks ma küll tookord ei julenud ema juurde minna!
Ja siis ma lohutan ennast ühe salamõttega, mida ma teistele rääkinud pole. Ma nimelt kujutan ette, et
praegu ma näen lihtsalt und ja kui ma ärkan, olen jälle kodus Pärnu maanteel ja kõik on korras…
… Nüüd olen juba 10. Poodi tuleb ühel teatud ajal leiba. Juba mitu tundi enne seisavad naised ja lapsed
pikas sabas. Mina ka. Mu ema on haige ja vanaema peab valvama tema juures. Ivi, minust 2,5 aastat
noorem onutütar, on selleks aktsiooniks liiga väike. Ma seisan kannatlikult ja ootan. Ma tean, mis varsti
juhtuma hakkab. Niipea kui leib letile jõuab, algab kohutav trügimine. Mind (ja küllap ka teisi lapsi)
lükatakse armutult järjekorrast välja. Ma saan müksusid ja need on valusad. Aga ma trügin elu eest ennast
järjekorda tagasi. Vahel kordub see mitu korda. Mu peas vasardab aga üksainus mõte: ma pean selle leiva
kätte saama, mu ema on haige ja ma ei saa tühjade kätega koju minna. Ja ma surun hambad risti ning
trügin meeletu jõuga. Vahel mu võitlus lõpeb võiduga, so leivapätsiga. Vahel tuleb mul aga nuttes koju
tagasi minna, leib lõppes otsa ja mina jäin ilma. Vanaema vaatab mulle siis etteheitvalt otsa… Aga mu
ema on nii haige…
… „Armas Jumal, too mu isa koju. Ja palun, palun tee nii, et ma sureksin enne, kui mu ema!“…
… Juulis sain 11. Kätte on jõudnud augustikuu. Millegipärast on nad hakanud mulle rääkima, et varsti
saadetakse mind Eestisse memme-taadi juurde. See on võimatu! Minu ema on ju nii haige ja ma ei saa
tema juurest ära minna. Aga nad aina räägivad ja räägivad… Ma sean valmis ühe kompsu, seon rätiku
sisse mõned leivatükid ja peidan selle siis voodi alla. Nüüd ma tean, mis ma teen. Kui ärasõidu päev kätte
jõuab, siis ma jooksen varahommikul kodust minema ja olen ära täpselt nii kaua, kuni teised, kellega koos
pidin minema, ära sõidavad. Siis tulen tagasi ja jään oma ema juurde. Ta vajab ju ometi mind…
…Armas jumal, palun…“
…On varahommik, see on 29. august. Vanaema äratab mind üles ja saadab ühte tädi appi kutsuma. „Su
ema on suremas…“ Tegelikult ei saa ma nüüd pikka aega millestki aru. Keegi on blokeerinud mu
mõtlemisvõime. Täidan vanaema käsku masinlikult. Mind viiakse ema juurde, ta on nii väike ja ta sonib.
Ei, minu ema ei sure, isagi pole ju veel koju jõudnud…
Aga õhtul öeldakse mulle, et ta on surnud… Ma ei saa ikka veel millestki aru…
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… 31. august. Mu ema kirstu järel kõnnib kohutavalt palju inimesi. Seal on kõik eestlased, seal on
venelased, seal on minu sõbrad. Inimesed laulavad ja kõik nutavad. Viimane laul algab sõnadega: „Mu
isamaa on minu arm…“ Ja selle laulu saatel sünnib midagi kohutavat. Mu ema kirst lastakse hauda. Alles
nüüd taipan, mis tegelikult toimub…
…Oma järgnevas elus ei suuda ma enam vaadata ühtegi kirstu, mida hauda lastakse. Mul on siis alati
tunne, et seal maetakse jälle mu ema…
… sellel õhtul ei palu ma enam Jumalat. Ei sellel ega ka mitte ühelgi teisel. Mul oli ju ometi ainult kaks
palvet ja ta ei täitnud neist kumbagi…
… 1. septembri hommikul saadetakse meid teele…
…Mu kompsu leidis mu vanaema üles siis, kui ma juba tagasiteel rongis loksusin… Aime, see tüdruk, kes
meid Eestisse tõi, palus, et ma sööksin või vähemalt jooksin midagi. Mina aga veetsin kõik need 9 pikka
päeva ülemisel naril, nägu seina poole. Ma ei tahtnud midagi. Ei süüa, ei juua, ei rääkida. Ma ei tahtnud
enam Eestisse, ma tahtsin oma ema juurde…
Täna aga jalutan sageli mere ääres, selle mere ääres, mille järele kunagi kaugel olles igatsesin, käsikäes
ühe armsa 5-aastase poisikesega. Selle poisikese nimi on Erik. Ja ta on saanud oma nime oma
vanavanaisa järgi. Ja veidi olen ära leppinud ka Jumalaga… .

Marina Kaljurand

Kristjan Johanson Vabaduse väljakul aitamas kaasa 20.000 küünalde süütamisega. 25.03.2012
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LÄKITUS:
Caritas palub abi noortele emadele ja nende lastele

Hiljuti teatas õiguskantsler Indrek Teder, et Eestis elab absoluutses vaesuses pea iga viies laps,
see on üle 45 000 lapse. Kui absoluutses vaesuses elavatele lastele lisada ka need, kes elavad vaesusriskis,
siis puudutab vaesus Eestis enam kui 63 000 last. Seega on laste vaesus ühiskonna keskmisest suurem nii
suhteliselt kui absoluutselt ning lapsed on ülejäänud ühiskonnaga võrreldes halvemas olukorras.

Mittetulundusühing Caritas Eesti on võtnud oma missiooniks aidata toime tulla nii vaesust
kannatavatel lastel kui nende emadel. Veelgi enam, Caritas Eesti on ainuke Eestis tegutsev
mittetulundusühing, mis aitab väga noori emasid koos nende lastega. Õigupoolest on tihtipeale tegemist
korraga kahe lapsega, kellest üks on teise ema - ning nendega suhtlemine ja nende elulugudega tutvumine
panevad ühtaegu nutma ja naerma.

Kristiina Genno kirjutab Naistelehes järgmiselt:
Kuueteistkümneaastaselt emaks saanud Malle ei muudaks oma elus mitte midagi. "Kui ma ei oleks nii
noorelt lapsi saanud, siis ei oleks ma see, kes olen. Oleksin heal juhul nõudepesija." Just lapsed innustasid
teda kiitusega keskkooli lõpetama ning alates sellest sügisest on Malle üliõpilane. Kõige selle kõrvalt
jõuab ta veel olla abiks Pärnu teismelistele emadele.

"Olin siis kuusteist, kui koju läksin ja emalt viiskümmend krooni küsisin," jutustab Malle Link
(24). Seda raha vajas ta rasedustesti ostmiseks. "Ema küsis muidugi, et milleks test — rase oled või?
Vastasin, et vist olen jah," meenutab Malle aastatetagust dialoogi. "Ema sõbranna karjus köögist, et kohe
lähme aborti tegema! Ma ehmatasin hetkeks ära ja endalegi üllatuseks karjusin vastu, et ei lähe!"

Malle oli tol hetkel lõpetamas põhikooli. Õigupoolest polnud lõpetamisest juttugi — tüdruku
hinded olid kehvast kehvemad. "Ma lihtsalt ei käinud koolis." Hommikuti, kui kõik olid kodust läinud,
puges Malle teki alla tagasi, lülitas mobiili välja, tõmbas lauatelefoni seinast ja magas rahuliku südamega
edasi. "Ma elasin koolile nii lähedal, et kuulsin, kui koolikell helises, aga ikkagi ei viitsinud seal käia.
Lõpuks, kui isale koolist kiri saadeti, jäin vahele," meenutab Malle oma kooliaega.

Kõik arvasid, et kui tüdruk nüüd veel lapse ka saab, siis on tema elu põhimõtteliselt läbi. "Minu
esimene ämmaemand oli üks vanem naine ja kui esimest korda tema juurde läksin, siis ta kallistas mind ja
ütles: lähme nüüd aborti tegema!" meenutab Malle, kellele ei mahtunud tookord ega mahu nüüdki pähe,
miks välistasid kõik võimaluse, et ta tahab selle lapse sünnitada. "See on ju minu laps, millest te räägite?!
Küll ma saan hakkama!" mõtles ta toona.

Malle, kes polnud seni isegi oma telefoniarveid ise maksnud, otsustas last oodates, et ta elu peab
muutuma. "Käisin Pirital restoranis nõudepesijana tööl ja teenisin raha. Maksin oma arved ja ostsin ise
süüa."

Laps tema kõhus kasvas juba teise haigla teise ämmaemanda järelevalve all — sellise, kes uskus,
et ka kuueteistaastane võib olla hea ema. "Rääkisin talle ka eelmisest hirmsast ämmaemandast, kelle
juurde sattusin, ja siis ta ütles mulle, et muidugi sa sünnitad selle lapse ja tõestad kõigile, et saad
hakkama."

Enne Kevini (8) sündi ei teadnud Malle beebidest
suurt midagi. "Olin kuulnud, et sünnitus on hirmus valus.
Kui see kätte jõudis, siis ootasingi, et millal nüüd need
hirmsad valud hakkavad ... Aga siis ühel hetkel oli juba
laps käes!" Sealsamas sünnituslaual lubas hulljulge tüdruk
arstidele, et tuleb kahe aasta pärast tagasi.

Tagantjärele tõdeb Malle siiski, et see oli ikka
tõeline julgustükk, ennekõike majanduslikus mõttes. "Kui
selle aja peale mõtlen, siis tundub täiesti ebareaalne, et sain
hakkama selle vähese rahaga, mis mul oli. Ja laps ju ka
veel. Ei kujuta seda enam ettegi. Praegu ma nende
summadega kindlasti hakkama ei saaks."

Malle elas paarikuuse pojaga Lasnamäel, kui üks
tuttav rääkis talle, et võiks minna noorte emade tugigruppi,
mille kooli psühholoog plaanis peatselt käima lükata.
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"Algul mõtlesin, et mina mingi hulluarsti juurde küll ei lähe, kuid lõpuks sai siiski kohale mindud ja asi
hakkas täitsa meeldima," kiidab Malle. Just temast sai emadekooli esimene õpilane. Ei läinud palju aega
mööda, kui loenguruumid olid tema saatusekaaslasi pungil täis.

Ja täpselt kahe aasta pärast, nagu tohtritele lubatud, ootas Malle taas last. "Teine poeg Kristjan (5)
oli meil planeeritud. Olin siis üheksateist ja kuigi mul üks poeg juba oli, lugesin hoolega raamatutest, et
mida ja kuidas tegema peab."
Active Image

Kuigi Malle ellu jätkus põnevust niigi, otsis hakkaja naine neid aina juurde. "Olime just soetanud
Tallinnasse oma elamise ja võtnud noore pere laenu. Kord vaatas mees niisama internetist maju ja mina
kiikasin üle tema õla. Maja, mis parajasti arvutiekraanil oli, asus täiesti metsa sees ja nägi välja suhteliselt
räämas. Mäletan, kuidas ütlesin, et kes sinna küll kolida tahaks ... Ja kuu aja pärast kolisin oma lastega
sinna sisse!" naerab ta.

Ühel hetkel tundus see Pärnust 30 kilomeetri kaugusel asuv metsamaja Mallele lihtsalt väga õige
ja omana. "Maanteest on maja viie kilomeetri kaugusel, lähim maja kilomeeter eemal ja seal ka kedagi
eriti ei ela. Mees pidi algul Tallinnasse jääma, sest töö oli seal. Ja mina kolisin kahekümneaastasena kahe
väikese lapsega maale majja, kust bussipeatusessegi tuli kaks tundi kõndida."

Järgmise loogilise sammuna läks Malle autokooli, lahke ämm andis talle isegi auto laenuks. "See
oli selline auto, millega sai sõita ainult bussipeatuseni, maanteele ei tohtinud minna — ülevaatus oli
tegemata. Kui autojuhiload kätte sain, siis ostsin endale Fiati. Teinekord kukkus autol sõidu ajal tükke
küljest ära ... korjasin need siis oma seenekorvi," naerab Malle.

Ja ega ainult auto ei lagunenud, maja ka. "Katus hakkas läbi laskma. Ükskord läksid juhtmed
seinas põlema, teinekord elektrikapp särises, mispeale helistasin Eesti Energiasse ja küsisin nõu, et mis
nüüd teha," jutustab Malle. Mõne minuti pärast olid hirmunud nägudega elektrimehed tal ukse taga. "Meil
ei olnud siin alguses isegi külmkappi. Mees tuli minu sünnipäevaks koju, külmkapp kingituseks kaenlas
— aga siis selgus, et meil ei ole elektrit!" räägib Malle nagu anekdooti.

Samal ajal sosistas umbusklik külarahvas, et ei tea, kust küll see noor näitsik sinna metsa tuli ja
kelle lapsed need tal on. "Mina aga võtsin kätte ja hakkasin valla ruumides lastele huviringe tegema. Nii
said minu lapsed teistega mängida ja mina külainimestega tuttavaks. Ja saidki sotid selgeks, et kes see
blond tüdruk on ja miks mees temaga koos ei ela," räägib Malle.

Paari aasta pärast leidis Malle mees Pärnu lähedal tööd ja kolis pere juurde. "Muidu nägime ainult
nädalavahetusel, aga, noh, paljud ju elavadki nii," on Malle siiski õnnelik.

Just lapsed on Mallele andnud indu elus edasi pürgida. Edendades samal ajal pere- ja külaelu,
võttis ta eesmärgiks lõpetada pooleli jäänud keskkool. "Hakkasin käima Pärnu täiskasvanute
gümnaasiumis. Uskumatu — ma ju ei viitsinud käia koolis, mis asus kõrvalmajas ja nüüd käisin
kolmekümne kilomeetri kauguselt ja kahe lapse kõrvalt!" vangutab ta pead. Malle ei puudunud tundidest
kordagi, sest tal oli juba uus siht silme ees — minna ülikooli, tasuta kohale muidugi. "Seepärast pidin
valima, kas pingutan kohe praegu või maksan hiljem pool elu õppelaenu."

Malle lõpetas keskkooli kiitusega ning sai Pärnu linnalt suisa preemiat. Alates sellest sügisest on
ta Tartu Ülikooli Pärnu Kolledþi sotsiaaltöö korralduse tudeng. "Ja saingi tasuta kohale! Säästsin 80 000
krooni."

Ehkki kohustusi oli juba niigi kuhjaga: kool, lapsed ja suur majapidamine, võttis Malle enda
südameasjaks rajada ka Pärnusse "Noore ema kool". "Sain selleks innustust Tallinnast ja Pärnu
Õppenõustamiskeskuse inimesed aitasid mul alguses kirjutada raha saamiseks projekte. Nüüd saan sellega
juba ise hakkama," märgib ta. Hakkajat naist aitab MTÜ Caritas, kelle projekti "Noored emad taas kooli
ja/või tööle" rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ning kaasrahastajana Pärnu linn. Antud projekt pakub
noortele emadele nii loenguid, tugirühma kui ka lapsehoidu.

"Meil käivad siin noored lapseootel või juba emaks saanud tüdrukud. Kõige noorem ema on 14-
aastane."

Peale lastekasvatamise räägitakse Noore Ema Koolis ka suhetest, karjäärist ja kõigest muust, mis
elus vajalik. "Kõige populaarsemad on suhteteemalised loengud," muigab Malle. Sest enamasti kipub
olema nii, et kui ema on teismeline, siis on ka isa teismeline. "Räägime näiteks sellest, et kui mees oma
sokid vedelema jätab, siis ei tasu sellest kohe tüli kiskuda ja lahku minna. Lihtsatest asjadest, mida juba
mõned aastad koos olnud paarid teavad."

Kõige pisem beebi, kes praegu lastehoius "käib", on kolme ja poole kuune. "Algul mõtlesime, et
alla pooleteiseaastaseid lapsi me ei võta, aga välja on kukkunud nii, et kõik on alla pooleteise. Ei saa ju
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ära öelda, kui noor ema istub sinu vastas ja kurdab, et kui ta
oma last siia tuua ei saa, siis ta ei saagi kooli minna!"

Kui palju lapsi lastehoidu mahub, see on seadusega
paika pandud ja täpselt nii palju neid Malle juures
nimekirjas ka on. "Kaks aastat saavad emad meie juures
käia nii loengutes kui kasutada lastehoidu, siis lähevad
lapsed juba edasi lasteaeda."

Malle pojad Kevin ja Kristjan enam lastehoidu ei
vaja, kuid teinekord käivad ikka emaga tööl kaasas. Kevin
juba klimberdabki meie jutu taustaks klaverit — see on
märguanne, et hakake lõpetama, aeg on poodi minna ja
midagi magusat osta. Näib, et väikevendki on
"vandenõusse" kaasatud — seda reedab tema kaval nägu.

"Kui ütlen, et teeme musi ja kalli, siis Kevin paneb
jooksu, aga Kristjan on meil veel tõeline kallistaja," sõnab
Malle heldides. "Kindlasti tahan ma veel lapsi! Suur pere
on minu unistus — kaksteist last mahuks meie majja ära küll," avaldab ta lõpetuseks täiesti tõsiselt.

MTÜ Caritas Eesti initsiatiivil loodud "Noore ema kool" on mõeldud teismeliselt sünnitanud
emadele. Noored emad saavad sealt nõu, abi ja infot, kuidas tulla toime noore rasedana ning
lapsevanemana. "Noore ema kooli" liikmed käivad tugirühmadena koos igal nädalal nii Tallinnas kui
Pärnus.

Alates 2010. aastast pakub Caritas Eesti projekt "Noored emad taas kooli ja/või tööle" neis kahes
linnas kuni 26aastastele noortele emadele, kel lapse sünni tõttu haridustee katkenud, ka tasuta
lastehoiuteenust õppimise või töö otsimise ajaks.

Vaata lisaks: www.noorema.ee , www.caritas.ee .

Selle kirjaga palume ka Teie toetust just taolistele, õieti kahest lapsest koosnevatele peredele: väga
noorele emale ja tema lapsele. Teie annetused aitavad neil vaesusega toime tulla.

Annetada on võimalik järgmiselt:
kas saata annetus aadressile Merivälja tee 18, 11911 Tallinn
või pangaülekande SEB 10052002417008
või krediitkaardiga veebilehel www.caritas.ee/donate.html .

Caritasele mõeldud annetustelt pank teenustasu ei võta ning kogu annetus läheb otse Caritase Noore Ema
Koolile.
Walter Johanson
Caritas Eesti juhataja
01 mai 2012

Tänuavaldus

Avaldame südamlikku tänu kõigile, kes minu armsa abikaasa, ema ja vanaema
                                                  Laine Pütsep`a
mälestusteenistusel, matmisel ja peiedel osalesid. Suur tänu õp. Mikk Leedjärvele südamlike
sõnade ja muldasängitamisel   laulu eest. Samuti täname organisti hr. Robert Batt`i
mälestusteenistuse muusika eest. Eriti täname Peetri koguduse esimeest pr. Milvi Puuseppa ja
Nõukogu liikmeid teenistuse ja peiede korraldamise eest.
Oleme tänulikud kõigile, kes meile leinakuulutuste ja kaartide näol kaastunnet avaldasid. Siiras tänu
kõigile, kes Laine mälestuseks Heart &  Stroke Foundation`it toetasid.

Tänutundes,
                                                                             Lembit Pütsep
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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, jutlustab pastor Heldur Kajaste.

Surnuaiapüha oikumeeniline jumalateenistus toimub pühapäeval, 24.juunil k.6 õhtul Forest
Lawni kalmistul. Halva ilma korral loodetavasti sealses leinamajas.

Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Koguduse 60.aastapäeva jumalateenistused toimuvad  11.ja 12.
augustil 2012.a.

Suveaeg on käeulatuses, ja paljud meist soovivad sel ajal ehk rohkem looduse keskel olla. Kui me
siis naudime looduse ilu- mägede ülevust, mere aukartustäratavat jõudu, taeva lõputust ja metsade
võlu, ärgem unustagem seejuures ka selle kõige Kujundajat. Piibel ütleb Temast- „Tema tarkus
on uurimatu!“ Aga veel imelisem on see, et see Kõige Vägevam ja Kõige Targem ei keela tarkust
meilegi.

Taavet ütleb nii ilmekalt 19.Psalmis: „Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema

käte tööd! Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust! Ei ole see kõne ega

sõnad, millede hääl ei kostaks! Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna...“

Jah, looduse ilu keel on ka meile mõistatav! Ja kui juba öö suudab kuulutada ööle Jumala tarkust,
asi siis pole päevavalgusel seda nii ilmekalt teha, et meiegi kõik sellest osa saame!

Olime mõni aeg tagasi Vancouveri saarel Cathedral Grove´is imetlemas võimsaid ja kõrgeid puid.
Kuid sama imetlus võib meid tabada ka siis, kui lähemalt kasvõi sipelgapesa silmitsema jääme.
Milline tarkus, mäherdune organiseeritus, kui võimas kujundus!

Kui siis loodus meid sellise imestuse ja aukartusega täidab ning kõnetada suudab, saati siis kõige
selle Looja, kas pole?!

Soovin kõigile avastusrikast suve!
Eesti Ühendatud Baptisti koguduse nimel,

pastor Heldur Kajaste

1645 NORTH GRANDVIEW HIGHWAY, VANCOUVER, B.C. CANADA V5N 1N3      TELEFON: 604 255-6191
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                                                Vancouveri  Peetri  Koguduse

                                         TEATED

_______________________________________
Vaimulik:                                      6520 Oak Street                     Milvi Puusepp,esinaine
Pastor Andres Rebane            Vancouver BC V6P  3Z2                           604-542-0668
                                                    Tel: 604-263-1802                           woodsmit@shaw.ca

                                           Jumalateenistused

              Pühapäeval 17. juunil kell, 11 e.l.
              Teenib Pastor Andres Rebane

                  Pühapäeval 24. juunil kirikus jumalateenistust ei ole.

                 Pühapäeval  24. juunil  kell, 6 õhtul

                 SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS

                 Forest Lawni kalmistul.
                 Teenib Pastor Heldur Kajaste

                 Pühapäeval 1.juulil, 8. juulil, 22. juulil,  kell 11 e.l

                 Teenib Pastor Andres Rebane

                Pühapäeval 15. juulil kell 11 e.l  jumalateenistus armulauaga.

                Jutlustab Pastor Andres Rebane
                Armulauda jagab Pastor Vida Jaugelis

                Pühapäeval  29. juulil  jumalateenistust ei ole.

                Pühapäeval  5.augustil, kell 11 e.l.

                Teenib Pastor Andres Rebane

                Augusti kuus toimuvad igapühapäevased  jumalateenistused
                           kell, 11 e.l., teenib pastor Andres Rebane

                Augusti kuus on  jumalateenistus armulauaga,  kuupäeva teatame.
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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

Pühapäeval, 24.juunil, kell 18.00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus.
Forest Lawn kalmistul, eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud..

Pühapäeval, 19.augusti, kell 12.00 - Jumalateenistus armulauaga ja koguduse suvine väljasõit.
Kembi talus 3138 144th Street, Surrey,  tel. 604 536-7510.

Pühapäval, 7.oktoobril, kell 14.00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre

* Kõik teretulnud *
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Von Glehnid - eestluse kandjad
Ettekanne Eesti Kultuuri Ühingul Vancouveris 22.aprillil 2012.a.

Glehnide suguvõsa tuli esmakordselt Eestisse 1659. aastal. Glehnide esivanemad olid aadlikest
kaupmehed Lüübekis ja Aachenis.

Esimeseks äranimetatuks võiks olla aga 1757. aastal Tallinna kodanikuks saanud Peter von
Glehn (1720 – 1808), (kelle isa oli samuti olnud Peter von Glehn). Ta kuulus Suure Gildi kaupmeeste
hulka ning aastatel 1781–1786 oli ta koguni raehärra. Ta abiellus 1757. aastal Dorothea Elisabeth
Lohmanniga, neile sündis kuus last, kellest kolmas laps, jällegi Peter von Glehn (1761–1846), oli
Mustpeade vennaskonna liige, hilisem Suure Gildi ja Niguliste kiriku eestseisja. Tema abiellus Sophia
Justina Lütkens´iga ning neil oli omakorda kuus last. Esimene laps, Peter (1794–1795) suri väiksena.
Teisest pojast, kellele sai uuesti nimeks Peter von Glehn (1796 – 1843), sai hiljem ka Jälgimäe
valitseja ning seesama Peter von Glehn oli ka meie kangelase Nikolai von Glehni isa.  Nii on hästi
näha, kuidas perekonna esiliinist käis läbi nimi Peter ja nii põlvest põlve. Ka on teine huvitav fakt, et
paljud Glehnid on sündinud siia ilma just pühapäeval.

Kuid ikkagi- miks siiski Glehnid? Mis on neil eestlusega pistmist? Esimeseks kõnekaks näiteks
sellest suguvõsast võiks tuua fakti, et Jälgimäel, Nikolai von Glehni sünnikodus, ei tuntud vitsanuhtlust
sulaste ja alamate peal. Olles Keila koguduse liige, suutis Nikolai isa Peter von Glehn mõjutada ka
koguduse juhatust, et Keila kiriku eest kaoks häbipost.

Kuid põhjusi on veel ja veelgi tähtsamaid. Need, kes on käinud Nõmme linnaosas ja seal ringi
jalutanud, teavad ehk peamist. Nimelt ostis eelpool nimetatud Peter Glehn 1825. aastal Jälgimäe
karjamõisa, kus 16.juulil 1841. aastal sündis talle teine poeg Alexander Nikolai, Nõmme rajaja.
Laialdaste huvidega Nikolai Glehn õppis Tartu Ülikoolis majandusteadust ja täiendas end Saksamaa
ülikoolides meditsiini, filosoofia, arhitektuuri ja aianduse vallas. Sealt oli ta lisaks omandanud
humanistliku mõttelaadi ja kunsti- ning muusikalembuse. Tema fantaasiaküllaste harrastuste ringi
kuulus aiandus, skulptuur, puunikerdamine ja poeesia.

Tallinn-Haapsalu raudtee avamise järel 1870.a. laskis ta ehitada selle ümbrusesse linnasakstele
suvilaid ja töörahvale töölismajad. Kotike üle õla ja kahte lehte habe pintsaku peal valla, astunud
Glehn igal kuul nende üürimajade lävele sõnadega: “Ma tullin need üürud saama.” Raha polnud tal aga
kunagi üleliia ja oma heldest südamest jagas ta tihti sedagi piskut vaestele.

Asunud Nõmmele, hakkas Nikolai von Glehn kohe tegema lossi projekti, palkama töömehi ja
juhatama ise hommikust õhtuni väsimatult ehitustöid. Kuus aastat kestva vaevarikka töö tulemusena
kõrgub 1886.a. kaldanõlvakul tornikeste, sakilise müüririnnatise ja omapäraste rõdudega rüütliloss. (f)
Külaline, kes astus sisse üsna tagasihoidlikust peauksest, sattus paksude paeseinte ja võlvitud laega
esikusse. Allkorrusel olid majandusruumid ja lossihärra töö- ning kontoriruum, mille seinad olid risti-
rästi täis salme ja aforisme. Neid oli nii ladina, saksa, kreeka, vene kui ka eesti keeles. Viimane
manitses sisenejat: “See on üks harimatu mees, kes sülitab siin koja sees”. Või näiteks- „Haritud
mehed olge head, Hoidke oma isamaad, Et mõni harimata Miku Oma isamaa ilu ei riku.“ Glehni enda
juhtmõtet kajastas aga ilmselt saksakeelne tekst: “Kõrgemaks kui annet, hindavad jumalad higi”.
Lossi ümber oli loomulikult ka Glehni rajatud metsapark. Ka siin ei puudunud õpetusiva pakkuvad
sildid. “Nopi lilled, ehk ka muud, aga ära puutu puud” või siis “Kes murdis siin oksa, mine tea, oli see
koer või tainapea”.

Aadlimeeste arvates oli Glehn (f) pehmelt öeldes idealistlik veidrik, eripärase mõtte ja
käitumislaadiga. Ta oli taimetoitlane ja karsklane. Olgu ilm kui tahes külm või räbal, ikka käis ta ringi
vaid pika rohelise hõlstiga. Tal oli oma teooria, et mitte kehakate, vaid lõdisemine kaitseb inimest
külma eest. Ta eripärasust tõestas ka see, et oma 1896.a. varalahkunud abikaasat ei matnud ta mitte
Keila kalmistul olevale perekonna hauaplatsile, vaid lossi aknast paistvale soosaarele kalda nõlva all.
Sajandivahetuse eel tegi Glehn reisi Itaaliasse. Seal vaimustus ta eriskummalistest kaljukoobastest. Nii
asuski ta tagasijõudes koos kahe abilisega rajama lossi vastu nn. Palmimaja. See oli raudkivi tükkidest
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ja kildudest rajatis, mille jugendstiili sugemetega sambad kannavad kivipitsilist värviliste klaasidega
võlvkatust.

Nikolai von Glehn oli veendunud, et elab kahesaja aastaseks. Seepärast- 1902.a., enam kui 60-
aastasena tärkas tal mõte püstitada oma parki Kalevipoja kuju. Hulk aastaid nägi ta vaeva ligi 8 meetri
kõrgust kangelase püstitamisega. Uhkusega näidanud ta siis teistele oma valminud kunstitööd. Paraku
ristis rahvas selle peagi Glehni kuradiks, kuna germaani mütoloogia kohaselt oli Kalevipojale
loomanahk koos sarvedega selga pandud. Solvunud skulptor pani seepeale kuju kõrvale selgitava
teksti: “Kalevipoeg on su nimi ja hind, lollid hüüavad kuradiks sind.” Samaaegselt laskis vanahärra
meisterdada kuju kõrvale kangelast luurava lohe. See sai aga rahvasuus hoopis krokodilli nime.

1910.a. asus Glehn pargikünkale torni rajama. See pidi tulema 20 sülla (ca 43 m) kõrgune, aga
rahavarud said otsa 25 m peal. Sellestki aga piisas, et imetleda torni tipus olevalt vaateplatvormilt
ümbrust ja sihtida pikksilma abil vaat et Helsingi torne. Torn jäigi Glehni viimaseks suuremaks
ehitamiseks. Algav I maailmasõda pani ta ideedele ja omapärastele rajatistele punkti. Ideeks jäi ta
unistuste sadam Mustamäe nõlva all, kust laevukesed kanalit pidi Soome lahele tüüriks. Tegevuseta
Glehn aga elada ei osanud. Nüüd nikerdas ta puidust eriskummalisi kujusid ja meisterdas
tammepakkudest mööbliesemeid. Kahjuks on neist tänaseni  säilinud vaid üks- tornis varjul olev
massiivne tammepuust kapp.
Lossirõdult vaatas ta aga endiselt
unistavalt kõrgustesse või peletas
muresid tsellomänguga.

Sõjal olid aga omad seadused.
Küllap olid ulatunud Vene võimudeni
kuulujutud, et Glehn kui sakslane
saadab salasignaale Soome lahes
luuravatele Saksa allveelaevadele. Nii
ilmusidki ühel ilusal päeval lossi vene
soldatid. Kõigepealt kaevati üles lossi
keldripõrand, et leida sealt salakäik ja
seejärel valvati asjata nii kuju kui ka
vaatetorni. Kalevipojast arvati, et selle
peas raadiojaam asub, sest sealt
paistis teinekord tulukesi vilkuvat,mida tegelikult tekitasid päikesepeegeldused klaasitükkidelt kuju
pinnal. Kalevipoeg oli aga tugev ja temast saadi jagu alles siis, kui lisaks köitele ja kangidele läbi
jalgade pikk palk pistetud sai. Suure mürinaga kukkus “kurat” lõpuks kummuli. Oma suurteose
hävingut nähes istus Glehn nuttes selle kõrval. Kuju kukkumist oli ta muide ennegi näinud- ta esimene
katse ei pidanud raskusele vastu ja kukkus ise. Seejärel ehitas Nikolai kujule toeks suure nuia, millele
see toetus.

Polnud lossielanikul pärast selliseid sündmusi muud valikut kui end maal redus peita. Sõja
lõpuaastail viis põgenikutee Glehni perekonna aga 1918.a. Saksamaale ja sealt edasi 1923.a.
Brasiiliasse, kus Nikolai von Glehn sama aasta 7.septembril 82-aastasena suri. Peremeheta jäänud
lossist tassiti peagi minema selle sisustus ja seejärel põletamiseks või ehitustöödeks kasutamiskõlblik
materjal. Varemeteks muutunud loss jäi ligi 50 aastaks ilmastiku räsida ja lõhutud palmimajas uitas
ringi vaid tuul.

Ometi ei lõppenud kõige sellega aga Glehnide suguvõsa ega nende seotus Eestiga. Nimelt
sündis Nikolai von Glehnile ja ta abikaasale Caroline Henriette Mariele 4 last, nendest 20.mail 1867.a.
sündinud poeg Manfred von Glehn´il on aga tähtsaim koht. Nõnda sündis, et noor mõisavalitseja oli
lubanud aidamees Eltermannile kasutada Jälgimäe ruume, et seal siis palvetunde pidada. Kord oli seal
sõna kuulutanud naine nimega Kati Pildaitis, keda „vanaks Kattiks“ kutsuti. Ka mõisahärra võttis
nõuks jutlust kuulata ja see läks talle nõnda südamesse, et temagi hakkas piiblisõna lähemalt uurima.

Glehni loss Tallinnas Nõmmel
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Pärast ristimist 1893.aasta 7. oktoobril sai Manfredist aga Jälgimäe, hiljem Nõmme Baptistikoguduse
esimene pastor.

Glehnid kinkisid Nõmmel maad kokku kolmele kogudusele. Kingituse said luteri kirik, vene
õigeusu kirik ja baptisti kogudus.

Samamoodi nagu tema isa, nii nähti ka Manfred von Glehni veel hilisõhtutel pimedas oma
ligimeste juurde minemas, hoolimata oma viletsast tervisest. Manfred von Glehn huvitus tõsiselt
muusikast ja tal oli ka annet keelte peale ning muide- tema tõlgitud on Carl Bobergi laulu ”Suur Jumal
kui ma näen” – „How Great Thou Art“ sõnad rootsi keelest saksa keelde!

Manfred von Glehn ise abiellus 24.01.1897.a. Elisabeth Auguste Charlotte von Stackelberg´iga
ja neile sündis 8 last- 3 poega ja 5 tüdrukut, kellest noorim oli 24.septembril 1916.a. sündinud Luitgard
Wiltrud Margarethe von Glehn. See väike tüdrukuke oli veel alla 2-aastane, kui aga Glehnide suguvõsa
eneste arvates “ajutiselt” Eestist Saksamaale kolisid.

1923.a. aastal külastas Manfred veelkord üürikeseks Eestit, et sealse kogudusega jumalaga
jätta. Samal aastal sõitis Manfred ees ning mõni aeg hiljem teisedki Glehnid aga Brasiiliasse. Kohale
jõudis ka vanahärra Nikolai, kes oli juba 82-aastane ning vanuse tõttu üpris halva tervise juures.
Kohalejõudjad aga ei saanud end sisse seada ühtegi mõisa ega farmi, vaid pidid kõigega otsast
alustama ning nagu teisedki võlgu võtma, et saaks enesele koha sellel tõotatud maal ausalt kätte
võidelda. Perekond ostis väikese metsajupi võla peale, et saaks alustada eluaseme ja põllu rajamist.
Nikoli tahtnud ka teistele abiks olla, aga kukkus õnnetult. Vanahärra toimetatud haiglasse, kuid tervis
ei taastunud enam ning nädal pärast haiglasse sattumist, 7.09.1923.a. suri Nikolai von Glehn 82-
aastasena Ouro Fino haiglas. Järgmisel päeval maeti ta sealsele surnuaiale.

Ka Manfred von Glehn, kes oli alati isaga koos või tema kõrval ettevõtmisi läbi viinud, ei
pidanud sellele traagilisele sündmusele vastu. Mõte isa surmast rusus tema hinge ning temagi haigused
lõid taas välja. Ta viidi Ouro Finost kaugemal asuvasse Barbacena haiglasse, kus ta 30. mail  1924.a.
vaid 57-aastasena suri. Manfredist jäid sel ajal edasi Brasiilia pinnale elama tema naine Elisabeth ning
kaks poega ja kaks tütart...

Uute kontaktide ajendiks Glehnide ja Eesti vahel sai nõukogude vene ajal Eestis välja antud
Kira Roberti raamatuke “Nõmme ja Mustamäe”, mis Saksamaal elavate eestlaste kaudu 1985. aastal
Manfredi tütre Karin Lihotzky kätte sattus. Kuna vanaproua vanus ja tervis ei lubanud tal enam Eesti
teed jalge alla võtta, rääkis ta “augu pähe” oma kõige nooremale õele Luitgard Eberhardile, kes siis
aprillis 1985.a. tõepoolest ka Eestisse tuli. Minu isa oli sel ajal Nõmme koguduse pastoriks ja nõnda
me ühel päeval proua Luitgardiga kohtusime. Kuulsin hiljem proua enda käest, et ta esimene külaskäik
Eestisse olnud üksjagu elamusterikas. Näiteks võtnud ta ühel päeval takso ja palunud end Glehni lossi
juurde viia. Kui takso aga sõidu lõpetas ja proua autost väljus, ei näinud too paik küll kuidagi Glehni
lossi moodi välja. Proua muheles armsalt, kui selgitas mulle, et leidis end korraga Tallinna loomaaiast!
Nõndapalju siis tollaste taksojuhtide linna- või keeletundmisest! Aga ega too peatus ka tühja läinud-
Luitgardil on meeles, kuidas teda üks lilli müünud proua aidanud ja bussipiletiga varustanud. Teist
korda tuli ta juba 1987. aasta suvel ning veel viimast korda 1993.a. Nõmme Baptistikoguduse 100-nda
aastapäevale. Sel ajal olin ma ise nimetatud koguduse pastoriks.

Luitgard elas suurema osa oma elust Brasiilias, kuid möödunud sajandi keskpaiku kolis tagasi
Saksamaale. Meie kokkupuuted temaga toimusidki peamiselt just seal, tema hubases kodukeses
Müncheni kesklinnas. Üsna mitmeid aastaid oli mul teekonnal Austriasse või sealt tagasi suundudes au
tema külalislahkusest osa saada.

Luitgard elas kahetoalises korteris. Mitte miski seal ei reetnud, et tegu aadlidaamiga. Üksnes
proua enese malbe ja ääretult soe, samas suursuguselt üllas käitumine andis aimu millestki erilisemast.
Õnneks ei pidanud proua mitte täiesti üksi olema. Tema vastaskorteris elas ta tütar Karin Förster.
Karinil endal on kaks tütart ja ta on vahvaks vanaemaks ühele poisile ja kahele tüdrukule. Luitgardi
poeg Dieter elab Ameerikas Texase osariigis.
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..Luitgard Eberhard oma perega ei olnud aga mitte ainsad Glehnid, kes Saksamaal elavad. Selle
suure maa loodepoolses osas Duisburgis elab Luitgardi õe Dorothea poja Renato tütar Adriana von
Glehn-Pulyaev, flöödikunstnik. Adriana on abielus Venemaalt Peterburist pärit klavessiini-kunstniku
Alexander Pulyaev´iga. Nende pere rõõm ja uhkus on väike Nikolai, sündinud 8.08.2004.a.

2002.a. 18. augustil andsid Adriana ja Alexander koostöös Nõmme linnaosa valitsusega Glehni
lossis kontserdi, mis paljudele Nõmme elanikele kena elamuse pakkus ning täissaalile läks. Alul sai
üpris palju muret tuntud selle üle, kui paljud sinna ikka koguneda võtavad. Võisin olla aga uhke oma
kaas-nõmmekate üle, sest huvi ja osavõtlikkus Glehnide suhtes oli suur.
  Kuid ega Glehnide osavõtlikkus eestlaste suhtes põrmugi väiksem olnud. Mäletan, et kontsert
oli vaba sissepääsuga, küll aga tegime seal korjanduse. Lugu oli nõnda. Proua Luitgard Eberhardil oli
nimelt veel üks asi südamel olnud. Nimelt küsis ta minult juba sama aasta aprillis, kui teda külastasin,
et „kas me korjanduse ka ikka teeme”. Seda ei plaaninud ta mitte oma noorte sugulaste honorariks ega
ka lossi üüri eest tasumiseks, kuna kõik sai nii korraldatud, et kontsert tõepoolest tasuta toimus.
Luitgardil oli aga südamel aidata neid, kes abi vajavad. Nimetatud voorus- hoolivus- on Glehnidel ikka
veres olnud. Väikese kõrvalepõikena olgu öeldud, et 1999.a., kui Luitgard Eberhardi vennal Peetril
täitus sünnist 100 aastat, võtsid Brasiilias elavad Glehnid kätte ja ostsid mitmeid toiduaineid ning
läksid ja jagasid need oma venna mälestuse nimel Brasiilia vaestele.
   Sama augustikuu “Nõmme Sõnumites” lõpetas tollane linnaosa vanem, nüüdne välisminister
hr.Urmas Paet oma artikli ilusate sõnadega: “Elus on palju kuulamisväärset”. Kogenud seda omal
nahal ka pühapäeva õhtul Glehni lossis, ostustasime kokkupandud annetuse saata täies mahus ühe 3-
aastase kuulmispuudega lapse ema pangaarvele. Olime tänulikud kõikidele, kes armastuses annetasid,
sest kogetud osavõtlikkust oli üsna võimatu kroonides mõõta.
   Adrianaga koos viibisid tol korral Eestis esimest korda ka tema Brasiilias elavad vanemad -
Renato ja Ana-Maria. Huvi Glehnide vastu oli tõepoolest siiras ja külalistele väga meeldiv. Adriana
jutustas kuulajaile, kuidas tänu vanaema jutustustele oli Eesti talle juba lapsepõlves kauge
muinasjutumaana tundunud. Saksamaale jõudnuna kasvanud temas unistus külastada seda maad ja
anda oma vana-vana-vanaisa lossis kontsert.

Mul puudub aeg jutustada mitmete teiste
Glehnide külaskäikudest Eestisse. Viimane sai
teoks alles eelmise aasta maikuus. Nende
esivanemate sünnimaa on nende paljude südamel ja
nii mõnedki Brasiilia Glehnid ihkavad saada endale
Eesti kodakondsust. Kuid ikkagi - miks on see
nõnda?

Olgu siia juurde lisatud veel paar olulist
detaili. Nimelt üks tähelepanuväärsemaid asju
proua Luitgard von Glehn Eberhardi juures oli
asjaolu, et ta veel ka vanemas eas oskas ja tahtis
rääkida eesti keelt! Ta küll vabandas veid kohmetunult naeratades, et ta eesti keel on ´talupoja´ keel,
aga kuivõrd armsasti see ta suus kõlas! Sõnad nagu "ei pruugi", "ma tulin "sõiduga" (=rongiga) jne.
Samas võisime me abikaasaga talle ausalt kinnitada, et me saime tema jutust küll kõik aru!

Kuidas siis juhtus, et proua, kes elas aastakümneid Brasiilias ja veel mitukümmend aastat
Saksamaal, veel aastakümnete pikkuse vaheaja järel ikka eesti keelt rääkida mõistis?

Siin astub ajahämarusest esile üks ehe eestlane, Haapsalust pärit ja orvuna kasvanud Leena
Rangis, kelle von Glehnid enda juurde võtsid ning kellest neile lapsehoidja sai. Leena oli oma töös ja
elus nõnda ustav, et läks vabatahtlikult Glehnidega kaasa, kui need Eestist lahkusid.  Ta elas pere
keskel 33 aastat ja just tema oli see, kes Glehnide pereema Eliisabeti ja ta lastega just eesti keeles

Glehnid välisminister Urmas Paeti vastuvõtul 17.05.2007.a.
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kõneles ja seda ka kaugel Brasiilias.. Ja nagu näha, jäi lapsena omandatu külge kogu pikaks eluks,
vaatamata mitmele aastakümnele, mil proual seda keelt kellegiga rääkida polnud. Ja koos sellega ka
armastus nii eesti keele kui oma sünnimaa vastu.

Leena Rangis oli tõsine usklik eesti naine, kes ühtegi keelt peale oma emakeele rääkida ei
osanud. Aga Glehnide suguvõsa mälestustesse on ta jäänud kui kangelane ja temast jutustatakse
lugusid. Näiteks kui ta kohalikul turul kala ostmas käis, ei osanud ta kaupmeestega küll rääkida, kuid
end alt vedada ta ka ei lasknud- ikka tõi ta värske kala kaasa. Pole siis imestada, et üks eestlasest
laspehoidja Glehnde saksa soost järeltulijatele kauge Eesti nõnda kõvasti südame külge kasvatanud on!

Aga armastus ja lugupidamine Glehnide ja eestlaste vahel on siinses loos küll vastastikused.
Nõmme rahval on Glehnide vastu ikka suur huvi ja austus olnud. Selle tähiseks sai 9.nov.2011.a.,
Nõmme linna 85.aastapäeval püstitatud Nõmme turu juurde Aivar Simsoni ehk Simson von Seakylli
poolt loodud Nikolai von Glehni kuju. Seal ta seisab, palituhõlmad laiali ja rinnal sõnad, mida ta kord
otsusekindlalt olla öelnud- „seia sagu lenn!“ Tõepoolest- Nikolai von Glehn ei olnud mitte üksnes
avatud palitu, vaid ka avatud olemisega mees. Ja see oli märgatav ka tema kuulsates sõnades. Sest
Nikolai von Glehn ei öelnud mitte- „Siia saagu minu eluase, vaid seie saagu lenn!“ See tähendab- ta ei
mõelnud mitte ainult enesele, vaid ka teistele.

Pole siis imestada, et Glehnide nimi ja mälestus on Nõmme rahva südames aukohal.
Manfredi viimane laps,

Luitgard Eberhard ütles mulle ikka,
kui temaga telefoni teel vestlesin, nii
südamlikult ja lihtsalt- "Sina oled
minu pastor! Kosta ka minu eest mõni
sõna Jumala ees!" Sageli palus ta
kõigile tervisi edasi anda ja ütles ikka
nõnda: „Mina tänan eestlased, et nad
teda (st.Nikolai von Glehni) ikka
meeles peavad. Ütelge südamest
tervisi Eestimaale, ma palun suured
tervised, olen oma mõtetega palju
Eestimaal. ”  Kui ma 2007.a.
septembris enne Brasiiliasse sõitmist
veel prouaga telefoni teel rääkisin,
ütles ta: „Mõtetes ma lähen kaasa...
ma tean kõik need paigad ja tahaksin ise näidata... Ma ütlen, et ma hoian käed ümber.” Viimast korda
helistasin talle 8.novembril 2009.a., kui proua haiglast paariks tunniks kodus oli. Vaatamata raskele
haigusele ja üleelatud operatsioonidele oli ta ikka selge mõistuse ja optimistliku ellusuhtumisega. Ta
ütles: „Ma saadan üks musi- presinjo, ja natuke palve minu eest oleks ka hea.“

Tema viimased eestikeelsed sõnad olid: „Meie jääme head sõbrad. Suur tänu!“ Ta suri
29.dets.2009.a.

Ka mina tänan kõiki, kes selle artikli on suutnud lõpuni lugeda. Lõpetan paljudele kaugetele
Glehnidele omases portugali keeles- „Obrigado!“ - Suur tänu!

Heldur Kajaste

Kasutatud kirjandus:
1.Anna-Kristiina Einama bakalaureusetöö „Nikolai von Glehn loovisikuna“, Tallinn 2007
2.Jaan Samarüütli artikkel
3.Heldur Kajaste artiklid

Luitgard Eberhard von Glehn
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Etendus “MERI ja ORAV”
— tõsine nali Vancouveri laval 3. märtsil —

         Kui inimene enam ei kuule, kui ta liigub vaevaliselt

ja kui mõistus ei võta et jõud on otsas, siis on asi tõsine —

isegi traagiline arvestades kuulsate kujude kurva

langusega.  Siiski komöödia luurab siin igas autori sõnas ja

näitlejate, Andrus Vaarik ja Egon Nuter, meisterlikuses

interpretatsioonis.

         Ivan Orav, kirjanik Andrus Kivirähki loodud

tegelane, ja pensioniikka jõudnud Lennart Meri peavad

viimase pööningul kirjutuslaua tassimise talguid.  Kuna

laud ei nihku paigast kahemehe katsega ja kutsutud Arnold

ei tule appi, ei jää muud üle kui supp ära süüa ja napsu

teha nii kui nii.  Pidutsemisega saavad saamatud mehed

hästi hakkama ja hüüdlause “enne töö ja pärast lõbu” ei

pea paikka, isegi mitte nende enese parimal tahtel.

Söömine seda tähtsam, sest Lennart on keetnud

folkloristliku supi some-ugri sugulaste neenetside tava ja retsepti järel mida seal pakutakse

karumatuste puhul.  Irooniat, nalja, lõbu laialt!

         Vancouveri eestlaste rõõmustajad ja Vancouveri Eesti Seltsi kutsutud külalised sel

unustamatul teatriõhtul

olid neli meest: reisi-

korraldaja Asko Talu,

näitlejad Egon Nuter ja

Andrus Vaarik ja

kirjanik Andrus

Kivirähk.

Nende

näitemäng kestab

ainult tunni aga mõjub

nii tervislikult, et

vaataks jälle.

Juta Kitching

Andrus Kivirähk
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PÄRIMUSLAAGER "SAAME KODUS KOKKU" 2012

VÄLJASPOOL EESTIT ELAVAILE LASTELE

AEG 15-18.08.2012

KOHT SAUE VALD - KOPPELMAAA - ENDLA TALU (30 km Tallinnast)

OSALUSTASU 80.00 eur laagris ööbivale st. kaugelt saabunud lapsele
40,00 eur lapsele, kes ei ööbi laagris (laagris osalevaile Eesti lastele)

KORRALDAJA "PÄRIMUS JA LOOVUS" MTÜ Mari Tomp
mari@solemio.ee +372 555 78788

KOGU TEGEVUSE ALUSEKS ON EESTI KEEL

Osalejate vanus 8-13 elusaastat.
Laste tegevus saab piduliku lõpu esinemisega Vanamõisa suurel suvepeol 18.augustil 2012.
"Saame kodus kokku" ühendab Eesti lapsed kogu maailmast, lapsed ja meie oma pärimuse
ning pärimuse ja laste loovuse.
Laagris õpitakse Eesti tantse ja laule, tutvutakse meie värsi- ja mänguga, juhatatakse teed
eestlaste loodud rütmide ja muusikani. Räägitakse rahvarõivastest, nende sümboolikast ja
kandmisest.

Eesmärk on tekitada lastes huvi ja austust rahvuslike väärtuste, oma identiteedi vastu, mõtestada
meie omi kombeid ja tavasid.
Just pärimuslike tantsude-mängude kaudu avanevad paljud seni teadmata põnevad tahud meie
emakeelest, kultuurist, tavadest, omapäradest ja väärtustest.

Õpetajateks lastelaagris on oma ala entusiastid ja tublid õpetajad Eestist, Laagri Koolist
Mari Tomp - tantsud, mängud, laul, esinemiskava koostamine
Veronika Kivisilla - vanad lood ja jutustamise kunst
Tarmo Kivisilla - pillid, osaliselt laul, saatemuusika
Laste pärimuslaagri toimumine Eestis on kavas kujunda igasuviseks traditsiooniks.

LASTELAAGRIS "SAAME KODUS KOKKU" OOTAVAD LAPSI EES PÕNEVAD
TEGEVUSED:
• tunnid Eesti mängu, tantsu, muusika ja sõnapärimusega
• loodusmatk Harjumaal Koppelmaa radadel
• Esko talu külastus: juustutootmine jm.
• käsitöötuba "Vana hea": ühendatud on taaskasutus ja vanaemade traditsioonilised oskused
• vestlusring Eesti rahvariiete traditsioonidest
• Eesti filmi ja multifilmide programm
• osalemine-esinemine Saue valla suvepeol ja käsitöölaadal Vanamõisas

18



Tähistati Padisel Jüriöö ülestõusu seiklusrännakuga

21. aprilli keskpäevaks

kogunesid Padise kloostrisse

nooremad ja vanemad seiklejad, et

tähistada Jüriöö ülestõusu

tuleretkega. Nooremad

maastikumänguga, vanemad 10 ja 25

kilomeetrise põneva rännakuga.

Maastikumäng oli kahes

vanusegrupis - kuni 9 aastased ja

kuni 12 aastased lapsed. Võistlejad

pidid lahendama antud vihje, leidma

üles kloostri lähiümbruses punktid ja

nendest saadud tähtedest kokku

panema sõna. Peaaegu kaks tundi kestnud pingelise võistluse tulemusel selgitati välja parimad,

kes said hulgaliselt magusaid auhindu Kalevi kommivabrikult. Kõik lõpetajad said ka aukirja.

Vanematest olid parimad Annabell Tõe, Signet Raja, Arthur Bergvald, Ralf Friedemann ja

Markus Kobrusepa. Nooremate tublimad olid Johanna E Trubok, Eleonora Bergvald, Kristjan

Hallik ja Johannes Viinemäe.

Sel ajal, kui noored luurajad seiklesid, asusid teele Tuleretke Sõnumitoojad ehk 10

kilomeetrisele rajale minejad. Sõnumitoojad täitsid rajal ka mitmeid ülesandeid - luurasid

vaenlase laagrit, abistasid haavatud võitlejat, otsisid maa seest kadunud varandusi ja palju muud.

Sõnumitooja parim oli salk nimega A-Rühm koosseisus Mark, Hannela ja Maia.

Tuletoojad asusid oma 25km retkele teele pärastlõunal. Neid kiusasid rajal vaenlase väed

ja ratsapatrullid. Samamoodi, kui 10km rajal, tuli neil üle Padise valla asuvates punktides täita

erinevad ülesanded. Parimad olid M-Klubi nimelise salga võistlejad Jaanus, Rain, Mehis ja Eero,

kelle raja läbimise aeg oli alla 4 tunni. Tuleretkel osalejatel oli võimalik ka peale võistluse lõppu

lõõõgastuda saunas.

Kõigile kiitus tubli töö eest, sest mitte ükski võistkond rajal abi ei vajanud ega

katkestanud.

Terve päev oli võimalik saada kloostri juures Naiskodukaitse Lääne ringkonna tublide

naiste keedetud suppi, kõlas muusika ja kogu asjal hoidis silma peal ja juhendas

tseremooniameister Marko Matvei.

Tuleretke aitasid käimas hoida Padise Vallavalitsus, Gladius, Padise mõis, Padise kool,

Naiskodukaitse Lääne ringkond, Kaitseliit, Padise tall, Kallaste talu, Padise kohvik, Määra Mäe

meistrikoda ja StarTrade. Kõigile abilistele, Padise valla rahvale ja eelkõige osalistele palju tänu.

Järgmise aastani!

Padise vald, 24. aprill 2012
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Kalev

Soovime Kalevile

palju õnne

90. sünnipäeva puhul

ja palju aastaid veel!!!

Kõik Kalevi sõbrad

Mäletame endisi VES esimehi

Heiki Oyamaa
4.X.1934 - 15.IV.2012

Konstantin Rannaoja
10.XI.1916 - 14.V.2012

VES

20



VES Raamatukogu teated
Juulis/augustis on raamatukogu suletud. Septembrist alatud on jälle
raamatukogu avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga teisel
kolmapäeval 11:30 - 12:30  ja esmaspäeviti 20:00 - 21:00.
 (Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Estonian sock patterns all around the world Aino Praakli, Tartu 2011
Eesti sokikirjad ilma laande laiali. This book contains over a hundred colourful sock

patterns embellished with mitten patterns and sock patterns. Historical information about these
patterns originates from Eesti Rahva Muuseum. Inglise ja eesti keeles.

Elmatar

Pilvest ja varesest Andres Ehin  - Tallinn, 2012
Luulet 2010-2011. Te parem kuulake kuis vaikus laulab   kui kaldus kiired puudutavad

vett Me kuulmekäikudes laul kajab kaua ja pimedus on paljas meelepett.
Kirjastus Verb

Me olime eesti sõdurid Carl Orav - Tallinn, 2011
See raamat keskendub viie eesti ohvitseri sõjamälestustele, kes lõpetasid Tallinna

sõjakooli vahetult enne Eesti demokraatliku valitsuse likvideerimist venelaste poolt 1940. aastal
ja sellele järgnenud nukuvalitsuse paikapanekut. Eesti sõjaväelased sunniti ühinema Nõukogude
armeega. Menu Kirjastus

Haigla Avo Kull - Tallinn, 2010
Raplas elava autori debüütromaan, mille tegevus toimub 1978. aasta sügisel Lõuna-

Eestis. Erinevates liinides käsitletakse tollast elu, kus peategelasteks on uue haigla ehitamise eest
vastutav mees ja kohalik günekoloog, kuid peale selle räägitakse ka nõukogudeaegsest
meditsiinisüsteemist, metsavendlusest ja KGB-st ning paljudest muudest teemadest.

Kirjastus Tänapäev

Kevadine Luts Andrus Kivirähk, Tallinn 2012
Oskar Lutsu austaja ja Lutsu preemia laureaat on kirjutanud vanameistri 125. sünni-

aastapäeva puhul näitemängu, kus esinevad nii juubilar ise kui ka tema kaasaegsed, olnud ja
olematud tegelased. Loomingu Raamatukogu

Esential Nourishment Recipes from my Estonian Farm    Marika Blossfeldt - Beacon NY, 2011
Marika integrates two approaches to the subject of food - food as an essential part of a

holistic lifestyle and food preparation as part of everyday living..
Delicious Nutrition Books

The Dedalus Book of Estonian Literature Edited by Jan Kaus - London, 2011
This book offers a wide-ranging selection of fiction from the end of the 19th century until

the present day, including work by Estonia's classic authors Eduard Vilde and Juhan Liiv as well
as by a number of contemporary authors. Translated into English by Eric Dickens.

Dedalus Ltd.

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Laulatus

12. mai 2012 abiellusid
Meredith Leigh Fahlman
ja Declan Joseph McNulty
Eesti kirikus, 6520 Oak St.

Vastuvõtt oli Executive Hotelis,
1379 Howe St., Vancouver.

 Alar

Juubeliks

Oh Hansuke, sa tublimees.
Sind kümme aastad ootab ees,
siis jõudnud oled sajani,
nii kaua tõest sind vajame.
Sul olgu kenad aastad eel,
ka sõpradel siis rõõmus meel.
Ei ole vana ükski mees,
kui süda nooruslik on sees.

Sõber Laida

Nalja

Naine küsib mehelt: „Kas mäletad, mis päev homme on?"
„Muidugi mäletan, 10. Pulmaaastapäev."
„Kuidas me seda pidupäeva tähistame?"
„Millist pidupäeva?"

Pessimist näeb tunnelis lõpmatust. Optimist näeb tunneli lõpus valgust.
Realist näeb tunnelit, valgust ja vastutulevat rongi.
Ainult rongijuht näeb kolme idiooti, kes relssidel istuvad.
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Rabarber
Rabarberi jämedad lihakad lehevarred sisaldavad rohkesti kaaliumi, lisaks veel kaltsiumi, fosforit

ja rauda, B-rühma vitamiine, C-vitamiini ja karotiini; orgaanilistest hapetest õun-, sidrun- ja oblikhapet;

flavonoidühendeid jm. Eriti suur C-vitamiini sisaldus (kuni 1500 mg) on lehtedes, mida võiks kasutada

kevadistes toitudes. Rabarberi hapu maitse tuluneb paljuski oblikhappest, mis kaltsiumiga reageerides

moodustab organismis oblikhappesooli - oksalaate. Et hoblikhape seob kaltsiumi, võib neid ohtralt süües

organismis tekkida kaltsiumipuudus ja häired kaltsiumi ainevahetuses. Seepärast peaks rabarberitoitude

juurde kasutama piima, kohupiima jt kaltsiumirikkaid toiduaineid. Teravat maitset mahendavad maasikad

(ka kompotis), sidrun ning apelsin muudavad rabarberikeedise eriti maitsvaks. Rabarberit võib säilitada

mitut moodi ka talveks. Esimene mahl peaks peaks minema võilillesiirupisse, hilisemaid varsi võib

hoidistada koos teiste aiasaadustega, kompotina, sügavkülmas jne.

Sügavkülmutamiseks tuleks varred eelnevalt tükeldada, ajada keema ja pärast sõelal nõrutamist

panna karpidesse. Puhastatud ja tükeldatud rabarberivarsi võiks ka

kuivatada.

Võrdne rabarberikook
275 g muna

275 g pehmet võid

275 g suhkrut

275 g jahu

275 g rabarberit

    Retseptis toodud 275 g on tinglik suurus. Kaalu kõigepealt ära

lahti löödud munad ning seejärel võta ülejäänud koostisosi sama palju kui munad kaaluvad.

    Vahusta või ja suhkur. Lisa ükshaaval munad ja seejärel sega juurde jahu.

    Vala taigen küpsetuspaberiga kaetud küpsetuspannile.

    Pane taignale tükeldatud rabarber. Raputa peale suhkrut. Küpseta 200°C juures 15 min.

Kui rabarberihooaeg on läbi, võid selles retseptis kasutada ka puuvilju või marju!

Rabarberipirukas
250 g margariini või võid

2 kl suhkrut

2 muna

2,5 kl jahu

3 tl küpsetuspulbrit

2 kl piima

1 spl vanillsuhkrut

1 l rabarberikuubikuid

kaneeli, suhkrut peale riputamiseks, soovikorral mustikaid või õunu.

1. Hõõru või ja suhkur vahule, lisa munad.

2. Sega küpsetuspulber jahuga ja lisa see vähehaaval taignale. 2/3 jahukogusest võib asendada peene

herkuloga või 1/3 osa nisukliidega.

3. Viimasena sega ettevaatlikult juurde piim ja vala taigen ettevalmistatud ahjuplaadile.

4. Lao kõige peale tükeldatud rabarber. Hilisuvel võib rabarblile lisada mustikaid ja sügisel õunaviile.

Peale raputa vanillsuhkrut, soovi korral kaneeli ja suhkrut. Kui rabarber on väga mahlane, võib peale

raputada ka veidi jahu.

5. Küpseta 200°C ahjus kuni parajasti küps. Süüa on pirukat hea soojana koos vanillikastmega.

Terje Alas
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Ööhääled järvel

Olen paadiga Endla järvel. Lõpetasin päevase linnuloenduse, nüüd on järg öölaulikute
käes. Hõre rabamännik neelab viimaseid päikesekiiri. Teisel pool järve, Kaasikualuse rabast
kerkib kuu – tavatult suur ja tumekollane nagu värske munarebu. Kõrgust kogudes jääb ta üha
väiksemaks ja muutub heledamaks. Kuurada veel saab kindlad piirid. On vaikusehetk. Päevarutt
on jäänud seljataha, ööelu alles ärkamas.

Korraga täitub õhk tiibade vihinast. Hilinenud kuldnokaparv lendab madalalt üle järvevee
ja laskub ööbimispaika õõtsikul, otse naerukajakakoloonia südamesse. Päeval oli siin põrgulärm,
aga praegu on üsna vaikne. Tuhanded valevad kogud tukuvad pesadel ja mätastel. Neil veab, sest
juba aastaid ei ole siin nähtud öist hirmuvalitsejat kassikakku. Mäletan veel kajakasulgi ja
korjuseid järvekalda rabamännikuis.

"Uump-uump-uump..." Madal, otsekui tõrrepõhjast tulev hääl kaigub üle järve. See
"pudelisse puhuja" ei ole keegi muu kui suurte rooväljade elanik hüüp. Kevadel võib ta häält
kuulda nii päeval kui ka öösel, suvepoole üha sagedamini hämarikutundidel. Hüübi hääl kostab
küll kaugele, kuid tundub parajalt kauguselt isegi valjemana kui päris lähedal olles. Tema hääl
otsekui lahustuks roostikus, mistõttu linnu asukohta polegi kerge välja peilida. Üldse on hüüp
peidulise eluviisiga ja salapärane lind. Endla järvel pesitseb neid mitu paari.

"Sirrrrr..." siristab keegi ühtlaselt ja mahedalt pilliroos. Oleks nagu võsa-ritsiklind, kuid
hääl on pehmem ja toonilt madalam, meenutab kaerasori. See on roo-ritsiklind, meie roostike
uusasukas, temagi võib laulda nii öösel kui ka päeval, eelistab siiski vaikseid videvikutunde, mil
laul kaugemale kajab. Tuulise ilmaga ei kosta see kuigi kaugele. Esmakordselt kuulsin teda siin
järvel mõned aastad tagasi, täna saan kokku neli laulikut.

"Uit-uit-uit..." alustab arglikult esimene täpikhuik. Hääl tuleb Varessaare õõtsikult. Öö on
veel noor ja läheb aega, enne kui laulukoor koos. Kesköö paiku kõlab see vastu igast järvesopist
ja õõtsiksaarelt. Kord vaibudes, siis jälle uut hoogu saades kestab kontsert hommikuni. Lind ise
on vaid kuldnokamõõtu, hääl aga kostab kilomeetri taha.

"Hhoo," oigab äkki keegi kurvalt ja salapäraselt päris lähedal, õõtsiksoos. Kes see siis
veel on? Jään pingsalt kuulama. Ei kippu ega kõppu enam. Ja siis ruigab see keegi
kõrvulukustavalt valjusti "krruiiv-krruiiv" samast lähedalt. Pärast ruigamist kostab veel madal
"tök-tök-tök" ja uus kurb "hhoo" ...ning taas vaikus. Sellist hullu häält võis küll teha vaid rooruik,
salapärasemaid ja tabamatumaid öölinde Eestimaal. Kunagi nägin kurja vaeva, et temaga kohtuda
ja teda tundma õppida. Kuid alati suudab ta mind ehmatada oma valju ruigava häälega, mis
öövaikust lõhestab.

Maiöö edeneb omasoodu. Kuu on kadunud ja idakaar reedab esimesi koidumärke.
Vaikselt aere tõstes libisen neemenukal mustava majakese poole. Olen väsinud ja unistan vaid
kosutavast uinakust. Ometi ootab mind öökorteri juures veel üks üllatus. Saan just aseme valmis
ja heidan viimase pilgu aknast välja... Ja uskuge või mitte, otse akna all liigub mingi kummaline
elukas: loom on karvase koeranässi moodi ja tilgub vett. Siis raputab ta ennast kuivaks ja "koera-
nässist" saab kährik. Korraks viskab veel kahtlustava pilgu aknasse ja kaob siis maja nurga taha,
nagu poleks teda olnudki.

Aivar Leito
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The Story of Hilary Tanner’s Life

27 April 1958 – 13 January 2012

Hilary was my baby brother.  He arrived on the 27th of April 1958 to Nina and Peter
Tanner as a late addition to the family.  I was 16, and Arvo was 15 when Hilary was born.  He
was very much the baby of the family, doted upon by all.  With his blond curls, mischievous
smile and charming ways he was irresistible.

Because we were so far apart in age it was not long before our paths separated.  By the
time Hilary started school I had completed three years of university and was off to Europe for a
year.  I was then at home with Hilary and the rest of the family for only one more year to
complete university, before getting married to Phillip and leaving home to live in California and
Greece.  So, Hilary and I had only six years at home together.

By the time we returned to Vancouver, Hilary was 10 years old.  Because he was so
bright - and therefore bored in the local school - he was sent to Athlone boys’ school.  For high
school Hilary went to Sir Winston Churchill, where Arvo and I had also gone, many years
before.  There he was known as a bright student, with a particular competence in music,
especially the classical piano repertoire.  He also played electric guitar, as his musical talents
embraced many genres.  While he was at Winston Churchill, Hilary made many long-lasting
musical friendships.

Then followed a number of years at different jobs, mostly in construction of various
types, but also always in music, playing classical piano, or keyboards in rock and reggae bands.

On the 14th of March 1992 L’Tasha was born to Diana and Hilary, and just two years
later, on the 20th of February 1994 Lincoln arrived.  Hilary was very proud of his children.  He
was always telling us how well Tasha was doing in school, and how tall Lincoln was growing
and what a great sportsman he was.

The family always got together on special occasions, especially Christmas.  For most of
Hilary’s life these gatherings took place at our parents’ home, but recently they have been at our
house. At all these occasions, Hilary quickly headed for the piano and struck an appropriate tune.
Often our daughter, Melissa, would stand at the piano and sing along.  And always there was
Hilary’s laugh – that infectious semi-giggle (hee, hee, hee) that will stay with us in memory for a
long time.

We had just celebrated a wonderful Christmas together with Hilary, L’Tasha and Lincoln
and our children and grandchildren.  We all talked of Lincoln going the next day to San Diego
with his basket-ball team.  Hilary’s life was now so full of promise for the future.  He spoke with
excitement and anticipation of taking Tasha and Lincoln up north with him.  The very afternoon
of that tragic accident-day, Hilary had just been in the midst of plans to purchase a house in
Williams Lake.

As always, Hilary was also busy with innumerable music projects.  Just the weekend
before the accident, he had played for a friend’s 50th birthday party.  Hilary had plans with
several other musicians for music projects in the future.

So much promise, so much hope, so much love for his children, family and friends cut
short so suddenly and so sadly.  We all miss you so very much.  May you be at peace with your
Mom and Dad, who also loved you so very much.

Imbi Tanner Harding
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Farmer appeals transfer tax bill
By Tamara Leigh

Pitt Meadows - A Lower Mainland farmer is
preparing an appeal to the Ministry of
Finance after being denied a Property
Transfer Tax exemption following his
mother's death.

The Ministry of Finance has
determined that since Enno Paat's mother
was not on the farm immediately before she
passed away, the exemption in the Property
Tax Act does not apply,

Paat's family has farmed the 56-acre
property continuously since 1951. They ran
a dairy operation until 1972, and since then
have raised spring cattle and hay.

At 84, his mother, Agnes Paat, was
still actively farming. She fell ill after
complications from a hernia surgery and
spent four months in a Maple Ridge care
home before she died. During that time, she
was still discussing farm business with her
son, and intended to return to farm when she
was better.

Paat was the sole heir to the Pitt
Meadows property, and knew that he would
qualify for the Property Transfer Tax
exemption that applies to the transfer of a
family farm from the deceased to another
family member. He didn't give it a whole lot
of thought until he received a tax assessment
of nearly $90,000 just before Christmas
2011.

"I always thought it was automatic. I
knew that I qualified for an exemption,"
says Paat. "We transferred the property last
February, and I didn't hear anything from
their office until the beginning of
December."

At the heart of the issue is a section
of the Act that comes before the exemptions.
It states that the property must be used,
owned and farmed by the deceased
immediately before death.

The way the Ministry of Finance is
interpreting this section of the Act may
mean that farmers have to die in the field
with their boots on to qualify for the
exemption.

"It's an abuse of the wording of the
legislation just to grab money," says Paat.
"The exemptions section says that the farm
has to be owned by the deceased and farmed
by the deceased or family members."

Paat continued to work the farm
during his mother's illness. He is working
with lawyers to prepare a Notice of
Objection.

"It's not just for myself, it's for
agriculture. This is an attack on the family
farm," says Paat. "My mother was 84, but it
could be a 40-year old that goes away on
holiday. Why have the whole exemption
section if you're not going to allow people to
use it?"

Country Life in BC, April 2012

Lugeja kirjutab:

Laristamist on palju

Tundub, et on otsustatud kodutud ja töötud surnuks näljutada. Toidukauplustes laristatakse ja
raisatakse tohutul hulgal toitu. Loobitakse minema mitte üksnes lõppenud, vaid ka alles lõppeva
säilitusajaga toiduaineid. Kasutusele on võetud suured ja sügavad konteinerid, et näljastel poleks
toidule ligipääsu. Isegi konteinerite lukustamist tuleb ette.
Ühe või kahe päeva jooksul õhukindlas kilepakendis toiduained nii kiiresti ei rikne, eriti talvel.
Samal ajal kodututele loomadele palutakse annetusi, toiduabi. Kes aga üldse saab meil loomadele
annetada, kui meie iga seitsmes inimene on töötu ja on tuhandeid puududes elavaid ja nälgivaid
lapsi.
Pealinna lugeja Harjumaalt
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SCHOLARSHIP IN HONOUR OF ESTONIAN-CANADIAN
ARTISTWALTER JAAGER ESTABLISHED AT EMILY CARR

UNIVERSITY OF ART + DESIGN

Vancouver, Canada, April 20, 2012 - Emily Carr University of Art + Design located in

Vancouver, Canada recently announced the creation of the“Walter Jaager Excellence in

Painting” Scholarship.  This $10,000 scholarship will begin a fund whereby every spring, the

student with the highest academic placement within the painting program will receive $1000

towards their further education.  Emily Carr University of Art + Design, a lead member of the

prestigious European League of Art Institutes (ELIA) is recognized as one of the top ranked art

and design schools globally. Alumni from the painting program are critically acclaimed and

award winning artists.

This Scholarship recognizes excellence and the value of a university arts education.   It was

established byEvaleenJaager Roy, Chair of the Board, Emily Carr University and Peter Roy, in

honour of Walter Jaager, a Vancouver resident and sought after artist within the Estonian-

Canadian community.  A life long artist, Walter Jaager was born in 1930 in Tallinn, Estonia

and subsequently fled his homeland during the Second World War.  He grew up in Sweden

before immigrating to Canada in 1950.  Painting remains a passion even now, in his 82
nd

 year.

A sample of Jaager’swork can be seen in the upcoming book “Global Estonia: 150 Urban

Scenes in Art” to be released later this year.

About Emily Carr University of Art + Design

Emily Carr University of Art + Design, established in 1925, is a world leader in education and

research. Encouraging experimentation at the intersection of art, design, media and technology,

our learning community merges research, critical theory and studio practice in an

interdisciplinary environment.  Alumni and faculty are internationally recognized as award-

winning creators and thought leaders who have enormous impact on both the cultural sector

and economy.  We engage students, industry, and society to continuously explore and think

differently about creativity and how it shapes our world.  Find out more at ecuad.ca.

Contact Details:

EvaleenJaager Roy

Chair, Emily Carr University of Art + Design

ejroy@telus.net
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Estonia´s Friends International Meeting
The first Estonia´s Friends International Meeting was held in August 2010 in Tallinn, during the
Day of Restoration of Independence festivities.

In 2011 the meeting was held from June 30th to July 3rd, during which the invitees got together
to have a close look at Estonia’s ambitions, culture, nature, its business community and political
decision-makers.

This appreciation event featured also a brainstorming session on choices that lie ahead for
Estonia. The theme of this years symposium was "Quo vadis, Estonia?" discusses about Postcrisis
Europe: no more East vs West, no more "New" vs "old" Europe, new realities and challenges.

The friends of Estonia were hosted by President Toomas Hendrik Ilves, Prime Minister Andrus
Ansip, Enterprise Estonia Member of the Board Maria Alajõe and entrepreneur Margus Reinsalu.

In 2012 the meeting will be held from July 5th to July 7th 2012.

Program - III Estonia’s Friends International Meeting

Thursday July 5th, 2012
Welcome reception hosted by representatives of Enterprise Estonia
Cultural program of the meeting
GREAT SUMMER GATHERING. FRIENDS
Performers: Estonian National Symphony Orchestra. Conductor: Neeme Järvi
The patron of the concert is the President of the Republic of Estonia Toomas Hendrik Ilves

Friday July 6th, 2012
Symposium “Quo vadis, Estonia?”:
The reality of post-crisis Europe, changes in global political climate and economic environment,
possible scenarios for Estonia, small, open and flexible.

Opening of the session by President Toomas Hendrik Ilves,
followed by keynote speaker Timothy Garton Ash and discussion.

Symposium is moderated by Anvar Samost, chief editor of Postimees.

The Stenbock house tour followed by lunch at the hall of Stenbock House
hosted by Prime Minister of Estonia Andrus Ansip

Cultural program of the meeting: Concert and reception at Oandu watermill
Performers: The Girls’ Choir “Ellerhein”
hosted by entrepreneur Margus Reinsalu

Saturday July 7th, 2012
Reception at Kadriorg Palace hosted by President Toomas Hendrik Ilves

estonias.friends@eas.ee
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Üleilmne Koguva kokkutulek
22. - 23. juunil 2012 Koguvas, Muhus

Olen Rutt Veskimeister, üks Koguva Schmuulide järeltulijaid ja
Koguva külaseltsi liige. Mulle tehti ülesandeks teavitada kaugemal
elavaid inimesi, kellel on seos Koguvaga (perenimed Schmuul,
Shmuul, Smuul, Muul, Aer, Tüür jt) eelolevast tähtsast sündmusest –
nimelt täitub selle aasta märtsis 480 aastat nn. Koguva vabaduskirjast
e. Hanskeni läänikirjast. Et seda tähtpäeva vääriliselt tähistada, on
kavas läbi viia kokkutulek 22. ja 23. juunil 2012. Koguva ajalugu on
olnud eriline ja mitmetahuline. Seetõttu on kavas mitmeid ettekandeid
: Hanskeni läänikirjast, postimeeste ajast, Koguvast kui kalurite ja
meremeeste külast, samuti ka Juhan Smuulist ja Koguvast.
Meelelahutuse eest tahame ka hoolt kanda. Huvilistele on 2-tunnine
ekskursioon külas ja muuseumis ning reede õhtul jaanituli Koguva rannas. Täpsem ajakava ja osavõtuks
registreerumise võimalus tulevad Koguva külaseltsi kodulehele hiljemalt alates aprillist. Täiendavad
ettepanekud ja abi organiseerimisel on oodatud. Palun teavitage kokkutulekust teisi oma pere liikmeid ja
sugulasi. Kõik on oodatud!
Meil on plaan Hanskeni läänikirja originaal ka kokkutuleku ajaks Koguvasse tuua. Mina ei ole seda oma
silmaga näinud ja teised nooremad inimesed ka mitte.
Kontakt:    e-mail: rutt.veskimeister@gmail.com; rutt.veskimeister@mail.ee
    Telefon: (+372) 6731239    GSM: (+372) 58091224
    Skype: callto://ruttveskimeister    GoogleTalk: rutt.veskimeister@gmail.com
    Geni: Rutt Veskimeister    FaceBook: RuttV
    www: Koguva külaselts
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VANCOUVERI EESTI
PENSIONÄRIDE ÜHING

,,K U L D N E
K L U B I “

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

TEGEVUSKAVA
SÜGISEL 2012

Kolmapäevased
kokkusaamised
algusega 12.00

keskpäeval

MEIE KODUS

Mihklikuul / septembris
12. ja 26.

Viinakuul / oktoobris
10. ja 24.

Talvekuul / novembris
7. ja 21.

Jõulukuul / detsembril
Laat   2.

Jõululõuna  5.
***********

ps.   Jõuluvana
lubas tulla lõunale

Jõulukuu 12. päeval

Jaaniõhtu

KÄES ON ILUS JAANIKUU
TAEVAS KUMAB ÜMARKUU
LILLE PIDU PÕÕSA ALL
JAANILILLED KUREKELL
RUKKILILLED KUKEHELDAD
OJA KALDAL PÄÄSUSILMAD
ÕHUS PALJU LILLE LÕHNU
MEEL ON RÕÕMUS JAANIÕHTU
NOORTE LAUL JA PILLI HÄÄL
KÕLAMAS ON KIIGEMÄEL
MEMMED TAADID KÕIK ON KOOS
JUTT JA LAUL ON TÄIES HOOS
VARSTI KUTSUB TAEVAS EHA
PUHKAMIST SUL NÕUAB KEHA
IGA ÜKS SIIS KOJU TÕTTAB
UNI SILMALAUD SUL KATAB
MÖÖDAS LÕBUS JAANIÖÖ
EES SIND OOTAB HEINA TÖÖ.

Laida

Jaanipäev

Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi,
rinnust saadik kiigub kastehein.
Ütle, kust ma rada teha tohin,
igal pool on noor ja õitsev hein.

Jaaniõhtul süüdatakse tuled,
tantsuplatsil tallatakse hein,
aastas kord see õhtu ette tuleb,
igal pool saab muserdatud hein.

Jaaniööl on sõnajalad õites,
metsa all, kus kõrge-kõrge hein,
lapsed, lapsed, sinna minna võite,
niikuinii sealt niitmata jääb hein.

Jaanipäeval rinnuni on rohi,
sügis jõuab, jääb vaid kuluhein.
Ütle, kust ma rada teha tohin,
igal pool on noor ja õitsev hein.

H. Runnel
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

16.06.2012 10.00 Talgud - work party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,

Mission

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

4-6.08.2012 Kilplaste Rahvatantsulaager - Folkdance weekend Mäeotsa - 32113 Olson Ave,

Mission

11.08.2012 10.00 Talgud - work party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,

Mission

18.08.2012 13.00 Suvepidu - Summer picnic Mäeotsa - 32113 Olson Ave,

Mission

28.08.2012 Postipoisi sügis numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material

for the next "Postipoiss"

14.09.2012 19.00-

21.00

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

Vancouver

16.09.2012 13.00 EKÜK - Kodust lahkumise mälestamine Meie Kodu, 6520 Oak St.

Vancouver

03.11.2012 Mardipäeva pidu

08.12.2012 13.00 VES Jõulupuu - Christmas gathering Meie Kodu, 6520 Oak St.

Vancouver

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

www.vesbc.com

www.estonianevents.com


