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Vabariigi President
Eesti Vabariigiiseseisvuse taastamise 21. aastapäeva vastuvõtul

20. augustil 2012, Kadrioru roosiaias

„Minevik on võõrriik". Just selliste sõnadega algab üks briti romaan. Eesti puhul pole see
lause pelk metafoor, vaid tõsiasi. Minevik ongi meile võõras riik, teistsugune riik; miski, mille
jätsime koos tema tavade ja hoiakutega selja taha põlvkond tagasi.

Ometi: ka meie minevik, kivibarrikaadide ja okastraadiga raamistet reaalsus on
omandamas Eesti rahva meeltes üha metafoorsemat kuju.

Täpselt niisamuti, nagu muutus 1930ndatel kirutud niinimetet Pätsu aeg eestlaste
meenutustes iga aastakümnega üha helgemaks, täpselt nii muutuvad 1991. aasta augustikuu
päevad ajapikku sündmuseks, mis oma ajaloolises olemuses tundub enesestmõistetav.

Ja see oma riigi tagasisaamise loomulikkus kustutab jõudsalt noid kogemusi, mida
tähendas elu võõrriigi okupatsiooni tingimustes.

Tõsiasjaga, et tänapäevast rääkides pädeb võrdlus minevikuga üha vähem ja vähem, tuleb
meil kohaneda. Ja see on paljuski õige ja hää. Sest kaua me ikka jaksame oma raske mineviku üle
masendust tunda? On kergem elada, kui minevik meid oma ahistuse haardest järk-järgult
vabastab.

Ometi on mälukaotuse kiirus mõneti ehmatav. Eriti kui teame, milleni täielik unustamine
võib viia. Me tahame olla samasugused nagu meist palju rikkamad riigid. Nii ei võrdle meiegi
end praegu selle olukorraga, kus olime 20 aastat tagasi, kuigi tasuks ja reaalsuse tajumiseks
peaks.

Tahame olla niisama rikkad nagu Soome või Šveits. Et me seda ei ole, veel ei ole, siis
peab järelikult keegi süüdi olema. Ja tänase tava järgi on selles süüdi meie oma riik.

Piisas põlvkonnast, et muuta kardinaalselt ühe rahva teadvust. On läinud nii, nagu
30ndatel, kui toonased andekad ja lootusrikkad noored pöörasid pahameele Pätsu režiimi suhtes
Eesti Vabariigi vastu.

Paljud näevad väljapääsu lahkumises, võõral maal raha teenimises ja seal õnne leidmises.
Seegi on vabadus, mille täna 21 aastat tagasi kätte võitsime. Olla või minna, ennast teostada ja
raha teenida. Aga vaba juurdepääsu ülejäänud Euroopasse tõi meile seesama riik, mida tavatseme
kiruda.

Nende vabade valikute üheks karmiks kaasnähuks on sageli seegi, et minnes avastame
end ühel hetkel elamas üksildast elu võõras riigis võõraste inimeste seas.

Enesepeegelduse otsimine Lääne peeglist võiks ju väljenduda ka võõramaa elust aru
saamises ja lehtede lugemises. Siis selgub, et suures osas me ühises Euroopas pole viimase 20
aasta jooksul just alati häid otsuseid langetatud.

Sellest saab järeldada üht või teist. Ka seda, et kõik poliitikaga tegelevad inimesed on
rumalad. Või seda, et Eestil on tegelikult teinud palju asju päris hästi ja õigesti.

Või järeldame hoopiski peamist: kui meil, kui Eestil on parim veel ees, siis suures osas
Euroopas ei pruugi see nii olla. Ning iga mineja peaks mõtlema, kas olla osaline tulevikus või
minevikus.

Pettumus ja selle agressiivne õhutamine poliitikas ja demokraatlikus riigijuhtimises
teebki mulle Eesti iseseisvuse taastamise 22. aasta künnisel enim muret. Mineviku võõrriigis
ahistas meid teadmine, et me ei saanud ise midagi otsustada.

Selleks, et ise otsustada, ju tahtsimegi iseseisvat riiki tagasi.
Minevik aga elab jõuliselt edasi meile üsnagi lähedal. Seal, võõrriigis, millest eraldumist

me täna tähistame. Näidis- ja nõiaprotsessid väidetavate terroristide, poliitiliste vastaste või
autoritaarsuse vastu protesteerijate üle, opositsiooni tagakiusamine, ajakirjanduse ahistamine
kõigis Freedom House'i poolt nimetet mittevabades ja poolvabades riikides näitavad, kui
teistsugune, kui erandlik on olnud meie tee, Eesti tee.
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Viimase aja naljakalt kõlavate
hüsteeriliste karjete kiuste seisab meie
poliitiline võim lahus õiguskaitsest. Eesti
kohus ei oota, et valitsus jõuaks selgusele
kohtuotsustes. Eestis on riik lahus kirikust ja
kirik riigist. Riik ei sõima olümpiamängudel
medalita jäänud sportlasi ja nende treenereid
läbikukkujateks.

Eesti pole kedagi petnud. Eesti on
selline, nagu me seda viimase kahekümne
aastal jooksul oleme valinud olema.

Valides Euroopa Liitu valisime me,
muuseas nüüdseks juba üheksa aastat tagasi, vabaduse. Valisime lisaks oma põhiseaduslikele
vabadustele ka vabaduse reisida, töötada, teha kaupa ükskõik kus Euroopas.

Eesti on EL liikmeksolekust palju kasu saanud, ka rahalises mõttes. Kõik me oleme
liikunud teedel, lasknud läbi peo viljapäid, imetlenud koolikatuseid ja lugenud selle toreduse
kõrvalt suurte tähtedega kirjutatut: „loodud Euroopa Liidu abil".

Pole kahtlustki: me oleme Euroopast palju saanud. Ning rahast olulisemgi on vabaduse ja
kindluse tunne, mida me ikka veel oskame ära tunda.

Ent kas me oleme sama lahked andma? Uskuge mind, Euroopa finantsstabiilsuse
rakendused oleks sündinud ka Eesti osaluseta.

Selles pole küsimus.
Küsimus on selles, kas me tahame olla osa lahendusest? Kas meil oma kogemuste ja

teadmistega on midagi lisada Euroopa kujundamisse, nagu see iga päev, iga tund toimub? Kas me
oleme, lühidalt, eurooplased?

See väljendub oskuses ja tahtmises teiste peale mõelda, teiste muresid mõista. Ma olen
juba tänanud Riigikohut 20 aasta kõige põhjalikuma põhiseaduse järelevalve menetluse eest
Euroopa Stabiilsusmehhanismi küsimuses.

See menetlus jõudis järeldusele, et ESM-i lepingu saab ratifitseerida ning Eesti kogu
eurotsooni solidaarsusega liita meid juba 20 aastat tublisti teeninud põhiseaduse raamides.

Ärme unusta sedagi, et Euroopa on suuresti intellektuaalne projekt kinnistamaks
demokraatiat mandril, mille kogemus sellega on olnud heitlik.

Euroopa ühinemise lugu on edulugu pigem eelduste kiuste kui nende tõttu. Kultuurilisi,
rahvuslikke, ajaloolisi ja poliitilisi jõude, mis kisuvad Euroopat pigem lahku kui kokku, on
endiselt palju.

Odav ja ohtlik on lasta ennast nendest kaasa tõmmata, isegi intellektuaalselt. Aga selle
tulemusena võime end ise lõhki kiskuda. Ärme siis tee seda.

Ent, head sõbrad, kutsun teid kõiki, poliitikuid, vabakondi, meie kultuurieliiti, iga
kodanikku julgelt oma mõtteid mistahes teemal välja ütlema.

Sest kui me oleme vait ja ei räägi; kui me kirume endamisi või anonüümselt, siis võibki
me ühiselt taastatud ja tehtud riik muutuda võõrriigiks.

Millekski kaugeks ja mitte huvitavaks nähtuseks.
Ja on äärmiselt kahtlane, kas see toob meile, nurisejatele, koju kätte Soome ja Šveitsi.

Pigem midagi muud, mis meile hoopis lähemal ja minevikust tuttav.
Hoidkem end selle eest. Hoidkem elus oma minevikust pärit teadmisi ja kogemusi.

Hoidkem seda rõõmu, mis meid valdas, kui seisime taastatud vabaduse, oma iseseisvuse, oma
uuesti kätte võidetud riigi lävel täna 21 aastat tagasi. Aidaku see ühine, meis paljudes surmani
elav emotsioon meid üle raskustest ja pettumustest.

Head Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva. Elagu, Eesti!
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Nii sündis esimene lastekodu

1921. aasta juulis, kui Eesti oli saanud iseseisvaks vabariigiks ja põhiseadus oli
kinnitatud ning allakirjutatud, siis algas valdade moodustamine ja mõisade
nationaliseerimine. Päri, Heimtali, Väike Kõpu ja Puiatu pandi kokku ning nendest sai
Raudna vald. Nimi oli võetud Raudna jõest.

Esimisel jaanuaril 1923.a. Viljandi maakonna valitsus tegi teatavaks, et Puiatu
mõisas saab tulevikus olema esimene lastekodu Eestis. Parunitele anti 6 kuud aega, et
ehitada enda peredele uus maja. Viljandi maakonna minister Märt Martinson jättis osa
maad parunitele, et nad saavad oma lapsed üles kasvatatud.

Puiatu mõis oli ilus - asus mäe peal. Seati sisse neli magamistuba lastele. Kaks
tuba oli tütarlastele, üks neist suurematele tüdrukutele kes käisid koolis ja teine
väiksematele. Poistele oli sammuti 2 tuba jaotatud. Kokku oli 100 last, nendest pooled
käisid koolis. Väiksemate järgi vaatas üks vanem proua.

Mäest alla minnes oli järv mille ääres kasvasid sireli, jasmiini ja roosi põõsad. Tee
ääres oli kaks elupuud, üks vasakul ja teine paremal pool. Mõisa ümber kasvasid kastanid
ning pärnapuud. Kevadel, kui värsked lehed puudel ja kõik õites, siis küll oli ilus värske
õhk. Elaks nagu paradiisis.

Lastekodul oli oma 150 ha. põllumaad, mis oli parunitelt üle võetud, ja kaks
hobust põllutööks. Jaan Vaabel perekonnaga hoolitses põllutöö eest. Neil oli kolm last -
kaks tüdrukut ning üks poiss. Laste nimed olid: Meeta, Asta ja noorem oli Heino. Lapsed
käisid lastekodu koolis.

Kokaks oli lesknaine Anna Müurisepp, kellel oli poeg nimega Kalev. Neil oli
elamiseks oma tuba. Lastekodu juhataja-õpetaja oli Märt Rõhand, tema abikaasa oli
kooliõpetaja ja oli veel teine õpetaja Erna Sults.

Kui vaadata tagasi, oli see Puiatu lastekodu nagu paradiis. Lapsed olid ilusti riides
ning olid väga õnnelikud. Klass algas iga päev kell 9 hommikul. Lõunaaeg oli kella 12.
kuni 1. Peale lõunat oli veel kaks tundi õppimiseks. Hommikul, kui koolijuhataja klassi
tuli, tõusid lapsed püsti. Siis koos loeti hommikupalve enne kui koolitöö algas.
Õppeained olid: emakeel, matemaatika,loodus, ajalugu, usuteadus, mis oli väga tähtis ja
veel maateadus, gümnastika, laulu- ja joonistustund.

1934.a. kevadel, kui oli ilus ilm, peeti viie kooli laulu- ja rahvatantsu päev. Kohal
olid Heimtali, Päri, Puiatu lastekodu, Väike Kõpu ning Suur Kõpu lapsed. Kõik olid ilusti
riietatud, valged pluusid ja eesti-sinine kleit, poistel muidugi püksid. Igast koolist keegi
luges midagi, siis iga kool laulis ja esines rahvatantsuga. See päev möödus nii ilusti kui
iga kool luges viimase sõna enne kui pidu lõpule jõudis. Viimase suure tänu andis
Viljandi maakonna ülem Märt Martinson. Päeva tegevus sai hiljem kirjeldatud
Viljandimaa ajalehes Sakala.

Seda päeva mäletati aastaid hiljem veel.
See on lapsepõlve mälestus Puiatu lastekodust.

Kalev Lillak
Kirja pandud 5.juulil 2012.

Tänapäeva vaade
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Vabariigi President võidupühal 23. juunil 2012 Pärnus

Me tähistame täna Eesti rahvaväe võitu Võnnu lahingus 93 aastat tagasi, millest on
saanud järgmistele põlvedele ühe verinoore riigi ja rahva vapruse, kindlameelsuse sümbol.

Kui mäletame ja mälestame meile vabaduse toonud meeste ja naiste kangelastegusid, siis
peame kindlasti mõtlema ka neile asjaoludele, millele toonane võit tugines. Me mõtleme neile
ning tõmbame otseseid ja kaudsemaid paralleele tänasesse päeva.

Ja küsime: kas oleme oma esiisade ja -emade väärilised? Kas kanname neid väärtusi ja
seda usku, mis viisid ligi sada aastat tagasi meile vabaduse toonud võitudeni Landeswehri sõjas
baltisakslaste ja Vabadussõjas bolševistliku Venemaa vastu.

Meie rahvavägi läks lahingusse, võitles ja võitis, aga kandis ka ränki kaotusi. Neid
kannustas siiras usk Eesti vabadusse ja meie iseseisvasse riiki.

See oli paleus, mille nimel end ohverdati. See sundis ellujäänuid ja kõiki teisi hoidma ja
kaitsma Eesti iseseisvust, austama oma riiki, seda ausalt teenima.

Hea Eesti rahvas.
Meie kaitseväelased, rivikoosseis ja ohvitserid annavad ka täna vande Eesti riigile. Ja

uskuge mind – nad võtavad oma vannet täiesti tõsiselt, nii seda andes kui ka hiljem
kaitseväeteenistuses oma kohust täites.

Nendele on riik tõsine asi, meie põhiseaduslik demokraatlik kord pole neile mäng. Riik ja
demokraatia pole need, mida passib naeruvääristada. Pole need, millega kaubelda.

Eesti riik ja meie demokraatlik kord on miski, mida ükski poliitik, partei ega keegi muu
peale Eesti rahva saa kuidagi omastada.

Ma kutsun kõiki sellele mõtlema. Eriti ajal, kui meie esindusdemokraatiat kehastavaid
parteisid närib usalduse nappus.

Ajal, mil me erakondade ümber on liiga palju sahkerdamise, omakasu teenimise ja
vassimise kahtlusi.

Ajal, kui oma vigade õigustamisel ei peeta paljuks mängida poliitiliselt sõltumatute ja
professionaalsete riigiasutuste mainega.

Need, jah, on rasked teemad. Aga pikk suvi on ees. Jõuame kõik mõtelda ja järeldusi
teha. End ka muuta, et saaksime oma kaitseväelastele ausalt silma vaadata.

Kuigi me ise oleme sageli kriitilised – ja põhjusega kriitilised – Eesti saavutuste ja
hetkeseisu üle, siis rahvusvahelises üldpildis on Eesti käitunud riigikaitse küsimustes päris hästi,
vastutustundlikult.

Kui suur osa Euroopast on kaitseküsimustes langenud mugavustsooni, kärpides
kaitsekulutusi ja nõrgestades oma riigikaitsesüsteemi tõsiseltvõetavust, on Eesti täitnud kõik
liitlastele antud lubadused.

NATO piiririigina ei saagi me lubada enesele sõnamurdmise luksust.
Ajateenistus on Eestis üha rohkem muutumas auasjaks, mida iga noor mees näeb oma elu

ja karjääri lahutamatu osana. Mida rohkem ja paremini mõistavad seda meie tööandjad nii riigi –
kui erasektoris, seda vähem hooplemist nahahoidmise üle me kuuleme tulevikus.

Vabatahtlik riigikaitse alane tegevus Kaitseliidus sümboliseerib aga me püsivat
kaitsetahet.

Hoiame seda tunnet, see hoiab meid koos ja annab kõigile kindlustunde.
Maailm muutub, sellega muutuvad ka ohud. Me näeme uute sõjapidamise viiside

kasutuselevõttu. Traditsiooniliste relvade kõrvale on tulnud nähtamatud ja vaid aimatavad ohud.
Eesti on nende ohtudega kursis, osaleb kollektiivsete lahenduste väljatöötamises. Muu

hulgas ka siinsamas Eestis, NATO küberkaitsekeskuses.
Meie ekspertiis neis küsimustes, riigikaitsekulude hoidmine lubatud mahus ja Eesti

üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel on oluliselt kasvatanud Eesti tõsiseltvõetavust
rahvusvahelises julgeolekupoliitikas.

See on väärtus, mida rahas pole võimalik mõõta. Kui aastate eest pürgis Eesti valusaid
reforme tehes rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, siis räägiti, et me vajame kohta nende
laudade taga, kus langetatakse Eestit puudutavaid otsuseid.
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Nüüd me istume, arutame ja vaidleme nende laudade taga. Veelgi enam – seal ka
kuulatakse tähelepanelikult, mida Eestil on öelda. Meie kaitseväelaste valmisolek ja meie riiklik
tõsiseltvõetavus on kindel valuuta.

Hoiame selle väärtust. Ja ühtaegu ka anname endale aru, et koos valimisolekuga
suurendada pingelistes majandusoludes meie kulutusi kaitsevaldkonnale, peab kaasas käima ka
ülim nõudlikkus, et seda raha kulutataks otstarbekalt ja efektiivselt.

Afganistanis, NATO operatsioonil, ei võitle mitte ainult meie kaitseväelased.
Seal on kohal terve Eesti riik, sest meie julgeolekuhuvid nõuavad liitlaskohustuse

täitmist.
Me aitame seal ohjeldada kurjust, olgu selleks rahvusvaheline terrorism või

narkokaubandus.
Eesti aitab Afganistanis ehitada endaga ise toime tulevat riiki. Sellist riiki, mis suudab

tagada oma rahvale turvalise elu ning mis ei ohusta oma naabreid ega kaugemaid maid.
Eesti peab oma kaitseväelaste puhul alati järgima olulist põhimõtet: kedagi ei jäeta maha.

Iga inimene on meile oluline, me seisame riigi ja ühiskonnana nende eest, kes on valinud meie
kaitsmise elukutse.

Kedagi ei jäeta maha lahinguväljale ega jäeta maha ka hiljem, kui kaotusevalu muutub
tuimemaks või vigastada saanud võitlejad on kodus tagasi.

Kui Eesti parlament ja valitsus langetavad otsuse lähetada oma kaitseväelased lahingusse,
siis võtab riik koos sellega ka suure vastutuse. Vastutuse nii kaitseväelaste endi kui ka nende
lähedaste eest.

Vastutuse eelkõige selles mõttes, et Eesti riik peab tegema kõik endast oleneva, et
lahingüksustel oleks parim võimalik väljaõpe ja parim võimalik varustus missiooni edukaks
läbimiseks.

Riik võtab vastutuse ka lahingust naasvate üksuste eest, tal tuleb igapäevase tähelepanu,
hoole ja mõistmisega suhtuda sellesse, et nii mõnigi lahing või vahejuhtum võib kaitseväelase
peas ja hinges kesta igavesti.

Aga riik võtab vastutuse ka neil traagilistel juhtudel, kui meieni jõuab uudis kauges
lahingus langenute ja raskesti haavatute kohta.

Tegelikult ei ole selles sõjas meile kaugeid lahinguid. Nii peame me kõik, riigi esindajate
ja eelkõige kaaskodanikena leidma võimalusi, kuidas kaotuse valu ja kaotusega kaasnevat
lootusetuse tunnet kasvõi osaliselt leevendada.

Pean oluliseks, et märkaksime senisest rohkem neid mehi ja naisi meie hulgast, kes on
teeninud või teenivad Eesti riiki kodust kaugel: vapralt, professionaalselt, ennast ohverdades.

Kaitseväe läbimõeldud personalipoliitika ja kaitseväelastele kindlustunnet sisendava
palga ning vajadusel parima ravi pakkumise kõrval tähendab see eelkõige muutunud suhtumist
meie veteranidesse.

See tähendab äratundmist, et oleme nendele meestele ja naistele tänu võlgu selle eest, et
saaksime ise rahulikult töötada, õppida ja puhata, lapsi kasvatada ja turvatunnet nautida. Et saame
nautida enam kui 20 aastat tagasi saavutatud võitu olla riigina iseseisev, demokraatlik ja vaba
oma liitlasi valima.

Meile ligi sada aastat tagasi vabaduse ja iseseisvuse kätte võidelnud sõjaväelaste teeneid
tunnustati teenetemärkide ja taludega. Aga eelkõige väljendas seda tunnustust kogu Eesti rahva
tänu ja austus.

See on me kõigi seesmise hoiaku küsimus.
Kaitseministeeriumis ja kaitseväe peastaabis on valminud ettepanek hakata jüripäeval

tähistama veteranide päeva. Ma toetan täielikult seda väga head ideed. Nii väljendame kõik koos
oma tänu ja tunnustust nendele, kes hoiavad ja on hoidnud Eesti vabadust. Meie kõigi ühist
vabadust.

Mõtleme neile naistele ja meestele täna õhtul, kui süütame jaanilõkked.
Ilusat võidupüha. Elagu Eesti.

Toomas Hendrik Ilves
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Surija ema wiimne palve oma armsa lastele!

Südamest armsad lapsed!
Minu eluteekäik hakkab siitilmast lõppema ja pea panen ma oma reisikepi maha,

ma igatsen hingerahu ja õiged isamaad, kuhu minu waim kui küinlakene ülespoole põleb!
Siin kaduwas ilmas olin kui rändaja, tuhandeid kordasid nägin päikest üles ja alla

minewad, mitukümmend ilusad kewaded olen ma mööda saatnud, mitu õnnistawad suwe
üle elanud, ja mitmest kümnest karmist talwest läbi käinud, mis minu nägu kortsu tõmbas
ja juuksed halliks hakas wärwima.

Ma olin kord noor ja rõõmus, mulle õitsesiwad lilled, ja säras kena kewadine
päikene, siis tuliwad elumured ja riisusiwad mu nooruse ära ning kõigewiimati tuli raske
ja wiluelusügis kätte, kus ma nagu üksik puu igasuguse tormi ja tuule kätte õõtsutata
jäin!

Elutee oli mul raske ja waewaline käia, ristiskätel ja silmaweega waatasin ma
sagedasti ülespoole ja õhkasin, oh kunas tuled Sa Issand Jeesus! Tule ja puhasta minu
süda maailma hoolest ja murest puhtaks, et ta Sulle tõsiseks palwekojaks wõiks saada,
kus sees Su pühanimi õieti pühitsetud saaks, ja Sinu riigi õigus ja kohus au sees seisaks,
kuni ta uuel ilul ja õnnel wõiks elama asuda, kus Sina ise kõik, ja kõik Sinu ees elawad,
kus enam mingid muutmist ega wahetamist ei ole, usu ja wõidupalmid käes, Sinu ette
wõiks astu.

„Oh püha ja wägev Jumal, õpeta mind paluma, anna mulle südand mis Sinu
meelepärast on, ja pane sõnu mu keelepääle mis Sinu isa südamesse tungiwad, et ma kui
Sinu poja puhta ja ilmawigata werega lunastatud laps, Sinu ees julgeste ja kindla
lootusega wõiksin paluda, et Sa mind ja minu armsaid lapsi, keda Sa minu kätte oled
usaldanud, oma kõige wägemaana warju ja hoole alla wõtaks. Lehwitagu Sinu
kaitseingel nendekohal eluteed rännates hoia ja kaitse neid oma armu hõlmas. Sinu
lapsiks on nad pühast ristimisest saadik saanud, oma suuga on nad usku Sinu sisse
tunnistanud, lase seda õnnistust mis neile ristimises ju osaks sai, kuni surma tunnini
kesta, ning ära wõta oma armukätt neist mitte ära! Ära pane neile raskemat koormat
pääle kui nad kanda suudawad, ja kinnita neid kui nad nõrgaks kippuwad jääma ja
komistawad. Tõsta neid armulikult üles ja wii ikka oma karja juurde, kui nad suurde
ilmalaande peaks ära eksima.

Kutsu ja hüia neid Jeesus, kui nad Sinust eemale lähewad, et nad mitte ära ei
eksiks, hoia nende südames süütaust ja puhtust alale, et nad alati puhta südamega Sinu
ees wõiks seista. Anna neile tarka meelt ja mõistust, oh Issand Jeesus! Ära jätta neid
lapseõigusest ja pärimisest ilma, anna neile kord see tõotatud wõidukroon ja palmid
kätte, mis Sa kõigile usklikudele oled lubanud.
Anna ruumi neile oma laua juures ja tee neile osa sellest taewaandest. Sinu pühast ihust
ja werest, mis Sa oma laste jaoks oled määranud anna oh Jeesus Kristus, et nad Sinu
kibeda kannatamise ja surma pääle mõtleks, kui nad Su lauale liginewad.

See on taewa anne - elu manna ja elu wesi mis Jeesus teile altari sakramendis
annab. Tema ise on teile ande jagaja ei mitte õpetaja. Tema on taewa kuningas ja au
Issand, tema juurde minge armu saama, waid katsuge ennast enne hoolega läbi, kas olete
selle kalli ja püha ande wäärt, mis teile jagatakse."

On teil midagi südames kellegi wastu, siis leppige ja andge üksteisele südamest
andeks, nii kui meie isa palwes palute, anna meile andeks meie wõlad, kui meie andeks
anname oma wõlglastele, et see palwe ka teie kohta asjata ei oleks, ja siis liginege oma
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Issanda püha ihu ja werele, sööge ja jooge seda kallist annet kartuse ja värisemisega,
sest ära mõistmata suur ja armuline on see käsi mis seda teile jägab.

Armsad lapsed, kartke Jumalat, ja armastage oma ligimest kui iseennast, tehke
hääd kõikidele ja laske waesid, wiletsaid, jalutuid ja santisid üle oma koja läwe tulla, ja
ärge saatke neid tühjalt minema waid aidake sellega miska teie Issand on õnnistanud, siis
teadke et Issand Jumal teile seda tuhande wõrra tasub, mis lahkest ja puhtast südamest
teete. „Kes kehwa pääle armu heidab see lainab Jehoowale, ja see tasub tema kätte mis
ta hääd teinud tema paremal pool on pitk iga, tema pahemal pool on rikkus ja auu, ta on
elupuuks neile kes temast kinni hakkawad, ja kes temast kinni peab, seda tuleb õndsaks
kiita!"

Oh püha ja suur Jumal, wõta minu wiimsed palwe õhkamised kuulda mis
maapäält taevapoole kui pühatuli üles põleb!

Sa oled lapsed mulle kätele pannud, Sa oled neid minu kätte usaldanud, Sa nõuad
ka kord neid minu käest, palwekätel kannan ma neid Sinu ette, ja palun Sind oh püha
Jumal teavas, ole neile isaks ja abimeheks, juhi nende elusaatust - juhi nende elulaewa
siit ülemaailma wahutawa wee ja lainete. Sa ristilöödud Issand, käi oma ristiga nende eel
ja näita kuidas rängakoormaga walukõrbest läbi sammutakse. Kanna neid oma
armukätel ja luba et ka nemad kord kui taevatähed Sinu riigis wõiks haljentada ikka ja
igawesti. Minu palwe ärgu olgu Sulle mitte kui kawala Kaini ohver, mille suits maad
mööda jookseb, waid ta tõusku kui tulp üles taewapoole ja tungigu pilwedest, kuust ja
päikesest mööda Sinu igawese isa juurde kes meiega wiha enam ei kanna, ja wiimaks oh
Jeesus Kristus tule ja wii meid kõiki oma igawese taewase Jerusalemma, kus Sa meile
wõidu ja rahupalmid jagad.

Pidage armsad lapsed neid sõnu, mis minu kui Ema armastawast südamest ja
hingest teile wiimseks mälestuseks kirjutan, lugege tihti neid ridasid, siis tunnete enda kui
Emaga koos olewast, ärge unustage oma armsa wanemate kalmusid kui elu wõimalus teil
seda lubab, ma ei nõua muud teie käest, kui tulete, tooge üks wäike palve mu kalmule!

Wara ja rikust ei ole mul teile anda, kuid oma emaliku õnnistust ei keela ma teile
mitte, olgu minu palawad palwed ja silmapisarad kui kõrged mäed varjuks teile Jumala
ees, ärge unustage Jumalat palumast, kiitmast ja tänamast, hommikul ülestõustes, õhtul
woodi heites, paluge, kiitke ja tänage igal ajal. Kes Jehoowa pääle lootwad, need on kui
Sioni mägi mis ei kõigu, mis igawesti seisab.

Jeesuse nimel palun weel! Meie isa kes Sa oled taewas, pühitsetud saagu Sinu
nimi, tulgu meile Sinu riik, Sinu tahtmine sündigu kui taewas nõnda ka maapääl, meie
igapäwast leiba anna meile tänapäew, ja anna meile andeks meie wõlad kui meie andeks
anname oma wõlglastele, ära saada meid mitte kiusatusse, waid päästa meid kurjast ära,
sest Sinu päralt on riik, wägi ja au, igawesti igaweseks ajaks, Aamen! Issand õnnistagu
Teid ja hoidku teid, Issand lasku oma pale teie pääle paista ja olgu teile armuline, Issand
tõsku oma pale teie pääle, ja andku teile oma rahu. Aamen!

Teie Ema

Ülaltoodud on viimane kiri, mis August Kaarna ema kirjutas oma lastele.
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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.

Juubelite tähe all.

Nagu me koguduse liige Leida Rei hiljuti tabavalt märkis, on kuninganna Elisabeth II-l ja meie
kogudusel sel aastal üks teatav oluline sarnasus. Meil on midagi ühist, ning selleks on arv 60.
Tööjuubel- seega üks oluline verstapost!

Võisime 11.ja 12.augustil tähistada koos sõpradega Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti
Koguduse 60.aastapäeva. Peakõnelejaks oli Toronto Baptisti Koguduse pastor Jüri Puusaag.
Tervitustega rõõmustasid meid Lääne-Kanada Baptisti Liidu president Jan Paasuke (=Pääsuke)
koos eestlasest abikaasa Rein´uga, varasem koguduse pastor Andres Rebane, vanglakaplan Paul
Gill kodumaalt, aga samuti meie siinsed sõbrad- Kersti Jääger luteri ja Vello Püss õigeusu
kogudustest. Kuusteist tervitust oli saabunud kirjalikult nii Eestist, Kanadast, USA-st kui
Brasiiliast. Ühises lõunalauas viisid meid oma mälestustes minevikku koguduse asutajaliikmed-
Rita Kelder ning Evald Õunpuu. Möödunut aitas jõuliselt elustada ka ekraanil jooksnud
slaidiprogramm. Muusikalises osas saime neil päevil rõõmustatud ema ja tütre- torontolaste
Marika ja Alexandra Wilbiksi laulude, Leila Kirvese soolo ning nii ühendkoori kui kvarteti
teenimise läbi.

Üheskoos tõdesime, et mida väiksemaks jääb siinne maine perspektiiv, seda suuremaks kasvab
lootus jõuda koju! „Olge rõõmsad lootuses! Lootus ei jäta häbisse!“ (Rm.12:12, 5:5)

Täname kõiki, kes meie aastapäeva oma kohaloleku ja heade soovidega kaunimaks aitasid muuta!

pastor Heldur Kajaste

1645 NORTH GRANDVIEW HIGHWAY, VANCOUVER, B.C. CANADA V5N 1N3      TELEFON: 604 255-6191
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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, 7.oktoobril, kell 14.00 - Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre

Esmaspäeval, 24.detsembril, kell 14.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.

* Kõik teretulnud *
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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 2. septembril kell 11 e.l
              teenib Pastor Andres Rebane

                  Pühapäeval 9. septembril kirikus jumalateenistust ei toimu.

                 Pühapäeval  16. septembril  kell 11 e.l
                  teenib Pastor Andres Rebane

                 Pühapäeval 23. septembril, kell 11 e.l jumalateenistus
                                         armulauaga
                 Jutlustab Pastor Andres Rebane

                           Koguduse 62.aastapäeva kohvi peale teenistust.

                 Pühapäeval 30. septembril kell 11 e.l
                 teenib Pastor Andres Rebane

                Oktoobris ja novembris jätkuvad jumalateenistused  igal
                pühapäeval  algusega  kell 11 e.l
                teenib Pastor Andres Rebane

                 Pühapäeval  2. detsembril kell 11 e.l
                 Esimese advendi jumalateenistus armulauaga
                 teenib õpetaja Mihkel Kukk

         õpetaja Mihkel Kukk, Raplast, saabub kohale 30. novemberil
          ja teenib meie kogudust kuni 26. maini 2013.
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Saarlaste arm ei roosteta.

Kuulda on, et hiidlased võitsid hiljuti hõbemedali, aga rõõm on teatada, et saarlastelgi on
oma elutöösaavutus ette näidata. Vähemalt siin, Briti Kolumbias Kanadas.

...Willington Care Centre siin Vancouveri liitlinnas Burnaby´s näeb pea igal päeval üht
auväärses eas 90-aastast prouat oma uksest sisse astumas. Seda juba aastapäevad- sestsaadik, kui
6.augustil 98-aastaseks saanud abikaasa Valdur oma rõõmsa olekuga hooldekodu asukate
meeleolu oma tervislike olude sunnil seal tõstma asus.

Mõnikord on mõne inimese abielu nagu võidujooks. See tähendab selline, kus üks ei
arvesta teisega, pea-asi et ikka ise esimene olla, et üksnes endal vaid hea ja mugav elu oleks. Aga
Alice Nõmme ehk Liise, nagu me siin teda kutsume, ei kuulu küll taoliste hulka. Tundub, et
selles hooldekodus on mitmeid neid, kes tema tulekut lausa ootavad ja igatsevad. Seda seetõttu, et
Liisel jagub ikka lahket sõna, sõbralikku käepigistust ning armastavat naeratust ka paljudele
teistele peale oma Valduri.

Mis paneb siis teda pea et igal päeval taolist teekonda ette võtma? Kas tõesti ei hoolitseta
hooldekodus siis piisavalt? Hoolitsetakse küll. Aga Liiset sunnib igal päeval seda maad kõndima
ta oma süda- armastav süda! Mõelda vaid- endal 90 aastat turjal, aga ikka ta läheb, ja teeb seda
rõõmsa ja armastava meelega! Seda seepärast, et nagu ta mulle hiljuti ühes vestluses märkis-
Valdur on ikka veel tema elu sisu! Oh kui tore on olnud jälgida, kuidas need kaks- Valdur ja
Liise- hooldekodu õuel jalutavad, Liise ikka ustavalt oma abikaasat käevarrest toetamas. Valdur
oma rõõmsa meelega võtab ikka ja jälle üles viisi, lauldes saksa keeles „O Tannenbaum, o
tannenbaum“ ja meie Liisega elame tema rõõmule lihtsalt kaasa. Ja tõepoolest- kes on keelanud
laulda jõululaulu suvekuul, kui süda on rõõmu täis?! Kuid jõululaul ei ole ainuke, mis Valduri
suust kõlab. Samasuguse rõõmu ja uhkusega laulab ta Kanada hooldekodus ka Eesti hümni.

Just seal hooldekodu õuel, pea-aegu et möödaminnes, kuulsin ma tagasihoidlikult Liiselt,
et 23.augustil saab neil täituma 70 aastat abielu algusest. Mõelda vaid- tervelt 70 aastat! Mina
küll ei tea, et oleksin enne sellist „noorpaari“ oma elus kohanud!

Valdur ja Liise on mõlemad pärit Saaremaalt. Nad kihlusid 6.augustil 1942.a., Valduri
sünnipäeval, ja juba 17 päeva hiljem peeti pulmad. Aga laskem Valduril enesel oma
mälestusteraamatu lehekülgedelt sellest sündmusest pajatada (kirjaviis muutmata):
„Abielu suhtes oli mul ammugi selge, et olen ajast maha jäänud. Paljude noorte abielud
purunesid, sest teise maailmasõja mõllus langes hulgaliselt eesti mehi. Kuid aastaid oli mul juba
28 ja minuealised neiud enamlikult „ära nopitud“. Pole siis ime, et õhtul jalgrattaga metsateed
sõites ja oma olukorda kaaludes tuli huultelt kuuldavale kurvavõitu lauluviis: „Kas on veel järel
neiukest, kes sooviks vanad peiukest?“ Olukord muutus aga täiesti, kui 8.augustil 1942.a. seisin
Torgu vallamajas vallasekretär Piirikivi ees ja minu kõrval blondpäine neiu ning avaldasime
vanahärrale oma külastuse põhjuse kahe sõnaga: „Soovime abielluda!“ Veidi hiljem naelutas
sekretär koridori seinale kuulutuse: „Soovivad abielluda: Valdur Nõmme ja Aliise Rei.“ Raskem
osa oli alles ees. 23.augustil oli kodune laulatus. Tädid olid armastusega ehtinud nägusa altari
põlevate küünaldega üle tee Bulla majasse. Keegi „tark“ oli kaklungahju teinud tule noorpaarile
soendamiseks. Lutheri õpetajal, kes oli ajutiselt Jamaja kirikus, oli meile õige pikk kõne rääkida,

13



millest meelde ei ole jäänud ühtki lauset. Hiljem olen
kahetsenud, oleksin võinud mõnegi lause või kirjakoha
sellest tähtsast talitusest paberie märkida. Selgelt aga
on meeles kuidas võitlesin palavusega. Süda soe ja
tuba palav. Higi pisarad ilmusid otsaesisele ja neid
veeres kaela mööda alla. Mehiselt tuli seda taluda, sest
nüüdsest peale peame üks olema! Ka töökojas, kui
meistrid tinutavad või joodavad vasega, et kahte rauda
ühendada, on vajalik tugevat kuumust. Muidu näeb
meister vaeva asjata.“

Ja kuumus on tulnud kasuks. Juba järgmise
aasta suvel, 18.juunil 1943.aastal kell 10.45 õhtul
hakkas Türju rannas korraga üks paadimootor tööle.
Kolm Nõmme venda, endine Pihtla valla konstaabel
Vladimir Rüpp ning kindrali vennapoeg Eduard
Laidoner alustasid oma põgenemisteekonda. Siiski,
ega ka Rootsi turvalises keskkonnas süda rahule
jäänud. Kallim ja omaksed olid ju Saaremaale jäänud.
Seepärast alustasid Nõmme poisid jõululaupäeval
tagasiteed. Nõnda sündis, et teise jõulupüha järgne öö
jättis Saaremaale nii mõnegi tühja aseme...

1951.a. juunikuus jõudsid Valdur ja Alice Nõmme Kanadasse. Lubage mul taas tsiteerida
Valdurit: „Vaikselt möödunule mõeldes tunnen rahuldust ja tõuseb tänutunne uue kodumaa eest.
Kuid kaugusest- väga, väga kaugelt- kerkib vaimusilmi ette väike, armas maa ja huuled
sosistavad vaikselt: „Kaitse Jumal Eestit!“

Eestis nimetatakase 70.abieluaastapäeva peamiselt raudpulmadeks, samas tuntakse seda
väärikat verstaposti ka kui plaatina-, kroonjuveel- või briljantpulmadena. Kuna taolist tähtpäeva
just naljalt ei kohta, siis sellest ka arvatav segadus nimega.

Mulle aga tundub, et parim oleks nimetada Valdur ja Alice Nõmme pika kooselu tähist
hoopis hävinematu armastuse pulmadeks. Sama tõdeb ka auväärne Piibli raamat: „Armastus ei
hävi ilmaski!“ (1.Ko.13:8) Sest armastus mis annab- kosub, ja muutub seeläbi aina tugevamaks.
Ka 70-aastane armastus. Ja tegelikult- ega olegi vast muud ilusamat kui üks vana ja
elukatsumustes karastunud arm. Kui tänapäeval tuleb kurbusega tõdeda, et noor armastus on
tihtipeale nagu juurteta lõikelill, mis üsna kiiresti longu vajub ja närtsib, siis seda hirmu vana
armastuse juures naljalt ei kohta.

Vaat sellised vaprad on võrsunud Saaremaalt! Ja ega´s see naljalt olümpiamedalile alla
jäägi.

Heldur Kajaste, Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Koguduse pastor
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Juubeli fotod

Vancouveri Ühendatud Baptisti koguduse 60. Juubeli jumalateenistusel

Marika ja Alexandra Wilbiks Torontost Heldur Kajaste fotod

       
Andres Rebane, Jan ja Rein Pääsuke, Jüri Puusaag, Heldur Kajaste, Paul Gill
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Teise maailmasõja esimene lahing venelastega Eestis

Teise Maailmasõja ajal alustas Punarmee Leningradi rindel suurpealetungi, mille eesmärgiks

oli Saksa armeegrupi "Nord" purustamine. Kellelgi ei olnud kahtlust selles, et otsustamisel oli

meie rahva elu ja surma küsimus.

Meil siin kaugel kodumaast jääb järjest vähemaks neid, kes oskavad küllaldaselt eesti keelt ja

saavad aru millest ma kirjutan. See on meile ainult meeldetuletuseks mis juhtus. 26. augustil 2006

avati mälestussammas Mehikoormas, Tartumaal Peipsi ääres iseseisvuse eest võidelnud Eesti ja

teise maade sõduritele, kes appi tulid.

11. veebruaril  1944.a. vallutasid Punaarmee  väeosad Eesti Piirisaare.  Samal päeval jõudis

esimesena Venemaalt Tartusse eestlastest koosnev 20. Eesti Diviisi 45. rügement ja sama diviisi

kolmest patareist koosnev õhutõrjeüksus, mis samuti koosnes eestlastest. Juba järgmisel  päeval

12. veebruaril  1944,   jõudis sama  rügement  eesti ohvitseri Harald Riipalu juhtimisel

Mehikoorma-Jõepera-Saksa talu joonele. Üks  kompanii, osa õhutõrjest ja raske tankitõrjerühm

jäid  reservi. Eesti piiride kaitsele olid asunud ka  Võru kaitsepataljoni, Kuuste valla Omakaitse ja

Tartu garnisoni sõdurid.

13. Veebruar. kulus kaitselahinguteks ettevalmistamisele. Samal päeval said Eesti piiride

kaitsele asunud  sõjamehed  teate,  et venelaste diviisi suurune üksus  liigub  Oudovast,  mis on

üsna ligidal Peipsi järvele, Lämmijärve idakalaldal asuva sillapea  juurde,  avades hilisõhtul

kaitsjate pihta tugeva suurtükitule.

14. veebruari  öösel alustasid Punaarmee üksused Mehikoorma vastas asuvale sillapeale

jõulist pealetungi.  Kaitsel olnud sõdurid  lasid venelase esimesed ahelikud mõnekümne meetri

kaugusele ja avasid seejärel turmtule kümnetest kuulipildujatest ja kergetest õhutõrje kahuritest.

Rünnak löödi tagasi.  Järgnes veel kolm ägedat rünnakut mis samuti edukalt tagasi tõrjuti.

Hommikuks oli vastase jõud otsas,  rünnakud lõppesid.

      Mehikoorma vastas asetleidnud rünnakud   osutusid aga pettemanöövriks. Varahommikul sai

Harald Riipalu  teate, et öösel olid punaväelased vallutanud Pedäspää  ja  Meerapalu.  Seal

asunud  Sakslased olid põgenenud, jättes maha 8 õhutõrjekahurit.

Eesti edasine saatus oli veebruaris  1944  otsustamisel just siin, Peipsi järve läänekaldal.

Samal  hommikul  saabusid sündmuskohale  oberst  Callasch ja  207.  Julgestusdiviisi ülem

kindralmajor  Hoffmann,  kes  andis  Eesti  kaitsel  olnud  sõduritele  taandumiskäsu,  millega ei

nõustunud  Harald Riipalu.  Ta oli  seisukohal,  et  antud olukorras

oleks õigem vastast hoopis  rünnata.  Kindral  Hoffmann jäi  ettepanekuga nõusse ning

määras Harald  Riipalu Jõepera  ja Emajõe suudme vahelisel alal asuvatest üksustest moodustatud

võitlusgrupi ülemaks,  kes alustas kohe ettevalmistusi vasturünnakuks.  Terve  päev kulus

jõudude  kontrolli alla saamiseks. Selleks saatis Riipalu Meerapalusse  tanki-  ja õhutõrje

allüksustega  tugevtatud  4. kompanii. Teostati maastikuluuret,  korrastati  Meerapalust taganenud

Saksa üksusi,  täiendati  Kuuste omakaitse   allüksuse relvastust.  Õösel  anti  suurtükiväe

relvadest  pidevalt tõkketuld,  et raskendada vaenlase varustuse ja isikukoosseisu juurdevedu.

Sellest hoolimata õnnestus  Eestisse sissetungivad vastasel öösel  Meerapalusse täiendust juurde

tuua.

15.veebruari  varahommikul  alustasid Punaarmee üksused Meerapalust läänes uut

pealetungi. Kuid Eestit kaitsnud meeste paigutus osutus soodsaks. Kerged õhutõrjekahurid

hävitasid  ründajad,  ilma et vasturünnakuks valmistunud  jõud oleks pidanud lahingusse

sekkuma.  Samal ajal oli  Jõeperas maabunud uus vastase pataljon. See tähendas, et kaitselahingut

tuli jätkata kahes erinevas kohas.  Nüüd saatis  Harald Riipalu  oma pataljoni 1.  kompanii

kiirmarsil Jõeperasse kohe vaenlase üksuste vastu lahingusse. 20. diviisi  õhukaitsemeestel aga

õnnestus vaenlast rannas kinni hoida,  peatselt alustas Jõeperast lõunas  vasturünnakut ka äsja

saabunud  11. Ida-Preisi  diviisi 44. jalaväerügemendi pataljon. Lõunaks oli Punaarmee pataljon
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purustatud.
Samal ajal  aluastati  vastupealetungi  Meeraspalu suunas. Kiire rünnakuga vallutati Saksa

talust põhjapool asuv mets. Vallutati 8 vaenlase kahurit, võeti vange.  Järgmiseks rünnakuks
Meerapalule valmistuvad üksused asusid uutele lähtepositsjoonidele. Meerapalu  poolsel
metsaserval aga kohati tugevat  vastase  vastupanu.  Jõeperast saabus  tagasi sinna  saadetud  1.
kompanii. Kohale jõudis ka 44. Jalaväerügemendi pataljon.  Olukord oli soodne otsustavaks
rünnakuks.  Preislaste  pataljon,  mida tugevtati  kokku kogutud sakslaste grupiga, pidi vallutama
Pedaspää,  ülejäänud úksusega aga Meerapalu.

Rünnaku ettevalmistamiseks oli Harald Riipalu tellinud diviisiülemalt  lennukite tulelöögi
Meerapalule.  Kell  12.55 ründas 21 lennukit vaenlase positsioone. Kell  13.25  toetasid
pikeerivad  pommitajad Ju  87, "Stukad" pealetungivaid üksusi teise pommilöögiga.  Pealetungiks
koondunud üksused läksid kell 13.35  rünnakule. Kella 17-ks oli vaenlane Meerapalus  purustatud
ja Meerepalu tagasi  vallutatud. Mõni tund  hiljem võeti tagasi  Pedäspää.  24 veebruaril  löödi
sissetungijad välja Piirisaaralt.  Peipsi järve   läänekallas jäi lukku kaheksaks kuuks.

Paari päeva pärast andsid Peipsi ja Lämmjärve  kaldal  rünnaku  korraldanud üksused
(Riipalu pataljon ja Ida-Preisi rügemendi  pataljon)  kaitselõigud  kohalikele üksustele  üle  ja
suundusid  Eesti kaitseks Narva alla.
                                                                                              Rein Losin

Ausammas Mehikoormas
26. augustil 2006 avati Mehikoormas ausammas II Maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse

taastamise eest võidelnud eesti meestele. Ausamba idee autor on Lämmijärve kallastel 1944. aasta
veebruaris ja hiljem Sinimägedes Eesti kaitselahingutest osa võtnud endine õhutõrjekahuri ülem
Kaljo West.

Foto:
Kuno Raude

Eesti iseseisvuse eest võidelnud meestele püstitatud ausamba avamisel kõneleb Eesti
Vabadusvõitlejate Liidu juht Gunnar Laev.
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Pakri maastikukaitseala
Pakri maastikukaitseala on Loode-Eestis geopargi tuumala. Ainulaadne geopark hõlmab

tosin kaitseala ja kogu Balti klindi osa Harkust Haapsaluni. Kui maastikukaitseala haarab
eelkõige maismaad, siis Pakri poolsaare ja Pakri saarte vahelise mereala kaitseks on loodud Pakri
hoiuala.

Pakri poolsaar asub Eesti looderannikul Pakri ja Lahepere lahe vahel ning lõpeb
loodeosas Pakri neemega. Poolsaare pindala on 40 km², kõrgus kuni 21 m. Pakri saared asuvad
kaks-kolm kilomeetrit Paldiski linnast läänes ja neid eraldab mandrist Kurkse väin ning Pakri
poolsaarest Pakri (Paldiski) laht. Saarte ja laidude kogupindala on 24,7 km². Peale kahe suurema
saare, Väike-Pakri (12,9 km²) ja Suur-Pakri (11,7 km²), kuulub maastikukaitsealasse kümmekond
laidu ja kari.

Pakri poolsaar ja saared on olnud sõjaliselt olulised juba alates 18. sajandist, kui Peeter I
hakkas ehitama Rogerwieki sõjasadamat ja rajama kaldakindlustusi, mida tänapäeval kutsutakse
ka Muula mägedeks. 1904. aastal võeti kindlus, bastionid, muulid ja vallikraav riikliku kaitse alla.
Samal ajal kui rajati sõjasadam, ehitati Pakri neemele tulepaak, hiljem, 1889. aastal aga 52,3 m
kõrgune tuletorn. 1939. aasta oktoobrist kuni 26. septembrini 1995 kuulusid Pakri poolsaar ja
saared endise Nõukogude Liidu sõjaväe haldusse. Piirkonna suletus aitas hoida loodusharuldusi.

Pakri maastikukaitseala (1451 ha) loodi 18. mail 1998. aastal haruldaste ja teadusliku
väärtusega geoloogiliste objektide ning eluslooduse koosluste kaitseks. See hõlmab Pakri
poolsaare paekalda, rannatasandiku ja piirneva lavamaa. Lahustükkidena kuuluvad kaitsealasse
Väike- ja Suur-Pakri saare põhjaosa, saartevaheline meri koos Kappa ja Bjärgranne saarega ning
Väike-Pakri saare lõunaosa.

Pakri maastikukaitseala maa- ja veeala kuulub piiranguvööndisse. Kaitseala ainsasse,
Pakerordi sihtkaitsevööndisse jääb krüüslite pesitsusala Pakri panga järsakul. Eriti ohustatuna
kuulub krüüsel Eesti punasesse nimestikku ning II kategooria kaitsealuste liikide hulka.

Pakri maastikukaitsealal ja hoiualal leidub arvukalt haruldasi loodusobjekte ja
ajaloomälestisi. Pinnakate on Pakri poolsaarel ja saartel õhuke, üks-kaks meetrit. Paksem on see
rannamoodustiste piirkonnas klindiesisel tasandikul. Rannamoodustisi on ka saarte lõunaosas.
Pakri poolsaare ja saarte paene aluspõhi ja paeastangud loovad tingimused mitmekesisele
taimestikule. Kindlaks on tehtud 41 kaitsealust taimeliiki.

Paekaldal (kõrgus kuni 25 m) avanevad Euroopa tähtsusega aluspõhja tüüpläbilõiked ja
kivistised. Kivimeid läbib tektooniliste lõhede vöönd.
Siinne ala kerkis merest 9000–8500 aastat tagasi ja
taandub meremurrutuse tõttu. Kuni 13 meetri kõrgune
paekallas on Pakri saartel meremurrutustest põhjustatud
varingute ja lõhede tõttu sakilise servaga. Paekaldal
paljanduvad Ordoviitsiumi lubjakivid, nende all liivakivid
ja kiltsavi. Lõhed on täitunud Neugrundi materjaliga ehk
Neugrundi bretðaga. Paljanduvaid kihte iseloomustab
rikkalike kivististe kooslus.

Pakri poolsaarelt algab Põhja-Eesti jugade vöönd.
Pakri maastikukaitsealal on kokku kuus juga ja joastikku.
Jugade viie-kuue meetri kõrgused astangud koosnevad
lubjakividest.

Kaitstavate rändrahnude poolest on Pakri poolsaar
ja saared rikkad. Pakri poolsaarel 18 suurt, üle
kümnemeetrise läbimõõduga rändrahnu, kuna Pakri asub
üsna lähedal Lõuna-Soome kaljupinna avamusele. Kõige
enam rahne on koondunud muistse Litoriinamere
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rannaastangule Neostis ja Laokülas. Pakri neemel on arvukalt kivikülve Pärnasalus ja Ubaniidil.
Ainuke tänapäeva rannatasandikul paiknev rändrahn Saunakivi asub Leetsel mere ääres. Klindi
nõlval avaneb arvukalt allikaid, eriti Leetsel. Panga jalamil kasvav mets kuulub metsakaitsealade
ja Natura 2000 võrgustikku. Pakri kaitse- ja hoiualal elab 138 liiki linde, 6 liiki kahepaikseid, 4
liiki roomajaid ja 12 liiki imetajaid.

Keskkonnateabe keskuse andmetel on praegu plaanis muuta maastikukaitseala
looduskaitsealaks ning üksiti laiendada kaitseala piire. Selleks on eelkõige alust andnud 2009.
aastal Pakri poolsaarel tehtud elupaigatüüpide inventuurid, mis näitavad Euroopas haruldaste
elupaigatüüpide rohkust Pakri poolsaarel ja saartel. Kavandatav looduskaitseala on jagatud
kuueks sihtkaitsevööndiks ja neljaks piiranguvööndiks.

Pakri hoiuala on loodud 2005. aasta juunikuus eri elupaigatüüpide ja liikide kaitseks.
Hoiualasse kuulub rannikumere lõik Vihterpalu lahest Vääna-Jõesuuni, välja arvatud Paldiski
sadamad ja Pakri saarte need osad, mis kuuluvad maastikukaitsealasse. Hoiuala veeosa pindala on
ligikaudu 17 000 hektarit, maismaaosa hõlmab veidi üle 2000 hektari.

Euroopa Liidu tähtsusega elupaigatüüpe on alal mainimisväärselt palju: jõgede
lehtersuudmed, laiad madalad lahed, esmased rannavallid, püsitaimestuga kivirannad, väikesaared
ja laiud, rannaniidud, hallid luited, vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved, kadastikud,
lubjarikkal mullal asuvad kuivad niidud, alvarid, lääne-mõõkrohuga lubjarikkad madalsood,
liigirikkad madalsood, vanad laialehised metsad ning soostuvad ja soo-lehtmetsad.
Hoiualal on seatud sihiks kaitsta ka paarikümne linnuliigi, sh. krüüsli ning mõne taimeliigi
elupaiku. Pakri hoiualal pesitseb ja peatub läbirändel tuhandeid linde.

Vaatamiseks valmis. Kõiki huviväärsusi tutvustavad tähistatud loodusmatkarajad, mis
kuuluvad rahvusvahelisse E-9 süsteemi. Pakri poolsaarel on matka hea alustada Peetri kindlusest,
seejärel võiks sammud seada paekaldale. Pakri neemel on vaateplatvorm ja kaitseala tutvustav
stend. Tasub uudistada kivikülve, rändrahne ja Leetse panga haruldast taimestikku ning jugasid.

Pakri saartel tuleks matka alustada Väikekülas. Kuna saartevaheline tammitee on halvas
seisus, võiks esialgu piirduda Väike-Pakri saarega, liikudes mööda tähistatud matkarada.

Pakri poolsaare ja saarte loodusväärtusi on TTÜ geoloogia instituudi ja TLÜ ökoloogia
instituudi teadurid uurinud alates 1995. aastast. Tööde koordineerimiseks asutati 2001. aastal
MTÜ Pakri looduskeskus ja 2010. aastal MTÜ Loode-Eesti geopark.

Hella Kink
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Alatskivi lossis on nüüd korda tehtud ka keldrikorrus
Alatskivi loss on üks kaunemaid arhitektuurimälestisi Peipsi-äärses piirkonnas, mida on

järk-järgult renoveeritud juba pikka aega. Tänavu maiks said valmis viimased taastamist vajanud
ruumid keldrikorrusel. Renoveerimistööde lõpu puhul korraldati lossis 25. mail avamisüritus.

Möödunud suvel anti algne ajalooline ilme idatiiva esimesele ja teisele korrusele ning
välisfassaadile, ent toona jäi tegemata keldriosa: esialgu lükati selle kordategemine kaugesse
tulevikku. Kuna ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) kiitis rahataotluse heaks, võis
renoveerimine alata palju varem.

Projektijuhi ja lossi perenaise Külli Musta sõnul asusid sadakond aastat tagasi lossi
keldris majandusruumid, kus elasid teenijad, olid köögid ja leivatuba, teenijarahva söögituba ja
panipaigad. Alates sellest kevadest on mõisateenijad keldris tagasi, vahakujudena. Uudistada saab
kutsarit, kokka ja köögitüdrukut, kuid ka teisi mõisahoones tähtsat rolli etendanud isikuid.
Keldrikoridori on üles pandud ka näitus vana Tartumaa mõisatest.

Alatskivi lossi teise korruse külalistetubadesse on end sisse seadnud aukülaline Eduard
Tubin. Eduard Tubina Muuseum Alatskivi lossis valmis 2011. aasta kevadel Alatskivi valla ning
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi koostöös. Muuseumi ekspositsioon annab hea ülevaate Eesti
ühe kuulsama helilooja Eduard Tubina elust ja loomingust.

Ekspositsiooni algus tutvustab tuntud muusikategelasi, kes koos Tubinaga Tartus Heino
Elleri juures õppisid, nn Tartu koolkonda – Eduard Oja, Alfred Karindi, Olav Roots, Karl
Leichter.

Muuseumis on vaatamiseks ning kuulamiseks Tubina käsikirjad, salvestised, raamatud,
tutvustatakse tema loomingu interpreete, Tubinaga seotud muusikainstrumente, heliplaate,
teatrikavandeid. Samuti on võimalik vaadata Tubina enda tehtud filme ja fotosid.

Kammersaalis toimuvad loengud ning kontserdid. Infoarvutist on huvilistel võimalik
saada täielik loetelu Tubina loomingust, sirvida tema 100. sünniaastapäevaks koostatud
virtuaalnäitust ning virtuaalfotoalbumit.

Loomulikult kõlab Tubina muusika – selle muuseumi raison d’être.
 Alatskivi

Peahoone valmis 1885.a.
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu avatud pühapäeviti 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

Alguses on hääl Tõnu Tepandi, Tallinn 2012

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakooli kõnetehnika õpetaja, professor Tõnu

Tepandi raamat on eelkõige kõne- ja näitlejatehnika õpik, mis on mõeldud teatrikoolide

õpilastele, teatriõpetajatele, näitlejatele, aga ka kõigile neile, keda huvitavad sellised nähtused

nagu teater, mängimine, rääkimine, hääl. SE&JS

Lennart Meri - vabaduse valus valgus Henn Põlluaas  - Tallinn, 2011

Lennart Merist – Presidendist suure algustähega – 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. Kirjastus Kunst

Seisata, aeg! Hellar Grabbi - Tallinn, 2012

Hellar Grabbi kolmas mälestuslike esseede raamat viib lugeja esmalt Teise maailmasõja

viimasel sõjatalvel okupeeritud Tšehhoslovakkiasse, kui põgenetakse Punaarmee pealetungi eest

läbi Praha ja põleva Pilseni. Autor räägib põhjalikult noorte elust Geislingeni põgenikelaagris

Saksamaal ja õpingutest Geislingeni Eesti Gümnaasiumis. Ilmamaa

Vaba andeks andma Taimi Vanaselja - Tallinn, 2001

 Veel mäletatakse, kus asub Ingerimaa. Ingerlasi on sinna vähe jäänud. Küüditatud, arreteeritud,

laialipillutatud, venestunud… Üks rahvas hakkab kaduma ajaloo hämarusse.Tallinnas elab

88aastane usklik mees Johannes Togi. Nagu paljud teised, nii kandis temagi kümme aastat süütult

vanglakaristust. Ikka selle eest, et oli ingerisoomlaseks sündinud..

Kirjastus Logos

Liibanon 2011 Madis Jürgen, Tallinn 2012

Seitsme eestlasest jalgratturi röövimine Bekaa orus ja sellele järgnenud 114 päeva 23.3-

17.7.2011 Kirjastus Go Group

Sulev Luik Rait Avestik - Tallinn, 2011

Eesti ühe omapärasema näitleja Sulev Luige (1954–1997) detaili- ja värvirikka portree

loomiseks on autor toetunud Sulev Luige sõprade ja kolleegide mälestuste kõrval ka Sulev Luige

endaga tehtud intervjuudele ja tema mõtteavaldustele.

. Tänapäev

Finland's War of Choice Henrik O. Lunde - Haverstown, PA, 2011

This book describes the odd coalition between Germany and Finland in World war II, and

their joint military operations from 1941 to 1945.

Casemate Publishers

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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London 2012

Valitsus eraldas reservist 172 560 eurot kultuuriministeeriumile Londoni
olümpiamängudel edukalt esinenud sportlaste ja nende treenerite premeerimiseks.

Valitsus otsustas premeerida kreeka-rooma maadluses hõbemedali võitnud Heiki
Nabi 70 302 euroga ja tema treener Henn Põllustet 35 151 euroga.

Kettaheites pronksmedali võitnud Gerd Kanterit premeerib valitsus 44 738 euroga
ja tema treenerit Vésteinn Hafsteinssoni 22 369 euroga.

Tallinna linnavalitsus otsustas premeerida Londoni olümpiamängude
medalivõitjaid.

Kreeka-rooma
maadluse raskekaalus
hõbemedali võitnud
Heiki Nabi saab Tallinna
linnalt 15 000 ja
kettaheites pronksi
võitnud Gerd Kanterit 10
000 eurot.

Nabi treenerit
Henn Põllustet pre-
meeritakse 7500 ja
Kanteri treenerit
Vésteinn Hafsteinssoni
5000 euroga.

Mõlemad
sportlased on Tallinna
elanikud. Heiki Nabi   Foto: Ilmar Saabas

Gerd Kanter
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XXI Lääneranniku Eesti Päevade ja XI ESTO ühendatud festivali logo konkursi võitja

             LEP-ESTO2013 korraldusmeeskonnal on hea meel teatada, et selgunud on järgmise aasta
festivali logo (lisatud). Võistlusele esitati ligi 50 kavandit maailma eripaigust. Väga rahvusvahelisse
finaalvooru jõudsid Eesti, Austraalia ja USA esindajad, kelle seast väljus anonüümse hääletuse tulemusel
võitjana San Francisco sümbolina tuntud kuldvärava sild Eesti sini-must-valge trikoloori taustal.

Logo autor on Linnea Bartling, kelle sõnul: „oli eesmärgiks luua selgejooneline logo, mis
koheselt meenutaks nii Eestit kui ka San Franciscot. Lihtne valik eesti rahvusvärvide taustal Kuldvärava
sild kui San Francisco sümbol. Samuti sümboliseerib sild kahe kultuuri ja asukoha ühendamise ideed ning
ürituse peateemat.“

Festivali presidendi Ingrid Echteri sõnul toetab logo suurepäraselt meie festivali märksõna
„connect“ – “Sild ühendab üht kallast teisega ning aitab piltlikult luua kontakte ja sidemeid eri
generatsioonide, riikide, rahvuste, kodu- ja väliseestlaste vahel, eesmärgiga kasutada eestlaste üleilmset
võrgustikku meie imeilusa ja innovatiivse kodumaa ning nutikate ja töökate inimeste tutvustamiseks kogu
maailmale.”

Suur-suur aitäh osalejatele ning ootame kõiki järgmisel aastal, 28. juunist – 1. juulini 2013.a. San
Franciscosse XXI Lääneranniku Eesti Päevade ja XI ESTO ühendatud festivalile.

Neljapäevane programm sisaldab nii uut kui vana: nii kaasaegset kui traditsioonilist muusikat,
tantsu, ansambleid ja teatritruppe nii Eestist kui mujalt ning harjumuspärast „salakõrtsi", kaasahaaravaid
spordi- ja malevõistlusi, rahvapidu ning lõpu-balli, loenguid ja seminare ning Silicon Valley
ärikonverentsi ja palju muud, millega San Francisco oma külalisi tervitab. Programm algab suurejoonelise
ja formaalse avatseremooniaga, mille külalisesinejaks saab olema meie armastatud San Francisco Balleti
esisolist Tiit Helimets.

Vaata LEP-ESTO2013 uut logo ja lisainformatsiooni ürituse kohta meie kodulehel: www.lep-
esto2013.com/ ning liitu meiega Facebookis.
Üks maailma turismi lemmiksihtkohti, San Francisco, ootab kõiki 2013.a. suvel kohtuma vanade
sõpradega ja looma uusi tutvuseid!

LEP-ESTO2013 has chosen the winning logo

The 2013 LEP-ESTO committee is proud to announce that a logo (attached) has been chosen to
represent the combined festival, which will take place in San Francisco CA next year. From across the
world 50 variations were submitted, of which, the final candidates originated from Estonia, Australia and
USA. Through an anonymous vote, the winning logo was chosen of San Francisco’s symbolic Golden
Gate Bridge colored in a traditional Estonian blue, black and white background.

Linnea Bartling, the artist of the logo says “We wanted a bold logo that immediately brought to
mind both Estonia and San Francisco. The Golden Gate Bridge was an easy choice for an iconic piece of
San Francisco to feature, using Estonian national colors. The bridge can also be taken to represent the
idea of connecting the two cultures and places across a distance, a core theme of the event”

The festival’s President, Ingrid Echter is thrilled with the choice as it perfectly reflects the
festivals theme of “connect”. “The bridge connects one coast with the other and helps visually create
connections from various generations, countries, cultures and Estonians from both the homeland and
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abroad. We hope to bring together the vast Estonian web of innovation, intellect and hard work to share
with the World”

A big thank you goes out to all the participants as we eagerly await June 28th to July 1st of next
year to celebrate the XXI West Coast Estonian Days combined with the XI ESTO as one joint festival in
San Francisco CA.

The four-day program includes both old and new: new age to traditional music, dance, ensembles
and theaters from Estonia and around the world. Sports, chess tournaments, lectures and seminars will
keep the days busy with fun to last into the early hours of the morning at the nightly secret pub. San
Francisco will welcome its guest with a tour of Silicon Valley, a traditional Rahvapidu in the picturesque
CA countryside as well as a formal Ball honoring the festival. The festival will kick-off with a spectacular
opening ceremony where guests will be privileged with a performance from our locally loved Tiit
Helimets, one San Francisco Ballet’s principal dancers.

             Please visit us on our website - www.lep-esto2013.com/ and join us on Facebook to see our
celebrated logo and read more about the event.

One of the World’s most visited cities, San Francisco, invites all of you in 2013 to reunited with
old friends and create new ones – come connect with us!

PR contact: Evelin Kasenomm evelin@lep-esto.com

Majutus - Accomodation

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

LEP-ESTO külalistele maksab 1 öö 159$, millele lisanduvad sel hetkel kehtivad maksud (so umbes 25$).

Hinnad kehtivad ühe- ja kahekohalistele tubadele. Täiendava inimese (18.a ja vanemad) tasu on 25$ öö
kohta.

Standardtuba: 159$ öö

Sviit: 359$ öö (kogus limiteeritud)

You can now make your hotel reservations at the LEP-ESTO 2013 host hotel Grand Hyatt Union Square
at the special rate of $159.00 per room-night. In order for you to be able to see San Francisco and its
surrounding areas during your travels, we have also applied the rate to three days prior and three days
after the event (from June 25 to July 5). The cut-off date for bookings is June 20, 2013.

The number of rooms is limited, so make sure to make your plans early.

Make or view your reservation here: https://resweb.passkey.com/go/SFEstonians
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Pildileht
Fotod: Heldur Kaljuste, Karl Kaul, Vello Püss

Apostliku Õigeusu koguduse suvine väljasõit Kembi tallu. 19.08.2012

Jaanipäev/Võidupüha Mäeotsal 23.06.2012

Leelo: Katrin, Silvia, Brigid, Kaili, Mari, Michelle, Ingrid, Mae-Helena, Vivien

Isaac ja Brigid  23.06.2012

Jaan Kirss lauluõhtul 11.05.2012

Thomas ja Jaan
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Peaminister prof. Jüri Uluots
17. Aug.1944 raadio kaudu peetud  kõne  transkriptsioon,

milles Eesti  valitsuse esindaja otseselt  suunab Eesti mehi võitlema
Saksa vormis  NSVL vastu.

''Eesti  rindel  on alanud suur pealetung,  mitte üksi  idast vaid ka kagust.  Sellega on
loodud olukord, mis nõuab kindlat seisukoha võtmist.

10 augustil ma rääkisin Tartus. Nüüd on aga kaaskodanikud avaldanud tugevat soovi, et
ma  kordaksin  oma  kõnet  raadios,  et  ka  suured  hulgad saaksid seda  kuulda.

Selles sõjas ristlevad paljude riikide ja rahvate huvid. Mitmed rahvad võitlevad koos
teiste rahvastega kellega neil  ei ole ühtegi sihte  ja huvisid. võideldakse koos kuid igal
on oma huvid   ja  eesmärgid.

Eestil ei ole midagi tegemist suurriikide võitlustega üksteise vastu. Tehakse selles sõjas
hirmus palju propagandat ühe ja teise rahva arvel ja pillutakse puru inimestele  silma.
Ka meie oleme omal nahal saanud mitmesugust propagandat tunda. Meil on  silmade
ees  ainult Eesti huvid.

Idast tunti meile ilma põhjuseta kallale. Meie kaitseme oma riiki ja vabadust. See on
ainuke põhjus  miks meie sõdime.  Meie rahvas teab mis tähendab kallale tung idast.
Peaks Venemaa meid jälle okupeerima, siis ootab meie rahvast häving ja laiali-
vedamine  Siberisse.  1941.a.  ootasime igatsusega päästemist ja päästemine tuli.

Kui Venemaa  uuesti meid  okupeerib siis ei ole meil ühtegi päastmist oodata. Ja kui
kord  päästemine,   siis ei ole enam ühtetgi  eestiverelist inimest olemas keda võiks
päästa.

Sõda läheb lõpule. Meie peama  katsuma hoida  oma maad vabana, kuni saabab rahu
või vähemalt vaherahu . See võib päästa meie hukkumist. Meie arvestame selles sõjas
reeglitega ning meil on õigus abi vastu võtta igalt poolt, kust see meile tuleb. Seekord
aitavad meid sakslased  ja sellepärast võitleme meie nendega koos. Teist ega kolmandat
võimalust ei ole.  Peame selles võitluses kõik jõud kokku võtma. Need  kes seni on endid
tagasi hoidnud, astugu välja ja mingu frondile. Bolsevistlikul Venemaal  pole ühtegi
õigust meie kallale tungida.

Liitumine 1940  aastal  Nõukogude Liiduga oli terrori ja sõjaväe võimuga . Eesti rahval
ei ole sellega midagi tegemist.

Saatus on praegusele generatsioonile raske koorma peale pannud, aga ka endised
generatsioonid on pidanud samasuguseid raskusi kandma. Alates 1130.  aastal  on    39
sõda käinud üle meie maa ning käesolev on 40- nes.  Neis sõdasid tuli  90%  idast. On
alati leidnud rahvaid, kes Eestimaad on aidanud. Taanlased, Rootslased, Poolakad. Ja
Eesti elas üle kõik need sõjad. Meie paneme oma lootuse kuningate kuningale ja teame,
et meie pool  on õigus ja õiglus.  Praeguses raskes olukorras loodame meie Temale ja
usaldame endid Tema kaitsele..."

                                                                        Rein Losin  2012 aastal
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Black Ribbon Day Memorial
August 23rd, 2012 - Estonian Church

Photo: H. Kajaste
Front row left to right...Dr.Robert Batt, organist; Pastor Andres Rebane; Myron Petriew, Canadian
Ukrainian Congress; Pastor Vida Jaugelis,Lithuanian community; Milvi Puusepp, St.Peters
Estonian Church chairman ; Mark Warawa,Member of Parliament,Langley,BC; Vello Püss,
Estonian Orthodox Church, Vancouver Estonian Society ; Kris Lubowski, "Gazeta Polska Club";
Arvo Marits, EKN; Estonian Central Council.
Back row left to right: Pastor Heldur Kajaste, Estonian Baptist Church; Father Edward Evanko,
Ukrainian Catholic Church; Father Roman Tsaplan, Ukrainian Orthodox Cathedral in Vancouver;
Harry Jaako, Honourary Consul to Estonia in Vancouver; Martin Kuuskmann, bassoonist.
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Ülikooli lõpetaja

Õnnitleme!

Danica Fahlman lõpetas Simon Fraser
Ülikooli Bachelor of Criminology kraadiga.
Pidulik lõputseremoonia toimus 14.juunil
2012. Danica on Laida Telderi tütretütar.

Congratulations to Danica Fahlman on
attaining a Batchelor of Criminology degree
at SFU.

Teeneterist Raul Vabasalule

Noorte Kotkaste Keskjuhatuse
otsusel, 21. mail 2012,   annetati
Eriklassi Nr. 2 Teeneterist Raul
Vabasalule.

Raul Vabasalu was awarded a
special service award 'Teeneteristi
Eriklassi Nr. 2' by Noorte Kotkaste
Keskjuhatus on May 21, 2012 .

Jõulutervitused Postipoisis
Tähtaeg: 28. november

Annetusi võtavad vastu Vello ja Mare - VES Raamatukogus
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Bold Decisions After Soviet Era Provided Essentials For Estonia's Success

TALLINN -- On his desk in the presidential palace in Estonia's capital, President Toomas Hendrik Ilves, the third
elected president of Estonia in modern times, has an iMac and a MacBook Air. He can also write computer code.
Estonia has won itself a reputation for being a tech-savvy nation, a country that produces more digital start-ups per
head of population than any other in Europe. And that starts at the top.

Mr. Ilves, in his second and final five-year term, was recently in the news for a very public spat with the
economist Paul Krugman. It says something about Mr. Ilves's embrace of technology, and his belief in openness,
that he chose the public micro-blogging network Twitter to slam Mr. Krugman.

Mr. Ilves won't be drawn but instead produces two graphs plotting Estonia's gross domestic product: The
one used by Mr. Krugman that covers the years 2007-2012, showing GDP to be at little more than 90% of peak
value, and another charting from 1996 onward. This tells a different story, namely that, despite the dip, GDP has
doubled.

When you look at Estonia's path from throwing off Soviet occupation in 1991 to the highest per capita GDP
of any of the three Baltic states today, it is hard not to be impressed by how much this tiny country -- its population
at 1.3 million, only the size of Copenhagen's -- with an obscure language and unenviable weather has achieved. Mr.
Ilves pays credit to the decisions made two decades ago as the country returned to the map.

"You need to hold certain strictures that set you on the right path; economic, fiscal and constraints on
power," he says. "It is very telling that no government that came out of the Communist period with a presidential
form of government today is rated as free. None of them. The only countries to emerge from the Soviet Union with a
clean bill of health are the three Baltic countries all of which have parliamentary systems with a president as head of
state but with most formal powers vested in the prime minister and parliament. "One clear thing about parliamentary
systems," says Mr. Ilves, "is they dissipate power so that it never concentrates in the hands of one person.

"It is very difficult for Americans to understand this," he says. "They say 'but the [Estonian] president has
no power.' But thank God the president has no power. You have a prime-ministerial system so that, at any time, the
guy can fall."

As well as setting strict limits on power, another of those founding decisions back in the 1990s occurred
when Estonia withdrew from the ruble zone and introduced its own currency, the kroon. Rather than establishing a
central bank, Estonia formed a currency board, pegging the kroon to the deutsche mark, and backing the currency
1:1 with foreign currency. "We had no choice. We wanted a sustainable currency. What we faced was a complete
cut-off of liquidity in one day."

Another key decision made in those early days was the introduction of a flat tax. Estonians pay 21% of
their income in tax, irrespective of how much or little they earn. "Of course everyone will say it was ideological,"
says Mr. Ilves, "but a lot of it was about 'how the hell do we do a progressive tax?'"

Coupled with the flat tax was the decision to encourage Estonians to submit their tax returns electronically.
At present, some 93.5% of income tax declarations are made online.

How does he feel about the great issue of the day, the future of the euro? In particular, does he have any
regrets about being the last country into the club -- Estonia joined in January 2011? "I would much rather have
Estonia inside the euro zone no matter what happens than to be out of it," Mr. Ilves says. "Outside the euro zone we
are a small country" and he thinks that small countries appear unreliable to the outside world. "[People think],
'maybe they have very good policies, but you never know, they might be a bunch of weirdoes, they might do
something crazy and devalue.' Inside the euro zone we are the ones that follow the rules. I think we are much safer --
we are in a safe harbor, especially as a small country."

As tensions in Europe continue to grow, the divisions on the continent appear to be widening between the
countries around the Baltic Sea and those around the Mediterranean.

"The people in the north are more responsible" Mr. Ilves says "because if they didn't plan ahead they would
die, they would not survive the winter. It is quite clear that there are countries that have one attitude toward fulfilling
contractual obligations, and telling the truth then there are countries that have different attitudes. . . . Certainly in our
area, if you say 'I will do this' we feel a sort of nagging obligation to do what we say we would do."

"It is hard to convince people that they are not as rich as they think they are -- that leads to bubbles. People
in Estonia in 2007 felt a lot richer than they were. Then we ended up de-leveraging and found out it was all illusory.
Our standard of living has fallen because of the crisis. Well that is true, but maybe we were not living in the real
world." Ben Rooney

2 July 2012, Wall Street Journal Europe
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Remembering Friida Teng
22.04.1921 - 29.07.2012

Thank you everyone for joining us today in remembering Friida Teng, who in our family was not
only known as Vanaema and Ema but was also known as Vana-Vanaema and our friend.   Our names are
Tanya, Sherrie and Tera and we are grandchildren of Friida’s.  It brings us great honour in being asked to
deliver Vanaema’s eulogy as we were truly blessed to have had Vanaema as a part of our lives as she was
not only our grandmother but she was also one of our role models and we truly thank her in helping shape
us into the women we are today.

As we share with you events from Friida’s amazing life for today’s purpose, we will be
addressing her in this eulogy as Vanaema.

Vanaema was the 7th of 9 children and was the last surviving member of that family.  She was
born in Kõpu, Hiiumaa, Estonia to Kustav Laur and Katarine Weinberg on April 22, 1921 and on Sunday,
July 29th2012, she left us to be in heaven with
her late husband Bernhard Teng.

As a child growing up in Estonia
Vanaema spent time singing, drawing, playing
the organ, doing embroidery, picking berries,
weeding and helping out with numerous
chores around the farm.  At the young age of 8
she shared with her father, a school principal,
the desire to be educated.  Her long time wish
was to either become a teacher herself or to
study music.

During her years in high school, as a
pass time, she would play music with a group
of friends.  It was through this common love
for music that Vanaema received a proposal
by Bernhard Teng, our Vanaisa.  When her
mother and father were asked if they could be
married they replied, “Go ahead, it is one less
mouth to feed.”  Happily, they were then
married in 1938.

Vanaisa had a store in Külama,
Hiiuma and Vanaema would begin her day at
4 am in order to ensure that she had fresh
baked buns available to the children to buy as
they passed on their way to school.  It was that
winter, on Christmas Day, her first child, Koit,
was born, and then two years later, in 1940, on
Estonian Independence Day, Are, a second
son, was born.
             During her early years of marriage,Vanaema encountered many challenges.  The Second World
War had just begun and she shared how the Communists came into the store and emptied it of all their
products, along with taking their car, truck and radio.  The communists then wanted to have the military
live in their home as it was felt by them that it was too big for the family.   Not wanting to live with the
military, the family made the decision to move to Vanaema’s family home where a third son, Vello, was
born in February of 1941.  During this difficult year Vanaema sadly also lost 2 siblings, a brother and a
sister to the war.
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Difficulties continued as Vanaisa had to go into hiding in the bush to avoiding being conscripted

by the communist military, therefore, Vanaema spent much of a year tending to the family home and

raising 2 active boys and a baby.  When it was felt safe to rejoin his wife, Vanaisa and Vanaema reunited

and opened a second store in place of the first.

In the spring of 1943 Vanaema then gave birth to a beautiful blue eyed baby girl, Eha.

In the fall of 1944 due to the continuing war the family did not feel safe and began to plan their

escape.  In September 1944 on a small boat, with butter in a pail, vodka taken from the store and bread,

the family attempted to leave Estonia.  Unfortunately they were picked up by a German U-boat and were

returned.  A week later a second escape attempt was successful when on September 23 at 3pm Vanaema

left without Vanaisa, with her 4 young children on the voyage to Sweden.

Upon arrival, not knowing if her husband was still alive, Vanaema remained alone, in a refugee

camp, with her 4 young children.  A week later, and after finding his family through posted lists, Vanaisa

and Vanaema were reunited.  After spending a month in a refugee camp the family then moved into a

rented home.  During her time in Sweden Vanaema not only helped Vanaisa work on a farm feeding and

milking the cows at 4 am but she also helped the family’s budget by picking wild blueberries.As the

family was preparing to migrate to Canada, Vanaema also began to teach her children how to speak

English. In February of 1948 her 5
th
 child, Kusta was born.

In November 1948 the family left Sweden for Canada.  They arrived in Halifax and took the train

to the West Coast where they then went by boat to a logging camp called Klahoose Camp, which is

located in Toba Inlet on the mainland across from Campbell River.  There she not only raised her now 5

children but she also took on the occupation of the janitor of the school house, and doing the laundry and

sewing for the families and workers in the camp.

In late 1950, after an unexpected visit to Vancouver, Vanaisa returned announcing that he had

purchased a farm in Pitt Meadows where there where 12 cows to milk by hand.  This made Vanaema

secretly cry.  Unfortunately selling milk alone would not pay for the farm so Vanaisa had to leave to go to

work in logging camps.  With Vanaisa away working Vanaema once again was left alone to look after the

5 children and now a farm with 30 cows, but thank goodness by this time a milking machine was

purchased.  She would also make time to go and pick berries that were in season or turn peat at the Peat

Bog in Pitt Meadows for some extra money and sometimes she would have her children with her which

could not have been the easiest as they were sometimes full of mischief.

One thing for sure was that family always came first for Vanaema.  It is shared that she would

stay up until 3 or 4 in the morning just to sew special 4-H blankets for her children’s Holstein Calf Club

so that they would be nicely 'dressed' when they took them to the PNE for shows.  She did this, along

with staying up late to finish canning preserves and still got up at 5 am to go out and milk the cows.

One time her son, Are, recalls that he needed a ride to work in Vancouver so Vanaema got out of bed at

3:30 am to ensure that he was there for 5:00 am.

She spent endless hours at her sewing machine ensuring that her children were well dressed, even

if clothing needed to be made from emptied flour sacks.

In Pitt Meadows Vanaema had an immaculate flower garden with beautiful flower beds that

people would ask to have their wedding photos taken in front of.   We are sure that Vanaema had almost

every kind of fruit able to grow in the lower mainland planted on the farm. She had a vegetable garden

that was always the lushest and biggest around.  She picked, canned and processed everything.  Even the

spoiled fruit from the orchard was used to make wine, which (whisper) we think she sampled at bottling

time.

As children it was always fun going to the farm.  No matter how busy she was she always

welcomed us into her home.  Vanaema also always had homemade bread and soups.  As kids she taught

us how to sew a little as she made a lot of clothes for us and many for her friends.  She would also take

time to teach us how to knit, crochet, and make many crafts from nature and recyclable products.

Vanaema loved making things….She did beautiful embroidery which showed in the traditional Estonian

dresses that she made for herself and all the family ladies. She made special Estonian dressed dolls as

well, intricately designed, she was very talented.

32



She had a remarkable ability to remember special dates and I asked her recently how she
remembered everyone’s birthday, anniversary, and all, and she said “I used to by memory, but now I have
a calendar book!”  On these special occasions, if it was yours, you could always count on your birthday
ring (raisin bread) in the shape of the year or a special shape, or rhubarb cake with your number in berries
to be made waiting for your arrival along with a homemade card and a homemade crocheted tea towel.  I
have enough to last me my lifetime.  I’ve been saving them.  When it became too difficult Vanaema
always had a card and a monetary gift in the amount of years old you were or years married.  I still
remember my mom saying, this isn’t fair, I get more money for being alive, than being married to your
dad!  Vanaema was unique.

Along with her time spent tending to her family and the farm she also loved the company of other
people.  She often would be found playing the organ or the accordion with her close friends or would be
actively involved with the Estonian Society.  One of our fondest memories was when she and Vanaisa
would play at Mae Otsa in Mission.  I loved watching them dance with her wearing her Estonian costume.

In 1975 Vanaisa and Vanaema purchased some property in Mesa, Arizona where they would then
begin to spend 6 months out of the year.  Vanaema’s Estonian heritage was always important to her and
while she was in Mesa she became one of the founding members of the Valley Estonians where she
would organize and contribute to displays that they put on at local fair events.

Even the desert could not keep Vanaema out of the garden.  In Mesa orange, grapefruit and lemon
trees were purchased.  As a child I remember often going and picking the fruit.

In 1996 after the passing of Vanaisa, Vanaema remained in Pitt Meadows full time living with
her daughter Eha and her husband Don.  I am sure that Vanaema was lonely without Vanaisa, but she
didn’t let it on to us.  She continued to keep herself busy with her sewing, crocheting, gardening, baking
and preserving.  As a child I remember Vanaema saying, “Never say you can’t do that!” or “You can
make that instead of buying it.”

One of my memories was when my cousin Ken accompanied Tera and I to Mesa.  Tera and I did
not have a stuffed animal to cuddle with at bedtime, and I had forgotten my bathing suit well Vanaema
said,“That’s okay I’ll make them!”

No matter how difficult life appeared to be at times in her life, Vanaema never complained,
however, she was very set in her ways. (smile)  Vanaema was honest to the core, and if she had a fault it
would be that she strove for perfection in everything that she did and she expected that we would try for
the same.

In 2004, at the age of 84, Vanaema’s health began to change with an aortic valve replacement
which she recovered well from, allowing us to keep her in our lives for a few more years.  Although her
health was not good she was still determined to do things on her own causing falls to occur.  In January
2011 the family made a very painful decision to have her placed in a care facility.  She was in Langley
Lodge until August 2011 and then moved to Baillie House in Maple Ridge.

Vanaema was a strong, courageous woman.  She was a role-model to her children, grand-
children, and people who knew her.  She was the “glue” that kept all of us together and with her passing it
is hoped that this glue does not weaken.As mentioned earlier, she wanted to be a teacher……well
informally she was, ….a life teacher.  Everyone in her family can say that they learned something from
her.  Her music stayed with her till the day she died.  She loved to listen and she played until she could
play no longer, in the care home.

We are so blessed to have had Friida and Bernhard in our lives for as long as they were.
Vanaema, 91 years and Vanaisa, just shy of 83 years were both huge role models for many in many
different ways.

Thank you for being a mother, grandmother, great Grandmother, teacher, role model, and friend.
You will be missed and celebrated for generations.  May you rest now in peace, pain free and

dance and play music all day long.
Your loving family.
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Kallid laulusõbrad!

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU
JA KOHVIÕHTULE!

Reedel, 14. septembril 2012.a.
kella 19.00 kuni 21.00

Tulge kõik ja alustagem
 uue energia ja rõõmsa lauluga

 sügishooaja tegevust!

Palun tooge midagi kaasa  kohvi kõrvale.

Jätkame ilusat
lauluõhtute
traditsiooni,

mida Malle aastaid
tagasi alustas!
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Läänerannniku Eesti Päevad XXXII
Vancouver ( ? )                         2015

Peale järgmise aasta Lääneranniku Päevi San Franciscos on kord jälle Vancouveri käes aastal
2015.  Vancouveri pere peab kokku tulema ja otsustama kas võtame selle au vastu või laseme
selle 62 aasta traditsiooni vaikuda.  Ma kutsun  kõik huvilisi koguneda Meie Kodus laupäeval,
29. Septembril sa  kell 10:00.  Kõik EOLLi liikmesorganisatsioonid on eriti oodatud.

After next years Westcoast Estonian Days in San Francisco it is Vancouver's turn in 2015.  We
hereby invite all who are interested in maintaining this 62 year tradition to meet at the Estonian
Church on Saturday, September 29th at 10:00 a.m.

Alar Suurkask, EOLLi Vancouveri esimees
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

09.09.2012 "Metsatöll" esineb Vancouveris - Folk metal
band performing in Vancouver

Rickshaw Theatre - 253 East
Hastings Street, Vancouver

12.09.2012 12.00 Pensionäride sügisene tegevus algab - Senior's
Club activity begins for the fall season

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

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

29.09.2012 10.00 EOLL - LEP2015 Vancouveris - Planning
Meeting for 2015 West Coast Estonian Days

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

27.10.2012 10.00 Talgud - Closing work party Mäeotsa - 32113 Olson Ave,
Mission

03.11.2012 Mardipäeva pidu Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

28.11.2012 Postipoisi jõulu numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

02.12.2012 12.00 Jõululaat - Bazaar Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

05.12.2012 12.00 Kuldse klubi jõululõuna Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

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

03.02.2013 12.15 Vancouveri Eesti Seltsi peakoosolek - AGM Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

10.02.2013 12.15 Kirikufondi peakoosolek - Estonian Church
Foundation AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

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

www.estonianevents.com


