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Jõulud 
 

Jõulud on imelised pühad. Juba nende ootuses on midagi hella. Hinges on millegi suure, 
puhta ja püha ligiolu tunne. Tunne, et isetu, ennastohverdav armastus ümbristseb meid. See 
kandub läbi mõõtmatu ruumi, mähib meid endasse, tungib meie südamesse, vallutab meie 
mõtteilma. Sellel on õilistav jõud. Tahaksin olla parem kui olen. 
 Minu esimesed jõulud, mida mäletan, olid Vooru mõisas. Olin siis vast viieaastane. 
Kuusk seisis tagatoas ja selle küljes rippus ema küpsetatud präänikud ja õunu. Isa oli poest 
toonud ka mõned pulga moodi kommid, millele värvilised ribad ümber mähitud. Kommipaberi 
otsad olid säbrulised. Olin väga errutatud. 
 Pidi tulema keegi habemega mees. 
 Viimaks see hirmus mees tuligi, kott käes, vitsakimp vöö vahel. Pugesin hirmunult ema 
selja taha. Kartsin kõike kolme: vitsa, sest teadsin, mis sellega tehakse; kotti, sest vahel oli 
öeldud, et potikaupmees tuleb, topib halvad lapsed kotti ja viib ära; ja vanameest ennast. Oli teine 
niisuguse suure kasukaga, halli pulstunud habemega, silmad kissis karuse all ja küsis: „Kas siin 
häid lapsi ka on?” 
 Ema hakkas mind tundmatu külalise poole lükkama, ise ütles: „Siin on küll üks laps, ega 
tal viga ei ole, päris hea teine, vahel juhtub mõni väike pahandus, aga sellest ei ole midagi! ” 
Haarasin ema seelikusabast kinni, ehkki tundsin, et asi ei ole kõige hullem, ema on minu poolt. 
Kahju, et isa kodus ei ole, oleks veel julgem, Aga emast ma igaks juhuks siiski lahti ei lasknud. 
 Nüüd võttis vanamees välja väikese kotikese präänikutega ja mõned pikkad kommid, 
nagu meil kuuse otsaski: „Need on sulle. Oled olnud hea poiss. Tule võta nüüd vastu! ” Mina aga 
ei usaldanud lähemale minna. Nii võttis ema mu präänikud vastu. Ära minnes ütles vanamees: 
„Vaata, et sa hea poiss oled. See siin vöö vahel on halbadele lastele! ” 
 Kui see kardetav mees oli läinud ja välisukski kolksatanud, julgesin emast lasti lasta. Ega 
ta ometi tagasi ei tule? Puudutasin näpuotsaga komme. Neil olid säravad ribad vindikujuliselt 
ümber. Ka präänikud olid hoopis teistmoodi kui need, mis ema tehtud. Ääred sakilised ja augud 
keskel. August sai sõrme vabalt läbi pista. Kogu prääniku pind oli mingitest läikivatest 
kristallidest krobeline. Ema ütles, et see pidi väga magus olema. 
 Kui siis isa koju tuli, oli mul palju jutustamist, et vitsakimp ja puha. Peale selle veel 
niisugune habe, et vanal Lamba Jaanilgi ei ole sarnast. Siis hakkas isa mulle seletama:  veel 
niisugune habe, et vanal Lamba Jaanilgi ei ole sarnast. Siis hakkas isa mulle seletama: „Vaata, see 
oligi jõulumees. Vitsakimp on tal nii moe pärast. Kui keegi just väga paha on olnud, siis annab 
vahel paar nähvi, sedagi nii meeldetuletuseks. Suurte habemetega mehed on kõik head mehed, 
eriti aga jõulumees. ” 
 Möödus aasta. Eelmised jõulud olid ammu ununenud. Ema küüris toad puhtaks, küpsetas 
lõhnavat saia ja ütles, et jõululapse sünnipäev on tulemas. Siis peab kõik puhas olema. Kindlasti 
tuleb ka jõulumees ja toob kingitusi. Neid saadab jõululaps headele lastele. Tema inglid lendavad 
õhtuhämaruses ringi ja vaatavad, kus on häid lapsi. 
 Läksin akna juurde ja vaatasin välja. Väljas oli pime ja ingleid polnud näha. Kui ma selle 
kohta küsisin, selgitas ema: , selgitas ema: „Ega meie neid ei näe, aga nemad näevad meid küll.” 
Püüdsin siis olla hea poiss, sest see pidi jõululapsele meeldima. 
 Järgmisel hommikul leidsime üllatuse. Esikus oli suur ilus kuusk. Jõulumees oli öösel, 
kui meie magasime, kuuse toonud. See oli märgiks, et tal on kavatsus õhtul tagasi tulla. Nüüd läks 
asi põnevaks. Tõime isaga kuuse tuppa. Oli ilus puu, põrandast peaaegu laeni. Kuuse külge 
riputasime ema küpsetatud präänikuid ja väikeseid punapõskseid õunu. Samuti mitmevärvilisi 
kompvekke. Need olid suured ja kandilised, läikiva paberiga. Küll need särasid ja vilkusid 
huvitavalt. Küünlad keerati traadist küünlajalgadesse. Küünlajalad olid alt kaheharulised, harude 
otstes hõbedased käbid. Käbid olid raskuseks ja hoidsid küünla kuuseoksal püsti. Oi, kui ilus see 
kõik oli! 
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 Saabus jõuluöö. Kõik oli vaikne ja pidulik. Olime juba saunas käinud ja puhtad särgid 
selga pannud. Ema oli veel jäänud sauna pead loputama, tal ju pikad juuksed, ei saa nii ruttu. 
Meie isaga aga panime kuusel ühe küünla põlema, ootasime ema ja vaatasime küünlaleeki. Siis 
isa jutustas, kuidas kuningad iidsel ajal jõulusid pühitsesid: „Vanasti, kui kõik rahvas veel vaeselt 
elas ja ega kuningadki väga rikkad olnud, toodi jõulude ajal tuppa õled. Ka jõululaps ise oli 
laudas sündinud ja oma esimesed ööd sõimes õlgede peal maganud. Jõuluajal istuti siis õlgedel ja 
söödi jõululeiba. Pala kasteti enne suhu panemist rasva sisse. Tavalises talupoja leivas oli ühe 
peotäie jahu kohta kaks peotäit aganaid. Aga jõululeiva sisse pandi aganaid poole vähem, nii et 
jahu ja aganaid oli mõlemaid ühepalju. Ka rasva sisse võis palukest kasta ainult jõulu ajal. See oli 
kingitus jõululapselt. Kuningatel aga oli parem järg. Kui talupoeg võis tarre tuua vaid ühe kubu 
õlgi, siis kuningale toodi tare õlgi täis akna ääreni. Kuninga leival ei olnud jõulu ajal üldse 
aganaid sees! Ja rasva oli tal terve kausitäis. Tema ei kastnud oma palukest rasva sisse, vaid 
rüüpas seda leivale peale kausi ääre ” 
 Korraga koputati uksele ja sisse astus jõulumees. Oi, see oli hoopis teist moodi kui 
eelmisel aastal: pikem ja peenem, suured vildid jalas, habe aga oli tal vägev, linakoolna moodi, 
nagu ema voki peal. Alguses võttis jalad nõrgaks, aga nägin, et vitsakimpu ei ole. Ega siis 
olukord väga tõsiseks minna ei saa. Ja milline sõbralik hääl tal oli! Ütles, et inglikesed olla talle 
öelnud, et siia on tarvis jõululapse poolt mõned kingid tuua. Uuris, kas ma tähti ka juba tunnen. 
Mõnda ikka teadsin. Siis ladus kingitused lauale. Viimane öeldi olla emale. Ema - ta ju veel 
saunas, mis ta küll seal nii kaua teeb? Vaatasin uurivalt jõulumehele otsa, midagi väga tuttavat oli 
ta silmades. Üks silm vaatas pisut kõõrdi - kus ma seda varem näinud olen? Siis ta läks: „Ole siis 
hea poiss, siis tulen tuleval aastal jälle. nglikesed toovad mulle teateid, kuidas elad ja mida teed!” 
 Varsti tuli ema saunast pesukausiga kolistades. „Kus sa küll olid nii kaua, meil käis 
jõuluvana, vaata, mis ta tõi! Siin on ka sinule midagi! ” - „Oi, kui kahju, et ma teda ei näinud!  
Kas sa jõuluvanale aitäh ütlesid?” - „Ee  ei, läks meelest ära.” - „Kuidas siis nõnda?” tõreleb 
ema, kuid ta silmades välgatab teatahtlik tuleke. Jään teda vaatama: „Ema, jõulumehel olid sinu 
moodi silmad! ” - „Mis sa nüüd ajad, ei või olla! Lähme süütame ka teised küünlad, siis on ilusam 
ja inglid akna taga rõõmustavad koos meiega!” Jah, inglid, need võivad küll olla ühed imelised 
olendid, kahju, et neid ei näe. 

Uudu Rips (1924-2010) 
 
 
 

Jõulud 
 
Kätte jõudnud õhtutund 
taevast langeb pehmet lund. 

Lumi katab iga puu 
taevast paistab ümar kuu. 

Üle ilma jõuluöö 
kiirgab selgelt tähevöö. 

Kirikutes lauluhääl 
rahu olgu ilma pääl. 

Igal hingel rõõmus meel 
jõululapsest laulab keel. 
 

Laida  
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RÕÕMSAID JÕULUPÜHI 
MERRY CHRISTMAS 

HEAD UUT AASTAT 
 

Soovivad sugulastele, sõpradele ja tuttavatele: 
 

EESTI KUTUURI ÜHING KANADAS 
KODUKIRIKU RAADIOSAATED 
LEPIK CONSTRUCTION LTD 
PENSIONÄRIDE ÜHING VANCOUVERIS 
REMAX BILL GOOLD REALTY 
VANCOUVERI APOSTLIK ÕIGEUSU KOGUDUS 
VANCOUVERI PEETRI  KOGUDUS 
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS 
VANCOUVERI EESTI SELTS ja ALLORGANISATSIOONID 
WESIK CONSTRUCTION LTD 
YORK DEVELOPMENTS LTD 
EESTI KIRIKUFOND 
 
Alasoo, Voldemar ja Urve 
Alder, Elli 
Alexander, Viivi 
Allas, Leo ja Erika 
Allas, Toivo, Erik ja Matti 
Aug, Linda, Hendrik ja Kristjan 
 
Bardell, Enda ja Neil Griggs 
Bender, Susan  ja Aldo - Redwood City, CA 
 
 
Challinor, Paul, Ellen, Jennifer ja Kelly 
 
Davis, Edda perega 
 
Ellip, Lyyli 
 
Fraser, Mare, Marni, ja Mike 
Goold, Bill, Lilian, Landon ja Tayler 
 
 
Hein, Liisa, Richard ja Raivo 
 
 
Indla, Lia 
Jaako, Harry perega 
Jõemets, Väino 
Jääger, Walter ja Kersti 
Jürgeston, Ülle - Tartu 
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Kaljur, Lembit ja Salme 
Kaljur, Susanna ja Triin – Courtenay, BC  
Kallas, Ellen - Brampton, Ont 
Kallas-Koppel, Linda ja Peter - Brampton, Ont 
Kangro, Kain, Audrey, Michelle ja Kaillie 
Kaul, Elmar ja Valve 
Kaul, Karl, Enca, Karmen ja Isabella - Los Angeles CA 
Kaul-Rahiman, Mari, Haroon ja Tiiu  
Kembi, Jaan, Tina ja Lauren 
Kirs, Maia 
Kirves, Andres 
Kirves, Herbert ja Erna 
Kirves, Madis ja Erma - Victoria, BC 
Kirves, Thomas ja Astrid perekonnaga 
Kitching, Juta perega 
Kivisild, Armas, Maret ja perekond 
Klasen, Olaf ja Pia perega 
Kotkas, Kai 
Kuuskmann, Martin, Tiiu ja lapsed - Blaine, WA 
Kõvamees, Küllike, Erik ja Paul 
 
Lauga, Inge 
Lauga, Thomas, Diane, Nicolas ja Michael 
Lausmaa, Anne ja lapsed 
Lepik, Erli perega 
Lepik, Villi, Vaike, Alex ja Christine 
Lepnurm, Helmi perega 
Lillak, Kalev 
Loo, Laine ja Andres 
Losin, Andres ja pere 
Losin, Ellen 
Losin, Rein ja Irje 
Losin, Toomas 
Luksepp, Juhan - Powell River, BC 
 
Marits, Katrin, John ja Arvo  
Marits, Karl ja pere 
Maru, Karl ja Trudy Duller 
Muld, Helbe ja Harry  
Muld, Karin ja Mike  
Mullaste, August 
 
Naano, Lydia 
Nurmsoo, Leida 
 
Olljum, Alar, Lia, Liv, Laura ja Linda - Brüsselis 
Olljum, Irene 
Owston, Marika ja Bob 
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Paat, Enno 
Pajur, Jüri ja Ann 
Pajur, Thomas koos Mae-Helenega 
Peterson, Niina 
Puusepp, Milvi ja Jaak 
Püss, Vello  
Pütsep, Lembit  
 
 
Rand, Hans ja pere 
Randsalu, Olga 
Randsalu, Toivo, Donna, Brandon, Marlow ja Dashiell 
Rannala, Ray ja pere 
Rebane, Andres, Siiri, Hanna, Johannes ja Rebecca 
Rei, Leida 
Remmelg, Viktor, Maie ja Ants 
Rumberg, Ilmar ja Sirje 
Rumm, Ingrid, Karl, Marit ja Olev 
 
 
Sander, Armi 
Sark, Juta 
Schmuul, Heimar ja Antonina 
Sherman, Kirk, Sandra ja Kyle 
Selde, Hans ja Helmi 
Selde, Kärt, Vilja, Hans, Jakob ja Liivi  
Selder, Elionora perekonnaga 
Sepp, Helle  
Sprogis, Asta 
Stamm, Rosette 
Stamm, Raimund ja Sandra 
Stamm, Rein ja Maiu Linde, Seliina ja Kristi-Anna 
Stewart, Bill ja Helga  
Suurkask, Alar ja Marje 
Suurkask, Anton ja Ruth 
Suurkask, Toivo perega 
 
 
Tallermo, Urmas 
Tamm, Aino, Riina ja Christer peredega 
Tanner, Teas ja Krista 
Taylor, Milvi 
Telder, Laida 
Toming, Karl ja Elsie 
Tork, Aarne, Anne, Annika ja Alina 
Tutti, Veiko ja Mare 
Tuytel, Sylvia, Casey, Nathan ja Brandon - Abbotsford 
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Umelas, Agnes ja Jüri 
 
Vabasalu, Aare 
Vabasalu, Raul ja Eva 
Vasara, Ivar, Kate, Cedar, Kristjan ja Solveig 
Vasara, Rein 
Veemes, Mai 
Vesik, Mall, Harry, Kaili ja Peeter 
Vesik, Thomas, Christina, Kalev ja Markus 
Viitre, Laine 
Viitre, Tarmo 
Vink, Villi ja Viive 
Värtina, Viljam ja Valve 
 
Walker, Linda, Ken, Chelsea ja Collin - Valleyview, Alberta 
Wesik, Peeter, Mary, Michael, David ja Elizabeth 
Wesik, Meeta 
Westenberger, Almeta 
Wister, Hedy 
 
Õunapuu, Veera 
 
 
 

Tänuavaldus 
 

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

         Eesti Kirikufondi juhatuse nimel 
Alar Suurkask, E. Kirikufondi esimees 

 
 
 

 
Eesti Kirikufondi 

PEAKOOSOLEK 
 
peetakse 10. veebruaril 2013.a. algusega kell 12:15 Meie Kodu aulas alljärgneva 
päevakorraga: 

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

 
Peakoosolekule järgneb Kirikufondi Nõukogu koosolek. 
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SULL'   SOOVIN... 
 

 
 Sull' soovin jõuluaja sätendavat sära,  Sull' soovin, et see Jõululapsest Jeesus, 
 et Tema ilu peegelduks su silmades,   kes ise kasvas, näeks, et sina kasvad ka. 
 ning et ei kustuks aasta kestel ära   Ja et võiks suureneda tähe ilmumise ootus, 
 see rõõm, mis süüdatud sai jõuludes.   mis kolme tarka kord nii rõõmustas. 
 
 Sull' soovin karjastele omast valvsust,  Sull' soovin jõuluööde rahustavat vaikust, 
 kes töötasid, kui ümber lasus öö.   üht õrna kellakuma voogu sinu hingesse. 
 Et ükskord ise kogeda sa võiksid,   Ja Tema ligiolu sügavaimat aimust 
 mis nägid need, kes olid tookord tööl.  ning kindlat teadmist- Jeesus elab südames! 
 
 
Luuletuse “Sull´soovin” saamislugu on tegelikult üpris lihtne. Nimelt plaanisin ma 1978.a. lõpul teha 
ühele väga kallile neiule midagi jõuludeks ning kuna tema oli minu jaoks väga eriline inimene, siis 
otsustasin  temalegi midagi tavapärasest erinevat kinkida. Mitte et see luuletus nüüd nõnda eriline 
olnuks, kuid juba pealkiri näitab, et see oli kirjutatud isiklikus võtmes ning justnimelt talle. Ega seda 
teksti paberile saada kuigivõrd raske olnudki, sest mida süda täis, sellest ka suuke ju ikka kipub rääkima, 
ning pealegi olin ma juba tähele pannud tema silmis üht sära, Issanda ilu peegeldust ning õrnust. Kõik 
nähtu ja kogetu tuli vaid luulevormi valada ning lisada veel midagi, ja ikka oma südamest lähtuvalt. 
Selline see tekst 19.detsembril 1978.a., nüüdseks pea 34 aastat tagasi, siis sai. Ja tänu Jumalale- taolise 
jõulukaardi omanik on tänaseni minu kõrval vastu pidanud. 
 
Tõsiasi, et jõulupühade paiku seda üsna mitmed kollektiivid kodu-Eestis mu “kallile kaasale laulavad”, 
täidab mind arusaadavalt rõõmu ja kerge uhkustundega, sest eks mu hea Varje ole seda kõike ka väärt.   

Kuid teisalt- lauluks sai see luuletus Taavo Remmeli sule all. Ajal, kui Nõmme Baptistikoguduses sai 
sealsete noorte poistega ansamblit tehtud, andsin vast Taavole mõned mu kirjutatud luuletused. Taavo 
Remmel on öelnud sellel kohta järgmist: „1985. aasta oli laulu sünniaeg. Ilmselt oli luuletus "Sull´ 
soovin" niivõrd inspireeriv, et laul n-ö ühe hingetõmbega valmis sai. Olin sel aastal abiellunud ja 
elasime Varjega (jah, mõlema lauluautori abikaasad kannavad seda kaunist nime) Mustamäel tema ema 
kodus. Neil oli ammustest aegadest üks huvitava kõlaga vana pianiino. Taevaisa, armas abikaasa ja too 
pill olid mitmete tol ajal sündinud loominguliste puhangute tõukejõuks. Helduri tekstis peituvat sõnumit 
püüdsin muusika kaudu edasi anda parimal moel nagu tol ajal oskasin ja heaks arvasin. Neljahäälseid 
koorilaule ei olegi ma peaaegu üldse kirjutanud. See tekst aga miskipärast sellise vormi sai ja elab nüüd 
oma elu.“ 
 
Ega ma õieti mäletagi, mil ma seda laulu ise esimest korda kuulsin. Kuid ma olen väga tänulik Jumalale, 
kes mulle selle luuletuse kirjutamiseks nõnda mõjuva põhjuse ning sealjuures selle kõige kirjeldamiseks 
ka vajalikud sõnad on andnud.    
 
Nüüd tahan sedasama luuletuses peituvat soovi aga jagada ka Sulle, armas ja austatud lugeja! 
 

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

J Õ U L U O O T U S   J A   J Õ U L U D  AD2012 
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUSES 

1645 North Grandview Highway. 
 
 
Pühapäeval, 2.detsembril, I Advent –  Jumalateenistus kell 11.00 homm. 
      Issanda Surma Mälestamine. 
 
Pühapäeval, 9.detsembril , II Advent –  Jumalateenistus kell 11.00 homm. 
 
Esmaspäeval, 10.detsembril, –  Naisringi jõuluõhtu kell 7.00 p.l.  
 
Pühapäeval, 16.detsembril , III Advent –  Jumalateenistus kell 11.00 homm. 
      Teenistusele järgneb jõulu- 
      koosviibimine ja jõululaulude  
laulmine alumises saalis. 
 
Pühapäeval, 23.detsembril , IV Advent –  Jumalateenistus kell 11.00 homm. 
 
JÕULULAUPÄEVAL, 24.detsembril (esmaspäev)  -  PÜHA JÕULUÕHTU-JUMALATEENISTUS  kl.4 p.l. 
 
Esimesel jõulupühal, teisipäeval, 25.detsembril Jumalateenistust kirikus ei ole. 
 
Pühapäeval, 30.detsembril-   Jumalateenistus kell 11.00 homm.  
 
Esimesel jaanuaril 2013, teisipäeval-   Jumalateenistust kirikus ei ole. 
 
6.jaanuaril, 2013.a. –        I Uue-Aasta Jumalateenistus kl. 11.00 h. 
      Issanda Surma Mälestamine. 
 
 

Jh.1:11 ütleb Kristusest, kes sündis siia maailma: „Ta tuli sellesse, mis Tema oma“. 
Olgu jõulud 2012 ja uus aasta 2013 kinnituseks, et Kristus leiab meie juurest alati eest kodu!  
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                                                Vancouveri  Peetri  Koguduse 

                                         TEATED 
_______________________________________ 
 
  õp.Mihkel Kukk                            6520 Oak Street                             Milvi Puusepp,esinaine                                     
  604-742-0282                                  Vancouver BC V6P 3Z2                             604-542-0668   
   mihkel.kukk@eelk.ee                        Tel: 604-263-1802                                  woodsmit@shaw.ca              
                                                 stpeterestonianlutheran@telus.net                                                                     
________________________________________________________________________                               
                            
                                       Advendi-Jõuluaja jumalateenistused 
                                           
      Pühapäeval 2. detsembril  kell 11 e.l.  l Advendi jumalateenistus armulauaga   
                                        teenib õp. Mihkel  Kukk  

               
       Pühapäeval 9. detsembril, kell 11 e.l. ll Advendi jumalateenistus armulauaga 
                                             teenib õp.Mihkel Kukk 
                                                                    
        Pühapäeval 16. detsembril kell 11 e.l. lll Advendi jumalateenistus armulauaga 
                                           teenib õp. Mihkel Kukk 

         Jumalateenistusele järgneb Eesti Orbude jõulurõõmu toetuskohvi. 
                                          Laulab ansambel Leelo 
 
        Pühapäeval 23. detsembril kell 11 e.l. lV Advendi jumalateenistus armulauaga 
                                           teenib õp.Mihkel Kukk 
 
         Esmaspäeval 24. detsembril kell 16 p.l. Püha Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus    
                             teenib õp.Mihkel Kukk         Laulab ansambel Leelo 
 
         Teisipäeval 25. detsembril kell 11 e.l. Jõulupüha jumalateenistus armulauaga 
                                                       teenib õp. Mihkel Kukk 
             
                  Uue aasta esimene jumalateenistus toimub 6.jaanuaril  2013  kell 11 e.l. 
                                               
 
                    Pühapäeval 27. jaanuaril kell 13 p.l. Koguduse peakoosolek.  
 
                                                                                                                                                                                         
          Andku küünlavalgus südamele soojust, 
        siis on seal alati ruumi õnnele. 
               Kauneid jõulupühi!                  Soovib õpetaja ja Peetri koguduse nõukogu.                   
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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 

 
 

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

* Kõik teretulnud * 

 
Kolmapäeval, 23.jaanuaril, kell 13.45 - Koguduse peakoosolek. 
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Vanim eestikeelne vaimulik raadiosaade “Kodukirik” tähistas 50. juubelit 
 

Kanada ja USA Läänerannikul Vancouveri ümbruskonna ja NW Washingtoni eestlastel 
on olnud võimalus, alates p.p. 24.veebruarist 1962, igal pühapäeval kuulata Blain Washingtonis 
asuva raadiojaama KARI – 550 Kc kaudu eestikeelseid vaimulikke raadiosaateid, „Kodukirik.“  
Need on eetris siiani igal pühapäeval kl 3:30 – 4:00 p.l. 

Vajadus ja põhjus nende alustamiseks tuli sellest, et eestlaste arv Vancouveris ja 
ümbruses oli küllaltgi suureks kasvanud. Paljud elasid üsna kaugel linnast, et igal pühapäeval 
Vancouveris Jumalateenistustel käia. Et anda võimalust nii paljudele, kui võimalik siin võõrsil 
regulaarselt oma emakeeles Jumala Sõna kuulata, algasidgi Kodukiriku raadiosaated.  

Saadete pea organiseeriad olid, koos alustaja ja peatoimetaja Pastor Endel Meiusiga,  
Paul Lepik, Arnold Erisalu, Wulfi Lige, Pastor Valter Jääger ja teised. E. Meiusi teenis tol ajal 
ingliskeelset Kerr Street Baptist Church’i Vancouveris.  

Jutlustanud on peamiselt Baptisti ja teiste eesti vabakoguduste jutlustajad, evangelistid ja 
pastorid, aga ka Luteri ja ka teised kirikuõpetajad. Algaastail ainult väliseestlased nii Kanadast, 
Ameerikast, Austraaliast, kui ka mitmelt poolt Euroopa maadest sisustasid neid saateid koos 
rohkearvuliste solistide, laulukooride ning mitmekesiste ansamblitega. Võiksime nende hulgast 
nimetada Vancouveris hästi tuntud soliste Ruudi Olljumi, Herbert Kirvest, laulukoorid ja grupid 
Kodukiriku Raadiokoorist, Vancouveri Ühendatud Baptisti kogudusest, Syndey Ühendatud 
kogudusest ja Toronto Baptist kogudusest, kaasaarvatud Pastor Kaljo Raid. Peale Meiusi 
Vancouverist lahkumist, jätkas helitehniku osas „Kodukirikus“ Heiki Oyamaa ning hiljem Peter 
Jääger ja Heino Nõmm.  

Kui 1966 a Pastor E. Meiusi kutsuti Ameerikasse kogudust teenima, toimetas algul 
„Kodukiriku“ raadiosaateid Pastor Erich Tõkke ja hiljem pikemat aega Paul ja Erli Lepik, kes 
suurel määral ise täidsid ka helitehnilist osa.   

Viimased ligi kolmkümmend aastat on jällegi Endel Meiusi „Kodukiriku“saateid 
toimetanud, seekord Denveri stuudios, Colorados, mis nüüd sisaldavad ka palju materjali Eestist. 
Varemalt ameeriklaste keskel pastorina tegutsedes aitas Meiusi 1984 a organiseerida 
ülemaailmse misjoni seltsi, Estonian Christian Ministries, mille abil on olnud võimalik ka palju 
Jumalariigitööd Eestis aidata.   

Pastor Meiusil on 2012 a olnud kolme kordne juubel. Peale „Kodukiriku“ 50. juubeli 
täitus tänavu 20 aastat sellest, kui ta organiseeris nii majanduslikult, kui tehniliselt, Eestis 
Pereraadio 1992 a. See on siiani olnud ka ainukene vaimulik raadiovõrk terves Euroopas, mille 
signaal katab ja ületab terve riigi 24/7 oma 10 FM stereo eesti keelsete saatjatega ja 200 KW 
keslaine (AM) venekeelse jaamaga, mille signaal ööseti ulatub Arhangelist – Lääne Euroopasse.  

Jumala abiga Meiusi, kes paljudes maades on jutlustanud ka evangelistina, on suutnud 
leida peale väliseestlaste ja oma pere, mitmest maadest ja eri rahvustest toetajaid, kes on 
annetanud miljoneid dollareid  Eesti Pereraadio rajamiseks ja ka ülalpidamise abistamiseks 
aastate vältel, ning ka teismete suurte 50’ merekontainerite täied mitmesugust humanitaar ja 
meditsiinilist abi Eestile viimiseks.    

Viimased 10 aastat on E. Meiusi Denveri stuudios ümbertöötanud ja elektrooniliselt 
ülekannud  „Kodukiriku“ originaalseid raadiosaateid (alates 1962 a) Eesti Pereraadiosse. Need 
on Eestis kuuldavad kaks korda nädalas Kuressaare ja teiste Pereraadiojaamade kaudu ning 
Internetis  www.pereraadio.com  samuti kui nende teised programmid 24/7 üle maailma. 
Mõniaeg tagasi lisandus Internetis veel „pildiraadio“ (jooksev videopilt) Kuressaare Pereraadios 
paljudele kohapealsetele ja teiste otse saadetele.  

Kolmas juubeli põhjus Endel Meiusil on, et 7. novembril pühitses ta oma 80. sünnipäeva 
ja on väga tänulik, kuidas Jumal teda on nende pikkade aastate jooksul kõiges läbi kandnud ja 
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palju uksi avanud. (Ta esimene eesti keelne raadiosaade läks eetrisse jõululaupäeva õhtul, 1953 
Los Angeles, Californias).  

Läbi aastate on „Kodukirik“ muutunud kuulajaile korrast tähtsamaks, kuna see põlvkond 
on jõudnud vanemasse ikka ja paljudel, eriti talve kuudel ja tervislikel põhjustel on korrast 
raskem pühapäeviti kirikusse minna.  Kuulajaskond on tagasisidete järel üllatavalt suur olnud 
nende aastate vältel.  Ka soomlased ja teised, kelledel eesti keelsed vaimulikud laulud meeldivad, 
kuulevad saateid.  

Oleme väga tänulikud lahkunud Paul Lepikule ja tema abikaasa Erlile nende suurte 
panuste ja ohvrite eest, olles „Kodukiriku“ majandusjuhatajad ja praeguse kassapidaja pr. Erli  
Lepikule. Täname ja õnnitleme siinjuures praegust Kodukiriku juhatust ning samuti igat 
eestpalujat ja heldet toetajat Kodukiriku 50 juubeli puhul!  

Kõik annetused on tulumaksust mahavõetavad nii Kanadas:   
Kodukirik, P.O. Box 91353, West Vancouver, B.C. V7V 3N9;  
ja USA’s Estonian Christian Ministries, P.O. Box 27667, Denver, CO 80227.  
 

Endel Meiusi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pildil: 
Osa Kodukiriku juhatust* ja kaastöölisi Kodukiriku 50. juubeli pühitsusel Vancouveris, 2012 
Vasakult ees: pastor Erich Tõkke* praegune Kodukiriku president, pastor Endel*, toimetaja ja Mairy 
Meiusi, pr. Erli Lepik*, laekur, Aime (Mägi) Stunder 
Taga reas: Wayne ja Lia (Vähejaus) Craven, Annika (Proos) ja Don Koch, Mai Tõkke, Rose ja Sven* 
Söderlund, Peter ja Lehti Jääger, Heino ja pr. Nõmm, Walter Stunder. (*juhatuseliikmed Ruth Lige ja Matti 
Kink puuduvad pildilt).  
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Erli Lepik'u sünnipäev. 
 

Oli ilus varajane õhtupoolik kui kogunesime Tallinnas 
Radisson'i hotelli,et õnnitleda Erli Lepik'ut. Erli 
pühitses seal oma 80-dat sünnipäeva 50-ne sugulase ja 
sõprade keskel. 
 
Kohal olid ka kolm pastorit abikaasadega. Aime ja 
Joosep Tammo, Karin ja Alar Allik, ja Tähti ja Eerik 
Rahkemaa. Kõik need pastorid on teeninud Vancouveri 
Baptisti kogudust. 
 
Sünnipäevalaps oli väga nooruslik – mitte üks päev üle 
60-ne. 
 
Lahkekäelise ja rõõmsameelse sünnipäevalapse juurde 
tuli pikk õnnesoovijate rida. Kõige noorem, aastane 
noorhärra. Paljudel olid lilled Erlile, need imeilusaid 
sünnimaa lillekimbukesed. 
 
Piduperenaine oli tellinud suurepärase eestlastele 
meelepärase „Eestilaua.“ 
 
Ei puudunud soolaheering, lõhe, ja isegi suitsuangerjas. 
Kuidas võib aga eestlane pidu pidada ilma hapukapsa ja 
sealihata? Kõigile heale ja parmale järgnes veel tort ja 
nii suur et seda tuli ratastega laual ja säraküünalde säras 
kohale veeretada. 

 
Sai lauldud sünnipäevalaulud. 
 
Kuulsime Erli poja Paul'i sünnipäevatervitust CD-lt. 
 
Pastor Alar Allik laulis Erli'le ta lemmiklaulu“Pääsuke“end ise Vancouverist saadud kitarrel saates. 
 
Kallis Erli, Sul oli ütlemata ilus sünnipäev mida said pühitseda sünnimaal. Andku Taevaisa Sulle ikka 
tervist ja jõudu veel paljudeks aastateks. 

Edda Davis  
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KOHVIPAUS. 
 
Nende kodulehel on üks lause: “Värske soe sai on nagu noor naine” . Väga vahva ju. Sama vahva on ka see väike 
kohvik Rüütli tänaval Tartus.  Sattusime sinna täiesti juhuslikult koos õega ning lahkusime lauast väga täis kõhuga ja 
uue kohaga, mida meelde jätta. Nimelt tehakse Kohvipausis imehäid kokteilsalateid. Eriti vahva on mõelda ise, mida 
sa tahad, et su salatisse pandaks. Selleks on neil olemas soovisalat. Lisaks on neil veel kohvi ja teed ja värskeid 
saiakesi ja wrappe. Igaljuhul kõike, mida keha ihaldab. Suur salat maksab 2.50 – 3 € ja väikene on 1.80€. Mina 
soovitan osta väikese, sest suur on ikka väga suur. Samas kui sul on kaaslane kaasas ja te tahate koos salatit süüa, siis 
suur on ideaalne. Soovisalati puhul soovitan mina Caesari salati kastet. See on päris hea. 
Kohvipaus.ee           Kokaplika 
 
 



MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi esimehe Trivimi Velliste 
kõne vastupanuvõitluse päeval 22. septembril 2012 

Viljandi Jaani kirikus 
 
Väga austatud härra peapiiskop, härra praost ja Jaani koguduse karjane! 
Hea koguduse ja linnavolikogu esimees! Kallid kirikulised Viljandimaalt ja kaugemalt! 
 
 Oma tänavust mälestuskõnet siin paljunäinud pühakojas pean 
alustama jutustusega, mis kahjuks on verd tarretama panev. See on 
karm ja kurb lugu, mis leidis aset täpselt 68 aastat tagasi – 22. 
septembril 1944 Eesti pealinna eeslinnas Nõmmel. Selle loo jutustas 
mulle väga kõrgesse ikka jõudnud tallinlane, kes tookord oli väga noor 
mees. See lugu pärineb jutustaja koolipõlve pinginaabrilt, kes nüüdseks 
on ise juba manalateedel, kuid kes ei soovinud seda endaga hauda kaasa 
viia. 

1944. aasta 22. septembril avanes ühe tavalise Nõmme kodu 
jalgvärav ja õuele astusid kaks relvastatud Vene sõdurit. Nad talutasid 
enda ees Saksa sõdurit, kes oli ilma mundrikuueta, valge alussärgi väel. Kõik kolm jäid keset õue 
seisma. Mõlemad Vene sõdurid panid püssi palge, kõlasid kaks lasku, valge alussärk värvus 
punaseks ja selle kandja langes liikumatult murule. Punaarmeelased keerasid kannapealt ringi ja 
lahkusid. 

Kõike seda nägi läbi verandaakna pealt eesti gümnasist, kes oma vanuse tõttu oli napilt 
pääsenud sõjast. Ta oli üksi kodus. Pere ja naabrid olid sõjapaos. Tal hakkas hirm. Ta ei teadnud, 
mida teha. Ta kartis, et venelased tulevad tagasi. Või tulevad teised venelased. 

Viimaks läks ta õue surnut vaatama. Ta ei saanud jätta teda õue lebama. Ta otsustas 
surnud sõjamehe maha matta. Aga kuhu? Oma õue ei saanud, sest see oli hooldatud – värske haud 
oleks liiga silma torganud. Naabrite aed oli seevastu hooldamata, täis võssakasvanud põõsaid. 
Naabrid olid ära. 

Noor gümnasist mattiski sõduri naabrite aeda – kiirustades ja hirmunult, haud sai vaid 
meetri sügavune. 

Miks vaikis see kunagine gümnasist pikki aastaid enne, kui usaldas sellest oma sõbrale 
rääkida? Kes oli see mõrvatud sõdur? Kas sakslane? Või hoopis eestlane saksa sõduripükstes ja 
sõdurisaabastes? Kuidas ta oli sattunud Nõmmele? Ehk oli ta Nõmme poiss, kes oli lagunenud 
rindelt teel koju? Ehk ootasid tema isa ja ema teda kusagil väga lähedal – võib-olla 
kõrvaltänavas? 

Ja kes olid need kaks Vene sõdurit? Miks oli neil vaja surmata relvitut? Kas oli põhjus 
tõesti ainult käekellas, mida rumal eesti poiss ei taibanud küllalt kiiresti loovutada? 

See oli päev 68 aastat tagasi, mil Pika Hermanni tornist rebiti sinimustvalge riigilipp ja 
asendati punalipuga. See oli päev, mil Otto Tiefi juhitud Vabariigi Valitsus pidas Läänemaal 
Põgari palvemajas oma viimast istungit. Suurem osa valitsuse liikmetest vangistati peagi NKVD 
poolt, osa mõrvati. Väiksem osa pääses pagulusse, uuendas valitsust ja jätkas poole sajandi vältel 
tegevust – Eesti vabastamise nimel. 

Nõnda peame 22. septembrit vastupanuvõitluse päevaks. Vastupanu jätkus kõikjal, kus 
oli vapraid ja pühendunud Eesti riigi kodanikke. Vastupanu kestis ligemale pool sajandit – küll 
relvaga metsas, küll sinimustvalgete lippudega vabas maailmas, aga ka Venemaa vangilaagrites. 

Eesti Vabariik – nagu me kõik väga hästi teame – ei seiskunud eales, meie riik ei ole 
mitte silmapilgukski lakanud olemast. Ja seda mitte ainult õiguslikus mõttes – de iure –, vaid 
olulisel määral ka faktiliselt, tegevteoliselt – de facto. Kui Vabariigi Valitsus tegutseb, olgugi 
võõrsil, kui riigil on asukohamaa poolt tunnustatud saatkonnad, siis see riik toimib – olgugi väga 
piiratud ulatuses. Mis aga kõige tähtsam: kui selle maa rahvas peab end just nimelt oma riigi ja 
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mitte võõra riigi kodanikeks, siis pole see riik mitte kusagile kadunud – ei de iure ega ka mitte de 
facto. 

Aeg voolab kiiresti. Täna on sobiv päev vaadata tulevikku. Eesti Vabariigi suurjuubel – 
100. sünnipäev pole enam mägede taga, vaid viie ja poole aasta kaugusel. Just nüüd on õige aeg 
asuda tegema konkreetseid ettevalmistusi, et seda suurpäeva vääriliselt tähistada, et anda au 
nendele, kes selle riigi kunagi rajasid ja kes selle püsimise nimel on vaeva näinud ja võidelnud. 

Ehk tohime täna keskpäeval Tallinna Metsakalmistul peapiiskopi poolt pühitsetud 
kenotaafi lugeda üheks märgiks, üheks sammuks selles suunas. Selle mälestuskiviga anname au 
nendele Otto Tiefi valitsuse liikmetele ja kõrgematele ametnikele – Jaan Maidele, Hugo 
Pärtelpojale, Woldemar Sumbergile, Johannes Pikkovile, Endel Inglistile, Juhan Reigole, Oskar 
Gustavsonile –, kes puhkavad nimeta haudades. 

Selle kenotaafi teokssaamisega on üks auvõlg taas kustutatud. Ja selle eest oleme 
eelkõige tänu võlgu proua Heli Susile, kelle isa Arnold Susi oli üks Tiefi valitsuse liikmeid. 
Minister Susi oli Venemaa vangipõlves maailmakuulsa kirjaniku Aleksander Solženitsõni mentor 
ja vaimne isa. 

Me tahame tänada kõiki, kes aitasid kaasa kenotaafi valmimisele – noort kunstnikku 
Timo Subbi, aga ka Riigikantseleid, kes võttis oma õlgadele majanduslikud kulud. 

Teise maailmasõja ja selle järgsete aastakümnete trauma on paraku meie hinges ikkagi 
nõnda sügav, et enese kogumine võtab hoopis kauem aega, kui me oleksime osanud arvata. 

Aga me liigume vajalikus suunas, me parandame ja tugevdame igal aastal kas või 
väikestegi sammudega oma ajaloomälu – eesti rahva ühismälu. Heaks näiteks on teatavasti 
Riigikantselei algatatud riigivanemate sünnikohtade märgistamine väärikate mälestuskividega. 

Väga oluline on, et järk-järgult on kodumaale ümber maetud meie võõrsil surnud 
riigimehed nagu Jüri Uluots või August Rei. Kuid me peaksime Tallinna Metsakalmistule 
püstitama siiski veel ühe kenotaafi – nendele riigivanematele, kelle hauakoht on teadmata – või 
kellel polegi hauda. See on meie seni lunastamata auvõlg! Seljataha on jäänud Heinrich Marga 
100. sünniaastapäev. Tema oli viimane paguluses võidelnud valitsusjuht riigipea ülesannetes. 
Tema ulatas kaks aastakümmet tagasi, 1992. aasta oktoobris teatepulga vastvalitud Vabariigi 
Presidendile Kadriorus. Heinrich Marga tuhk puistati tema enda soovil nelja tuule poole. 
Kenotaafil peaks olema ka Heinrich Marga nimi. 

Viljandimaa on Eesti lõunavärav – oma looduslike ja ajalooliste eelduste poolest üks 
silmatorkavamaid maakondi. Raske on nimetada teist maakonda, kust oleks läbi sajandite 
võrsunud nõnda palju rahvuslikke suurmehi, sealhulgas väejuhte – alustades Lehola Lembitust ja 
lõpetades kindral Laidoneriga. Aga isegi eestlaste George Washingtoni – Konstantin Pätsi juured 
on siin maakonnas! Meil on väga suur heameel, et hooldatud on kuulsate vendade Pätside isa ja 
ema – Jakob ja Olga Pätsi haud Pärnu Alevi vanal kalmistul. 

Veel enne, kui Eesti Vabariik saab 100-aastaseks – kaks aastat varem möödub 150 aastat 
Jaan Poska sünnist. Jaan Poska on üks neljast Eesti riikluse nurgakivist. Sellisena väärib tema 
mälestus tulevaste põlvede erilist tähelepanu. Jaan Poska on ära teeninud selle, et 2016. aastal 
pühitsetaks tema kodupaiga läheduses Kadrioru pargis või siis kusagil mujal Tallinnas tema 
ausammas. 

Tulles aga tagasi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva juurde peame – ikka ja jälle! – tuleme 
tagasi Konstantin Pätsi juurde, kes on oma vanemate poolest siit maakonnast võrsunud. Meil on 
küll esinduslik mälestusmärk naabermaakonnas Tahkurannas, kuid on ebaloomulik, et Eesti 
Vabariigi pealinnas puudub esimese valitsusjuhi ja esimese presidendi mälestussammas. Riigi 
100. sünnipäev on ülimalt viimane aeg see auvõlg lunastada. 

Just nimetatud asjaolu silmas pidades on MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum algatanud 
Konstantin Pätsi mälestusrahastu – sellest saadud vahenditega korraldatakse ideekavandite 
võistlus parima võimaliku lahenduse saamiseks ning seejärel astutakse järgmised sammud – 
eesmärgiga pühitseda ausammas hiljemalt 23. või 24. veebruaril 2018. Rahastu luuakse 
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üldrahvaliku korjanduse teel. Üksikasjad avaldame MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 
koduleheküljel. 

Täna langetame pea Konstantin Pätsi, Otto Strandmani, Jaan Tõnissoni, Ado Birgi, Ants 
Piibu, Juhan Kuke, Friedrich Karl Akeli, Jüri Jaaksoni, Jaan Teemanti, August Rei, Kaarel 
Eenpalu, Jüri Uluotsa, Aleksander Warma, Tõnis Kindi, Heinrich Marga ja Lennart Mere 
mälestuse ees. 

Igaüks täna mälestatavaist oli suur ise viisi. Neil võis omavahel olla palju eriarvamusi, 
kuid oli midagi, mis neid kõiki ühendas. See oli armastus sinimustvalge lipu vastu, armastus oma 
maa ja rahva vastu. See oli kustumatu vabadusejanu. Olgu nende armastus eeskujuks Eesti 
tänastele ja tulevastele põlvedele! 

Me oleme jälle ligemale ühe inimpõlve olnud vaba rahvas vabal maal. Meie esimene 
Eesti aeg jääb üha kaugemale minevikku ja meie teine Eesti aeg – praegune Eesti aeg! – kasvab 
aina pikemaks. Aga kui pikk oli esimene Eesti aeg? Alates 24. veebruarist 1918 kuni 17. juunini 
1940, arvates sellest maha keiser Wilhelm II lühikese okupatsiooni 1918. aastal. Arvutused 
näitavad, et esimene Eesti aeg kestis 7890 päeva. Aga millal saab siis teine Eesti aeg sama 
pikaks? Arvutused näitavad, et oma vabaduse rekordi lööme 27. märtsil 2013. Umbes kuu aega 
pärast oma riigi 95. sünnipäeva! 

Kas me ei peaks täna mõtlema sellele, kuidas väärikalt seda päeva pühitseda – lootuses 
muidugi, et mitte miski ei astu vahele, mis muudaks selle päeva avaliku tähistamise raskeks või 
koguni võimatuks? 

22. septembrist on sündinud tugev rahvast ühendav traditsioon, mille üheks kandvaks 
teljeks on alates 2006. aastast olnud riigivanematele pühendatud mälestusjumalateenistused. Meie 
peapiiskop on süüdanud 16 küünalt Tallinna Toomkirikus, Pühavaimu kirikus, Tartu Jaani 
kirikus, Narva Aleksandri kirikus, mullu Pärnu Eliisabeti kirikus ja täna süüdati 16 küünalt siin 
selles pühakojas – Viljandi Jaani kirikus. 

Ma tahaksin MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi nimel kogu südamest tänada härra 
peapiiskoppi selle pühendumise ja selle järjekindluse eest. Tahan südamlikult tänada siinse 
koguduse õpetajat Marko Tiitust selle eest, et ta meid täna nii olulisel päeval teenis. Tahan tänada 
kõiki, kes tänase pühaliku talituse nii kauniks on muutnud – iseäranis Viljandi muusikakooli ja 
kõiki teisi abilisi. 

Kindral Johan Laidoneri Seltsi nimel tänan ka naabruses asuvat Kondase keskust, kes 
meid kohe pärast jumalateenistust võõrustab – selleks, et võiksime Viljandile esitleda raamatut 
„Iseolemise vägi“. Raamatut, mehest, kes on võrsunud siit maakonnast, kes rajas Kindral 
Laidoneri Seltsi, kes asutas Kindral Laidoneri Muuseumi ja kes oli üks peamisi eestvedajaid, et 
siia kiriku lähedale kerkiks kindral Laidoneri ratsurikuju! 

See mees oli vabadusvõitleja Rein Randveer, kes pärast pikka Venemaa vangipõlve elas 
ometi 98-aastaseks ja oma isiku olemasoluga ikka veel kehastab eesti rahva iseolemise väge. 

Südamlik tänu kõigile kirikulistele, kes meie riigivanemate mälestust ja Eesti 
vastupanuvõitlust täna nõnda oluliseks on pidanud! 

Ma soovin, et eestlaste vastupanutahe kurjusele ja vägivallale ei raugeks iialgi! Ma 
soovin, et vastupanuvõitluse päev püsiks meie meeltes nii kaua, kui siin maal kõlab eesti keel. Ma 
soovin, et see keel kõlaks veel väga kaua! 

Olgu õnnistatud Eesti maa ja rahvas! Olgu õnnistatud Eesti Vabariik! 
 

Trivimi Velliste 
 
 
 

18 



 

VANCOUVERI EESTI SELTSI 
 

PEAKOOSOLEK 
 

VES Annual General Meeting 
Feb3, 2013 at 12:15 pm 

 
toimub  pühapäeval, 3. veebruaril 2013.a. kell 12:15 päeval  "MEIE KODU" aulas, 
6520 Oak Street, Vancouver, B.C. 
 
 

PÄEVAKORD: Agenda 
 
1. Koosoleku rakendamine. 
  Call to order 
2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine. 
  Minutes of the last AGM 
3. Esimehe, laekuri ja revisjonikomisjoni aruanded. 
  Reports from the president, treasurer and audit committee 
4. Seltsi allorganisatsioonide aruanded. 
  Reports from the sub groups 
5. 2013 a. liikmemaksu määramine. 
  Membership dues for 2013 
6. V. E. S. 2013 aasta eelarve. 
  2013 budget 
7. Valimised: 
  Elections 
 a. esimees, 
  President 
 b. laiendatud juhatus, 
  Members of the executive 

  c. Läänekaare Postipoisi toimetaja, 
  Editor 
 d. revisjonikomisjon, 
  Audit committee 
8.    Kohal algatatud küsimused. 
  New business 
9. Läbirääkimised. 
  Further discussions 
10.  Koosoleku lõpetamine. 
  Closing 

 
Vancouveri Eesti Seltsi juhatus. 
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„KUSTUMATU ÕIGUSE NIMEL” 
algab sissejuhatusega, milles on öeldud: 

 
 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vaheline leping Vene relvajõudude baaside rajamiseks Eesti 

territooriumil aastal 1939 põhines Nõukogude Liidu poolsel ähvardusel oma väed Eestisse paigutada ka siis, kui 
Eesti lepingut ei sõlmi. Seda suusõnalist ähvardust täiendasid lepingusse kirjutatud lubadused Eesti suveräänsust 
igati austada ja oma väed Eestist ära viia nii pea kui nende Eestis olemine sõjaliselt  enam vajalik ei ole.  
Vastu rahva tahtmist meie maale tulnud süngete või koguni vihaste nägudega võõraste sõdurite nägemine võis ka 
kümneaastasele poisile ülekohtuna tunduda. Peatselt järgnenud Eesti okupeerimine, eestlaste hukkamised, 
Venemaale küüditamine ja hävituspataljonide kuriteod vallandasid laialdase venelaste vihkamise, mis igati 
arusaadavalt ka lapsemeeli haaras. Saksa okupatsiooniaastatel nähtud saksa sõdurid olid valdavalt heatahtliku 
olekuga, kuid oli ka ülbusest täispuhutuid Suur-Saksamaa loojaid, kes noortel ei lasknud unustada, kuidas 
enamus mõisnikke olid eestlasi orjastanud.  

Noorukitena Stokholmi  Eesti Õhtugümnaasiumi jõudnuid polnud õpetajail vajagi õhutada rahvuslikult 
tegusad olema. Tundsime end kultuuriliselt 
ja hingeliselt mitte rootsi vaid eesti 
ühiskonda kuuluvat. Meis oli idealismi, mis 
suunas meid rahvuslikku pärinevust kalliks 
pidama ja aktiivselt eestlane olema. Töö ja 
õppimise kõrval leidsime aega aktiivselt 
tegutseda skaudi- ja gaidijuhtidena, 
rahvatantsijate ja iluvõimlejatena. 
Osalemine kõigil rahvuslikel tähtpäevadel 
ja kultuuriüritustel oli iseenesest mõistetav. 
Olime teadlikud ülekohtust ja vägivallast, 
mida venelased ja sakslased sajandite vältel 
olid eestlastele toonud. Vene 
okupatsiooniaasta lausa uskumatult 
ebainimlik vägivald ei olnud enam ammune 
ajalugu vaid midagi isenähtut või tajutut. 
Marie Underi „Mälestus ja tõotus” 
lõpuridades öeldud „meilt palju võetud – 
siiski meile jäi me uhkus, au ning viha: 
seiskem püsti päi!” pani meidki püsti päi 
seisma ja Eestile õiglust nõudma. Ja paljud 
jäid väga pikkadel paguluseaastail uskuma 
et Eesti kord taas saab vabaduse, mis talle 
kuulub. 

Järgnev lugu ongi sellest mida 
õigluse võitu uskujad paguluses tegid ja 
kuidas ühe naasnu meelest okupatsiooni-
eelse Eesti Vabariigi ennistamisel paljud ei 
pidanud vajalikuks püsti päi käia ja õigust 
nõuda. Innustagu selles loos kirjeldatud 
riigivõimu ja avaliku meedia tegemised ja 
tegemata jätmised kõiki süvenenult 
mõtlema ning tajuma et „püsti päi” 
seismata pole võimalik aateliselt pühaks 

 pidada meie rahvuslikku omapära, mis ürgse iseolemise tahtena on põlvest põlve edasi kantud.  

Meil on vaja meenutada mis meil oli ja mis meilt võeti.  
Meil on vaja käia püsti päi ja õigust nõuda. 
Meil kõigil. Ühiselt. Üksmeelselt. 
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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 
 
Alliksaar armastusest     Artur Alliksaar, Tallinn 2002  

Paul-Eerik Rummo: "Alliksaart on nimetatud luuleuuendajaks, mida ta kahtlemata ka oli. 
Samas aga -- mis on ehk tähtsamgi -- oli miski määrav temas just sügavalt vanamoeline nii tema 
oma kui hilisema aja taustal."      Tänapäev  

      
Kui eestlased Riiat vallutasid    Hanno Ojala  - Tallinn, 2012 

1919.aasta algul olid eesti väed Lõuna-Eestist ja Põhja-Lätist välja surunud läti punased 
kütid. See oli kahele naaberrahvale esimene kokkupõrge pärast muistset vabadusvõitlust XIII 
sajandil. Kui punased kütid purustatud, oli Eesti sõjavägi vastamisi Landeswehr'iga. Sakslased 
nõudsid eestlaste taganemist Lätist. Seda saavutamata, otsustati meie väed jõuga välja lüüa. Ent 
hoopis eestlased lõid sakslased taganema. Riia all käskisid lääneliitlased eestlastel peatuda – neil 
olid sakslastega omad plaanid.      Kirjastus Kunst 
 
Apteeker Melchior ja timuka tätar   Indrek Hargla - Tallinn, 2011 

Tallinn anno Domini 1422. Apteeker Melchiori kriminaalromaanide sarja järjekordse 
romaani sündmustiku keskmes on kaks keskaegset tallinlannat – nooruke timuka tütar Wibeke 
Bose ja kaupmeheproua Else Werdynchusen. Nad mõlemad on linnarahva seas pisut tõrjutud; üks 
seepärast, et tema isa on timukas, teine sellepärast, et on võõramaalane ja valitseb oma 
majapidamist võimukamalt, kui teistel Tallinna prouadel kombeks.  Varrak 
        
Armuke      Edgar V. Saks - Tallinn, 2012 
  Romaan „Armuke" ilmus esmatrükis 1936. aastal ja keskendub ühele armusuhtele, mis 
kestab läbi kolme suve.        Eesti Raamat 
 
Võru-Eesti sõnaraamat     koostanud Sulev Iva, Tartu 2002 
 Raamatusse on koondatud võru kirjakeele sõnavara, mis koosneb lõunaeesti murretes 
levinud sõnadest, aga ka võru keele ja eesti keele ühissõnavarast. Sõnaraamatus on üle 15 000 
märksõna.       Võro Instituuť 
        
The Baltic Quintet     Edita Page - Hamilton, 2008 

This is a journey of northern discovery, bringing together the work of twenty outstanding 
contemporary poets from Finland, Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania. The Estonian poets are 
Doris Kareva, Hasso Krull, Mats Traat and Elo Viiding. English translation by Eric Dickens. 

.        Wolsak and Wynn 
 
The Darkest Corner of the World   Urve Tamberg - Toronto, 2012 
 In 1941, fifteen-year-old Madli hopes that the Soviet occupation is temporary, but when 
the neighbours, along with thousands of others, are deported, she knows that lives are in danger. 
This novel takes readers to World War II in Estonia, a country that vanished from world view for 
almost fifty years. The struggle to survive is brought to life through the eyes of a teenager who is 
determined to keep her family together against all odds.      
        Dancing Cat Books   
 

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. *** 
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Trükivalgust nägi “Kõnnin või merre” 
– sünnimaalt lahkunud eestlaste sarja avaraamat 

 
Eesti ajakirjanikud Tiit Lääne ja Enn Hallik alustavad eestlaste isamaalt lahkumisi ja uuel 

kodumaal alustamise lugude sarja “Meritsi maailma läinud eestlaste lood”, mille nüüd ilmunud 
avaraamat kannab pealkirja “Kõnnin või merre”. 

Keerulistel aegadel meritsi maailma läinud eestlaste lugude sarjas on esialgu plaanis välja 
anda kuus raamatut, millest viimane ilmub Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal 2018.  

Eesti rahva traagilise ja samas kangelasliku ajaloo, elujõu ja läbilöögivõime 
jäädvustamist raamatusarjana toetab peasponsorina Tallinna Sadam. Heade sõnumite sadam, nagu 
kõlab Tallinna Sadama tunnuslause, on kõige vahetumalt seotud neis raamatutes ilmuvate 
lugudega. Sellest ka sarja üldnimetus. Ent juba esimese raamatu puhul on pannud õlga alla 
mitmed ühist üritust ja missiooni tunnustavad väliseestlased.  

Missioon on see sari ka autoritele, kes tänulikud nii 
esimese raamatu tarvis kirja pandud ülipõnevate lugude kui ette 
rõõmsad järgmiste intervjuude eest. Ainuüksi juba praegu on 
olemas ligi paarkümmend jutuajamist või intervjuud, mis 
ootavad avaldamist. Sest veel on alles neid, kellelt küsida, kes 
mäletavad, kel on albumites hindamatu väärtusega fotosid. 

Autorid Tiit Lääne ja Enn Hallik, kes on seni rohkem 
tuntud spordi(aja)kirjanduse vallas, on südamest tänulikud 
kõigile, kelle kodud ja hinged olid ja on tulevikus tükikese 
Eesti rahva ajaloo jäädvustamiseks avali.  

Autorid mõistavad, et alustada tulnuks varem, praegu 
on väga palju väärtuslikku pöördumatult kadunud, aga püüavad 
siiski kaugusse kaduda üritava rongi ehk ajaga võidu joosta. 
Seda nii Kanadas kui Austraalias, Saksamaal kui Lõuna-
Aafrikas, USA-s, Rootsis kui mujal. 

Sarja avaraamatu lugude valikul on püütud lähtuda 
nende erakordsusest. Kuid huvitavad ja põnevad on kõik lood, mis räägitud ja ootavad oma 
avaldamise järjekorda. See, et avaraamatu lugude raskuspunkt asub Austraaliasse rännanud 
eestlaste lugudel, on seekordne valik. 

Aga rääkigem natuke esimesest raamatust. Kõigepealt – miks niisugune peakiri “Kõnnin 
või merre”? Aga selle pärast, et nii ütles 1944-ndal Eestis Vene vägede kätte jäämist kartnud 
Tiina Taemets noore tüdrukuna oma emale. Jah, tõesti seesama vapper eestlanna, kes võttis 
möödunud sajandi seitsmekümnendail baltlaste kaitseks mõõtu Austraalia peaministriga ja “aitas” 
tal ametist lahti saada! 

“Kõnnin või merre” raamatus on 18 ajalooliste ja tänapäevaste fotodega illustreeritud 
lugu. Seal on nii Venemaalt kui Eesti kodutalust põgenema sunnitud ja nüüd Austraalia külakese 
parimaks maletajaks oleva Heinrich Korbe lugu. Hämmastav on Pärnu Raeküla kaluri Jakob 
Kembi, hiljem Kanadas Vancouveris kõrghooneid ehitanu tarkus ja edu. 

Raamatus on lugu Abessiiniasse kuningale veetrassi ehitama läinud Kalju Adamsonist ja 
ühena vähestest laatsaretlaevast Moero eluga pääsenud Edmund Rannikost, praegu Austraalia 
eestlaste külas Thirlmeres elavast Taadist. Vapustav on Alvar Lõuendi imeliste seikluste ja 
pääsemiste jada, uskumatu Vova Kirillovi perekonna kõigepealt Venemaale, siis tagasi Eestisse ja 
lõpuks Austraaliasse põgenemise lugu. 

Rootsi on raamatus esindatud vendade Mart ja Ruut Mägiga, kes põgenesid 
Rootsi üle Soome, Ruudul toona kuueaastasena pealegi isa brauning taskus, samuti Eesti 
rannas sõjalaeva “Jossif Stalin” hukku näinud ja hiljem Eesti suurimaks postiajaloo 
guruks saanud Elmar Ojastega. Ja edasi, ikka põnevuse laineharjal: koos kolonel 
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Riipaluga sõdinud, praegu 101 aastat vana Leonhard Praks ja vanim eestlasest 
tegevkümnevõistleja Jalmar Katk; surmalaagrite surnukuurist pääsenud Jaan Treufeldt, 
laevamehena enne lõplikku põgenemist Eesti ja Soome vahel seigelnud praegune 
keskkonnakaitsja August Sirkel; Sinimägede taplustest USA-sse jõudnud Herbert Lääne 
ja legendaarse spordimehe Johan Meimeri Austraalias Adelaides elav tütar Ilvi Reni; nii 
sõja ajal kui hiljem äris julgustükke teinud Kalju Reesalu või oma päästeingliteks koera, 
hobust ja lehma nimetav Leida Käis-Nemcaus; Sydneys elava Maimu Viiding, Euroopa 
kuulitõukemeistri Arnold Viidingu lese viimase minuti pääsemislugu. Kõik on 
kordumatud saatused ja lood, milles palju nii õnne, uskumatuid pääsemisi kui 
südamevalu ja igatsust isamaa järele. 

Raamatusarja väljaandjaks on Paduvere Talumuuseumi Selts. Raamatu kunstiliseks 
kujundajaks on Sirje Ratso ning see on trükitud tunnustatud kvaliteediga Tallinna 
Raamatutrükikojas.    

Avaraamat on müügil Eestis ning seda on võimalik osta ka mujal maailmas. Väikesed 
kogused jõuavad kindlasti ka Austraalia, Kanada, USA ja Rootsi Eesti majadesse. Raamatu 
müügihinnaks on välisriikidest tellimisel 20 eurot, millele lisandub postikulu.  

 
Oma ostusoovist palume teatada meilitsi aadressil: paduveretalumuuseum@gmail.com  

Märksõnaks raamat. 
 

Head lugemist soovides raamatu autorid 
 
 
 EKN-i otsus: 2018. a ESTO Torontos! 

 
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas juhatus otsustas 2. oktoobril toimunud koosolekul ühehäälselt 
korraldada ülemaailmne eestlaste suurfestival ESTO Torontos 2018. aastal.  
 
Tuginedes oma varem mitmekordselt esitatud seisukohale, et ESTO-de lõpetamine ei ole vajalik 
ega otstarbekohane, jätkab EKN 1972. a alustatud traditsiooni, mis esitas võimsalt meie 
rahvuslikke pürgimusi ja kultuuri omapära maailmale ning hoogustas eestlaste ühtekuuluvuse 
väljendamist võõrsil. 
 
On väidetud, et üldlaulu- ja tantsupeod Eestis peaks täitma ülalmainitud eesmärke ja vajadusi. 
EKN soovitab tungivalt kõikidel nendel osaleda. Kuid hiigelsuurte osavõtjatega ettevõtmisi 
kodumaal ei saa võrrelda välismail toimuvate ESTO-dega oma mitmetahulise tegevusega ning 
intiimsema omavahelise suhtlemisega. Teretulnud on muidugi kõik, nii asukohamaadelt võõrsil 
kui kodumaalt!  
 
EKN on kirjalikult kontakteerunud suuremate Torontos ja Lõuna-Ontarios asuvate ühiskondlike 
organisatsioonidega, selgitamaks nende arvamusi ESTO 2018 kohta. Seni tagastatud vastuste 
hulgas ei leidu ühtki, mis eitab seda algatust. EKN-i juhatus määras Peeter Nieländeri juhtima 
rühma, mille ülesanne on uurida ESTO 2018 läbiviidavust ning esitama vastav konkreetne 
ettepanek koos ajagraafikuga EKN-i täiskogule käesoleval sügisel.  
 
Ühineme ülemaailmselt eeloleval suvel San Franciscos LEP-ESTO 2013 ja ESTO 2018 
pidustustel!  
 

EKN-i juhatus  
Markus Hess, esimees Estonian Central Council in Canada  

estoniancentralcouncil@gmail.com 
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Urve Tambergi noorsoo romaan 

 
 29. septemril toimus Toronto Tartu College’is Urve Tambergi  noorsoo raamatu “The 
Darkest Corner of the World’  esitlus. Raamat on ingliskeelne (eesti keelne tiitli tõlge võiks olla 
“Maailma kõige pimedam nurk”) ning   ilmus 2012 septembris Kanada kirjastus Dancing Cats 
väljaandena.  Raamat on müügil Toronto raamatukauplustes ning saab ka tellida interneti kaudu:   

amazon.ca ja chapters.ca.       Raamatut on Urve tutvustanud  ka 
Toronto Eesti Seltsi täienduskoolidele   ja raamatuklubidele. 

  Peategelane on 15.aastane Madli, kes elab II maailma sõja  
ajal Eestis üle nii nõukogude kui natsiokupatsiooni õudsused.  
Tegevus toimub Tallinnas ja Hiiumaal.     Madli isa on tuntud 
ajaloo professor, kes on kirja pannud Eesti okupatsiooni  ajaloo. 
Madli peidab avaldamata käsikirja, kuna see ohustasks perekonda 
kui see võimude kätte sattuks. Kui isa arreteeritakse, sõidavad 
Madli ja ta vennad Hiiumaale, et suve veeta vanavanemate talus.   
Hiiumaal tekib tal sõprussuhe  naabritalu poisi Toomasega, kelle 
perekond küüditakse.     Olukorra teeb keeruliseks veel noormees, 
kes on vanavanemate kasulaps ja kes on Madlisse kiindunud.     
Madlil  tekib kontakt metsavendadega ja kui nõukogude ja saksa 
väed põrkavad kokku, on kõige tähtsam,  et eluga pääseda 
ohtlikust olustikust.     

 Interneti  ajakirjas CM ilmus   raamatust pikk ja  väga 
positiivne arvustus.  Arvustaja Andrew Laudicina annab ulatusliku ülevaate raamatu sisust ja Eesti 
olukorrast II maailma sõja ajal.  Ta  kiidab autor võimet oskuslikult ja huvitavalt  kirjeldada 
keerulist ajaloolist olukorda isiklikkude  elude taustal.  Ka  soovitab ta raamatut koolidele kui 
lisandit traditsionaalsele II maailma sõja  ajaloo õppematerjalile.    Ta annab raamatule kolm ja pool 
tärni ja  kõrge rekommendatsiooni. 

 Urve Tamberg on hiiu päritoluga oma ema Miralda 
(sündinud Eistrat) kaudu.  Urve sündis ja on üles kasvanud 
Torontos.  Ta on abiellus Rod Dobsoniga ja neil on kaks tütart, 
Sonja ja Katrina ja poeg Kenni.   Urve  tegutses   üle 20-ne aasta 
äriarendmise, turustamise  ja  müügiga.     Samaaegselt tundes  
huvi kirjanduse vastu,  otsustas ise proovida midagi kirja panna  
ning avastas, et tal on kirjanikuannet.  Ta täiendas end  
kursustega ja võttis osa kirjutamise õpikodadest. (workshops).    
Alguses kirjutas ta lühijutte ning teda tiivustas mitme  jutu   
ilmumine kirjanduslikes ajakirjades ja kogumikkudes.  Praegu on 
tema peamine huvi  kirjutada teismelistele   ajaloolisi romaane.   
„The Darkest Corner of the World“ on Urve esimene romaan. 

      Vaike Külvet 

                                                             "Hiiu" nr. 68 
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Uus raamat 
 

„Erich Tõkke - hea sõnumi kuulutaja” 
 

Ühe 1944. aasta maikuu 
hommiku hämaruses lahkus 
Hiiumaalt Harju rannast paat 
kolmekümne inimesega pardal, 
sihiks Rootsimaa. Nii nagu 
tuhanded eestimaalased, 
põgenesid ka nemad sõja jalust. 
Teiste hulgas oli paadis 18-
aastane Pühalepa valla Viilupi 
küla poiss Erich Tõkke, kaasas 
vaid perepildid, Uus Testament 
ja vähesed isiklikud esemed. Elu 
tundmatul maal tuli alustada 
nullist. Järgnes põgenikelaager, 
pühendumine vaimulikule tööle, 
õpingud Örebro Misjonikoolis, 
pastoriamet Rootsis ja Kanadas, 
pere loomine ja palju muud. Elu 
ei olnud alati kerge, kuid Erich 
õppis usaldama Jumalat ega 
pidanud Temas kunagi pettuma. 
 Alles 35 aastat hiljem oli 
Erichil võimalus uuesti külastada 
oma vanemaid ja kodumaad, 
tollal küll vaid kümneks päevaks 
ja ilma võimaluseta sõita 
kodusaarele. Alates 1989.aastast 
on Erich olnud oodatud külaline 
igas Eestimaa paigas: saartest Peipsi rannani, põhjarannikust Läti piirini. Võib öelda, et 
evangeelne töö oma kaasmaalaste hulgas, mida ta otsustas misjonikooli lõpetades jätkata, 
sai uue hoo peale Eesti taasiseseisvumist. Erichi enda arvestuste kohaselt on ta käinud 
Eestis 21 korda ja viibinud siin kokku üle 800 päeva. Neisse päevadesse mahub üle 600 
jutluse, lisaks tõlkimine ning inimeste külastused kodudes ja haiglates. Märkimata ei saa 
jätta kontaktide loomist Eesti, Rootsi ja Kanada koguduste vahel, rahalise toetuste 
organiseerimist Eesti pastorite peredele või uute kirikute ehitamiseks. Erich Tõkke töö on 
laiema mõjuga kui me oskame arvata või täna mõistame. 

 Raamatu eessõnast - Enn Veevo 
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Ojamaa Perekonna Saaga 
1944 - 1949 

1944 
 Mäletan kui õhurünnak oli suunatud 7/8. märtsil Tartu linna ja lennuvälja pääle. Jooksin ruttu 

koju. Aia tagant üle põldude lennuväljal hakkasid õhutõrje kahurid paukuma. PääIe selle rünnaku, onu 
Juhan Korb tuli taluvankriga Tartu ja viis minu ja õe Anne tema Vana Kuuste tallu. Nõnda meil oli 
väga kindel koht maal, isegi siis kui õhurünnak oli suunatud Tartu pääle 26/27 märtsil. Sellel ajal oli 
ema olnud üksinda oma kodumaja all kartuIi keldris, pää kahe padja vahel.   
 Kui 13. augustil langes Võru linn Punaarmee kätte, algas onu Korb oma taIus, Vana Kuustel, 

ettevalmistustega põgenemiseks. Pääle järgmist õhurünnakut Tartu lennuvaljale 16. augustiI, tuli ema, 
Helene, Vana Kuuste tallu, et hakkata koos lastega (Heiki ja Anne) põgenema. Kohe tehti talus otsus, 
et Korbi perekond lahkub koos meiega.  
 17. augustil laadis onu Korb ja ta taluabiline kaks taluvankrit pakkidega ja lahkusime õhtu eel 
talust. Kõik loomad lasti tallist lahti. Karjapoiss jäi üksi tallu. Nii hakkasime rändama pikki Tartu - 
Võru maanteed. Vanemad kõndisid vankrite taga ja lapsed tukkusid pampude otsas. Järgmisel 
hommikul jõudsime Tartu.  
 18. augustil isa Hendrik kohtas meid südalinnas, Võru tänaval. Polnud enam võimalik Jänese 
tänava kodust läbi minna. Vist päev varem oli välja kuulutatud Tartu linna tühjeldamise käsk rahvale. 
Samal õhtupoolikul jätkasime reisu Jõgeva suunas. Isa jäi linna, varandust matma,. Ööbisime ühe talu 
küünis Äksi külas, Tartumaal.  
 19. augustil ööbisime ühes taluküünis voib-olla Kaarepere külas.  
 20. augustil jõudsime Jõgeva linna. Siin kohtasime jälle Hendrikuga. Ta teatas, et peab 
politsei üksusega minema Tartu alla rindele .. Jänese tänaval, ta oli matnud Jaan Oja tööriistad ja 
igasuguseid riideid puuküüni kaevatud aukudesse, juhul kui Jaan Oja jõuab elus tagasi Tartu. 
 Mul on nagu meeles, et meie viibisime isaga koos ühes elumajas Jõgeval kaks või kolm 
päeva, enne isa Hendrik'u lahkumist rindele. Samal ajal oli Korbi perekond oma kahe taluvankriga 
kuskil Iähedal talus  Enne isa lahkumist, arutati veel edasi sõidu plaane koos Korbi perekonnaga. 
Otsustati, et Ojamaa pere (Helene, Heiki, Anne) sõidab rongiga edasi tädi Minni perekonna koju 
Raasikule ja Korbi perekond ootab rinde ülekaiku Jõgeva piirkonnas.  .    
 27. augustil sõitis Ojamaa pere sõjaväe rongiga Raasikule. Vastas oli Minni abikaasa 
taluvankriga ja viis meid oma kodu. Siin meie olime umbes kolm nädalat.  .  
 Öösel, vastu 18. septembrit nägi ema Helene unenao, kus isa Jaan Oja käskis emal kiiresti 
põgeneda lastega Eestist. Ema oli nii kohkunud, ta ärkas üles, pani end riide ja lahkus Minni kodust. 
Kõndis mitu tundi Raasikult Niine tänava politseijaoskonda, Tallinnas. Trügis kohe ukse taga ootava 
grupi ette ja tutvustas ennast kohaliku politsei korralpidajale, kes laskis ta kobe politsei kontori. Varsti 
oligi evakueerimiseks load käes terve Hendriku perele ja ta lahkus politseijaoskonnast, tagasi Raasiku 
suunas. Ema jõudis õhtul tagasi.  .  

19. ja 20. septembril olid suured põgenemise ettevalmistused. Pakiti üks kohver ja ema 
õmbles kolmest padjapüürist meile kolmele, kolm seljakotti. Need said täidetud riietusega ja pesuga. 
Minni otsustas perega jääda koju Eestisse . 
 21. septembri hommikul viis tädi Minni abikaasa oma taluvankriga meid kolm, Raasiku 
raudtee jaama. Varsti jõudis parale üks sõjaväe rong. Ema näitas ette evakueerimise paberid ja nõnda 
lasti meil ronida rongile. Sõit läks edasi Tallinna suunas. Kui jõudsime Balti raudteejaama, ruttasime 
rongilt kohe Niine tänava politseijaoskonnda, ehk .isa Hendrik ootab meid sääl. Isat meie ei leidnud, 
kuid kohtasime minu ristiisa hr. Saarlase perekonda. Ta ütles emale, "pane teated välisseintele ja 
ustele, siis tuled meiega koos ja läheme sadama. Siia ma sind ja lapsi ei jäta maha!" Ema valmistas 

teated, "Henn, Leeni ja lapsed on läinud sadamasse" ja pani need seintele ja ustele. Läksime  
siis oma pakkidega (kohver ja kolm seljakotti) koos hr. Saarlase perekonnaga Tallinna sadama. 
 Sadamas oli reas mitu sõjalaeva lahkumiseks valmistamas. Kai oli rahvast täis, nii 
põgenemise sooviatega, kui ka ärasaatjatega. Astusime ritta, et laevatreppi pidi minna laevale. Just 

trepi ees, Heiki hüüdis, "Isa tuleb!" Tema oli õnneks saanud viimase sõjaväe rongiga sõita Jõgevalt 
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Tallinna. Nähes seinteI ema teateid, ruttas ta kohe sadama. Nõnda oligi õnne, et Ojamaa pere sai koos 
Eestist lahkuda.  

Meie lahkusime viimase saksa merväe konvoiga. See konvoi koosnes kuuest laevast: kalalaev 

Lappland 2000 põgenikuga; Minden 1000 põgenikuga; miinitraalerid RO-l ja RO-22; laatsaretlaev 

Moero 1200 haavatud ja 1500 tsiviil põgenikku ning 600 saksa sõdurit ja ohvitseri; kaubalaev Warthe 
500 põgenikuga. Ma ei mäleta täpselt, vaid arvan, et meie olime kaubalaev Warthe pardal. 
Kohendasime oma pambud laeva ülemisele tekile. Kui laev kaist eemaldus, laulsime nii kõvasti, kui 
värisev lõug ja pisarad lubasid, meie humni kolm salmi. Kohe pääle rannast lahkumist, hakkati 
purustama sadamat. Suured mürsud oli kuulda merele. Olime kuni pimeduse tulekuni laeva reelingute 
ääres ja vaatasime kuidas Tallinna siluett kadus silmist. Ilm oli ilus ja meri vaikne. 

 Jargmisel hommikul, 22. septemberil, kui Punaarmee vallutas meie pealinna, Tallinna, olime 

merel. Ringi vaadeldes nägime, et olime ainukene laev merel. Öö jooksul oli meie kapten lahkunud 
konvoist. Õhtupoolikul nägime Gotlandi saare siluetti silmapiiril. Rahvas lootis, et oleme nüüd Rootsi 
vetes ja ehk tuleb mõni Rootsi sõjalaev ja viib meid Rootsi. Kuid, seda ei juhtunud.  
 23. septembri hommikul jõudsime Gotenhafeni sadama (Danzing/nüüd Gadansk linna ligidal, 
Poolas). Nüüd kuulsime kuidas eelmise päeva hommikul ründasid Vene lennukid meie endist 

konvoid, Eesti vetes. Pommitabamuse sai RO-22, kuid suutis omal jõul edasi sõita. Üks lennukilt 

lastud torpeedo läbis Minden'i korstna. Seda suurt auku nägime oma silmaga Gotenhafen'i sadamas. 

Suurim kahju oli kõigil kui kuulsime, et laatsaretlaev Moero oli saanud torpeedo tabamuse ja hukkus 

seitsme minuti jooksul. Pardal olnud 3300 inimesest suutis kalalaev Lappland päästa vaid 654 hinge, 
nende hulgas 157 eestlast.  
 Sadamast viidi meid veoautodel ühte läbikäigu laagrisse. Süüa pakuti kaks korda päevas. 
Söök oli kaunis kehv, kuid olime tänulikud sellegi eest.  Laagris kontrolliti Tallinnas antud 
sissesõidupaberid ja anti toidukaardid üheks nädalaks. Kuna laager oli ülekoormatud, siis need, kel oli 
Saksamaal tuttavaid või sugulasi, said edasisõidu ja laagrist lahkumise load. Heiki ristiisa hr. Saarlas 
teadis üht sugulast põhja Saksamaal, nii said Ojamaa ja Saarlas'e perekonnad load laagrist 
lahkumiseks ning raudtee sõidu piletid.  

 
 26. septembril viidi meid Gotenhafeni raudteejaama, ning rongisõit algas lääne suunas. 
Pärast kahte ööpäevast rongisõitu põhja Saksamaal, kus rneie reisi sihti mitmel korral muudeti, 
jõudsime 29. septembril hr. Saarlase sugulaste linna. Järgmisel hommikul hr. Saarlas ja isa Hendrik 
läksid linna valitsuse jutule, et saada töökohta ja perekondadele korterid. Linnapea ütles neile, et siin 
linnas pole töö võimalust, ega korterid saada. Soovitas edasi rännata Neresheimi läbikäigu laagrisse ja 
otsida tööd ja korterid seal. Nad nõustusid sellega ja templid löödi kirjade pääle, et edasi saadetud 
Neresheimi läbikäigu laagrisse.  
 2. oktoobril alustasime raudtee sõitu üle Berliini, lõuna Saksamaale. Berliini läbides olid 
rongi aknad pimendatud ning kaetud -- väljavaatamine oli rangelt keelatud; linn oli rusudes. Siit edasi 
läks sõit Aaleni suunas. Mõnes jaamas peatuti, mõnes mitte. Mõnes peatuti mitu tundi ja siis olid 
kohal ka supikatlad supi ja leivaga. Aaleni raudteejaamas tuli ümber istuda kitsarööpalise rongi pääle, 
mis viis meid Neresheimi.  
 
 6. oktoobril jõudsime Neresheimi raudtee jaama. Siit viidi meid veoautoga väikese mäeotsa 
ehitatud Neresheimi kloostrisse, kus asus lõuna Saksamaa läbikäigulaager. Laagrist on ametnikud 
vastas ja juhatavad tulijad tubadesse. Nendes suurtes tubades olid seina ääres kahekordsed voodid. 
Igale perekonnale näidati oma koht / voodid. Tuba oli täis mitmest rahvusest põgenikke: ukrainlasi, 
leedulasi, lätlasi, eestlasi, armeenlasi, valge-venelasi, ja teisi. Söömine toimus suures avaras söögitoas. 
Siin oli jalle tavaline laagri toit. Hulka vesist suppi, leiba ja aedvilja, kuid midagi liha poolist polnud 
taldrikul. Samuti musta kunstliku kohvi ilma suhkruta oli külluses. Järgmisel hommikul, vanemad  
kutsuti laagri kontori ülekuulamisele. Neilt päriti, "mis sa oskad teha? Kuhu soovid edasi minna?" 
Hendrik vastas, et olen metalltreial ja soovin perega ulualust väiksemas linnas lõuna Saksamaal. 
Nõnda saime loa laagrist lahkumiseks. Viidi veoautoga meid tagasi Neresheimi raudteejaama, ning 
jatkasime edasi soitu. Saarlase perekond läks meilt eemale teise linna. Pääle sõja saime jälle kokku 
Geislingeni suurlaagris.  
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 14. oktoobril jõudsime Öhringeni linna, Württembergi osariigis. Isa Hendrik meldis ennast 
tööametis ja sai kohe .tööle Öhringeni linna elektrijõujaama treiali ametisse. Korteri saime töökoha 
ligidal samas linnas, ühte kahekordsesse  majja. Teisel korral, katuse all, saime kaks tuba. Suurem 
tuba oli meie köök ja elutuba, teine oli meile neljale magamistoaks. Varsti kohtasime linnas ka teisi 
eestlasi. Meid oli kokku umbes 20.  
 4. detsembri õhtul oli ainukene õhurünnak Heilbronni linnale. Heilbronn asub umbes 35 km. 
Öhringenist lääne poole. On üks tähtsam raudtee sõlmpunkt Württembergis. Nägime selgelt selle linna 
pommitamist. Inglise suured pommilennukid purustasid 25 minuti jooksul 82% linnast. Üle 7000 
inimese said surma sel õhtul. Järgmisel hommikul viidi isa ja teised mehed töökohalt Heilbronni 
rusude puhastustööga aitama.· See kestis paar päeva. Meil õnnestus, et niisugust juhtumust meil 
vaikses Öhringeni linnas ei olnud.  
 Elasime siin linnas kuni soja lõpuni.  
 
1945 
 13. aprilli hommikul, Ameerika sõjavägi vallutas ilma lahinguta Öhringeni linna.  
 Pääle Teist maailmasõda, Saksamaa jaotati nelja okupeeritud piirkonda (Ameerika, Inglismaa, 
Prantsusmaa ja Venemaa). Ameerika okupeeritud piirkonnas andis kindral Eisenhower käsu, kõik 
rahvusgrupid koondata laagritesse, et neid paremini kaitsta ja sööta. Nõnda moodustati Geislingeni 
linnas, Württembergi osariigis, eestlaste suurlaager (aasta lõpul oli siin koos ligi 5000 eestlast). 
Kolmest linnaosast aeti sakslased välja ja sinna paigutati eestlased elama. Sakslased pidid jätma kõik  
mööbli maha, eestlastele kasutamiseks. Selle tõttu tekkis esimesel aastal päris vihane läbisaamine 
kohaliku saksIastega. Aga rnis sinna parata, Saksamaa kaotas selle sõja ja nüüd peavad sõja ohvreid 
aitama. Esiteks UNRRA ja hiljem IRO määrati nende laagrite ametivõimudeks.  
 Kui keegi oskab saksakeeIt, siis on saadavaI saksakeeIne raamat "Vom Baltikum ins 
Schwabenland" 1994 a. trükitud Saksamaal. See kirjeldab Geislingeni eestlaste laagrielu, algusest kuni 
lõpuni 1950/51.  

 Juuni voi juuli kuul jõudsid kohale Ameerika sõjaväe veoautod ja viidi kõik eestlased 
Öhringeni linnast, Geislingeni eestIaste suurlaagrisse. Geislingeni linn asub Stuttgardi linnast umbes 
100 km. louna pool, Stuttgard-Ulm-Augsburg-München raudteeliinil.  
 Geislingeni laagris oli meie oma laagrivalitsus, politsei, ajaleht ja postkontor. Siin loodi 
eestikeelne lasteaed, algkool ja gümnaasium (1945 a. sügisel algas Heiki 3. klassi algkoolis, 1946 a. 
sügisel algas Anne 1. klassi algkoolis). Samuti organiseeriti mees-  ja segakoorid; teatri grupp 
endistest "Estonia" ja "Vanemuise" teatri näitlejatest; skaudi ja gaidi grupid; spordi grupid. Kiriku 
teenistusi peeti igal pühapäeval.  
 
1946 
 UNRRA soovis ja abistas, et iga rahvusgrupp hakkaku kohe näitusi organiseerima. Mida 
efektiivsem näitus, seda parem! Esimene näitus peeti pühapäeval, 12. mail Altenstadtis, Ameerika 
okupeeritud piirkonnas. Sellele järgnes 26. mail esimene Laulupidu samas linnas; kus mitmed mees - 
ja segakoorid tulid kohale Altenstadt, Geislingen ja Augsburgi laagritest. Hiljem peeti laulupeod 
Geislingeni ja Augsburgi linnades.  
 Nii see laagri elu edenes. Ema Helene, hakkas kohe Punase Risti kaudu otsima oma venda 
Artur Oja (nüüd Arthur Hill). Paari kuu jooksul jõudis esimene kiri Arturilt emale. See kiri oli suureks 
rõõmuks kõigile! Artur kohe andis avalduse Kanada riigivalitsusele, et meid väljatuua Saksamaalt, 
Kanadasse. See kõik võttis paar aastat aega, ennem kui Ojamaa perekonnal oli võimalik emigreerida 
Kanadasse.  
 
1948 
 23. septembril lahkusime Cuxhaveni sadamast, Saksamaal, Ameerika sõjaväe transport laeval 
"General M.S. Stewart". Sõit üle tormise Atlandi ookeani võttis meil 10 päeva. Kolm päeva olid eriti 
tormilised ilmad. Lained olid kuni 10 m. kõrged. Ema Helene oli ainukene kes ei olnud merehaige 
nendel päevil.  
 3. oktoobril jõudsime õnnelikult Kanadasse, Halifaxi sadama.  
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 9. oktoobril rong jõuab Vancouveri jaama. Oleme rändanud üle Kanada, Atlanti ookeani 
kaldalt, Vaikse ookeani kaldale. Ema vend Artur oli meile vastas ja viis meid taksoga tema poolt 
ostetud majja, mis asus ühel viimasel tänaval lõuna pool Vancouveri linnas. Uus elukoht oli nii 

sarnane kui meie kodu Jänese tänaval, põhja pool Tartu linnas. Elasime jälle linna äärsel tänaval.  
 Oktoobri kesk paiku Heiki ja Anne-Liis jätkavad algkooli õppust Vancouveris. Isa, Hendrik, 
leidis töökoha metalitreialina Vancouveris, just nagu vanaisa Jaan Oja. Ema jäi meie kodupidajaks.  
 
1949 
 25. septembril vend Peeter sünnib Vancouveri linna haiglas.  
 31. detsembril onu Artur Hill (varemalt Oja) suri Vana-Aasta õhtul oma kodus, Vancouveris.  
Ta sai südame rabanduse. Oli 39 aaastat vana.   

Heiki Oyamaa, Hans Rand 
 
 

Hävinud Eesti kõrgeim kadakas Ahunapalus oli 300-aastane 
 

Laupäeval, 12. mail, hukkus Eesti kõrgeim (13,5 m) Ahunapalu kadakas. Puu kasvas 
Tartumaal Võnnu vallas Ahunapalu kalmistul. Tormituules murdus kadaka kõrval olev kask ja 
selle tüvi tabas kadakatüve, mis samuti murdus. Kuna kalmistut korrastanud töömehed järkasid 
kadaka tüve kohe pakkudeks, ei olnud võimalik kogu tüve pikkust enam täpselt üle mõõta. 
Põlispuude uurijal Hendrik Relvel õnnestus aga saada kadaka tüvest proovid, mille järgi oli 
võimalik määrata puu vanus. Tüveosal, mille ümbermõõt sama, mis oli olnud kadaka 
rinnasümbermõõt (102 cm), võis kokku lugeda 287 aastarõngast. Arvestades, et rinnakõrguseni 
ehk 1,3 meetri kõrguseks kasvamiseks võis puul kuluda tosinkond aastat, saab kokkuvõttes 
otsustada, et Ahunapalu kadakas oli ligi 300-aastane. KIK 
 

 

Harri Kivilo uus raamat 

KUSTUMATU ÕIGUSE NIMEL 
on müügil VES Raamatukogus - $ 25.- 
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Eesti Sihtkapital Kanadas 2012 kevad-stipendiaat 
 Erik Kõvamees 

 
 

Erik kasvas üles Vancouveri eesti kogukonnas, kus ta 
osales eesti kooli üritustel, mängis näidendites ja 
võttis tihti osa Eesti Majas toimuvatest üritustest. 
Praegu õpib Erik teist aastat Tartu Ülikoolis 
semiootikat ja kultuuriteooriat ning aasta pärast saab 
bakalaureuse kraadi. Kanadasse tagasi tulles soovib 
Erik kaasa aidata Vancouveri eesti kogukonna 
säilitamisele.  
 
 
 
 
 

 

EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS 
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA 

6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2 
 
2012. aasta PEAKOOSOLEK 
toimub pühapäeval 13. jaanuaril 2013, kell 12:45  
 
P ä e v a k o r d: 

1. Koosoleku avamine 
2. Koosoleku rakendamine 
3. 2012. a. peakoosoleku protokolli esitamine  
4. Tegevuse aruanded: 
 a) EKÜK/SAESC 
 b) eav 
5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded 
6. Valimised: 
 a) EKÜK/SAESC; Revisjonikomisjon 
 b) eav 
7. Liikmemaksu määramine 
8. Tegevuskava 2013 
 a) EKÜK/SAESC 
 b) eav 
9. Kohalalgatatud küsimused 
10. Läbirääkimised 
11. Lõpetamine 
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Postmark Eesti Muinsuskaitse Seltsi 25. Aastapäevaks 
 

Eesti Muinsuskaitse Selts tellis 25. aastapäeva puhul Eesti Postilt juubelimargi. Selle 
kujundas tuntud heraldik Priit Herodes, kes on olnud Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees aastatel 
2000-2006. Priit Herodes kujundas viie aasta eest ka Eesti Muinsuskaitse Seltsi 20. aastapäeva 
juubelimargi, samuti on tema kujundatud Eesti Muinsuskaitse Seltsi jõulumargid. 25. aastapäeva 
puhul „Minu mark“ sarjas numbri all 0006243 ilmunud postmargil on kujutatud sinimustvalgel 
taustal Eesti Muinsuskaitse Seltsi vappi 

Eesti Muinsuskaitse Selts tellis 25. aastapäeva puhul Eesti Postilt juubelimargi. Selle 
kujundas tuntud heraldik Priit Herodes, kes on olnud Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees aastatel 
2000-2006. Priit Herodes kujundas viie aasta eest ka Eesti Muinsuskaitse Seltsi 20. aastapäeva 
juubelimargi, samuti on tema kujundatud Eesti Muinsuskaitse Seltsi jõulumargid. 25. aastapäeva 
puhul „Minu mark“ sarjas numbri all 0006243 ilmunud postmargil on kujutatud sinimustvalgel 
taustal Eesti Muinsuskaitse Seltsi vappi (selle autoriks on 
samuti Priit Herodes). Kui viie aasta eest ilmunud 
tähtpäevamargi nominaalväärtuseks oli 5 krooni ja 50 senti 
ehk 35 eurosenti, siis nüüd on margi hinnaks 10 eurosenti 
enam, ehk siis 45 eurosenti, ja see on mõeldud riigisiseseks 
kirja saatmiseks. Ühele A4 formaadis poognale on trükitud 
20 iseliimuvat postmarki. Juubelimarke on trükkida lastud 
2020 ehk siis Eesti Posti tavamarkide tiraažist pea sada 
korda vähem. Eesti Muinsuskaitse Seltsi 25. aastapäeva 
margid on saadaval Eesti Muinsuskaitse Seltsis Pikk 46, 101 
33 Tallinn. 
Eesti Muinsuskaitse Seltsi asutamise 25. aastapäevaks 12. detsembril 2012 on Eesti Post 
kavandanud välja lasta tervikasja. 

Peep Pillak 
EMS juhatuse liige 

 
 

Laulupidu 2014 
 

 Kõik kollektiivid, kes soovivad osaleda laulupeol, peavad selgeks õppima u 15 
eestikeelset laulu. Nendest 2-3 laulu tuleb salvestada ning saata peo kunstilisele 
toimkonnale 1. oktoobriks 2013. Selle põhjal selgub, koori peole pääsemine ning need, kes 
peole pääsevad, peavad ülejäänud repertuaari õppima, salvestama ning kunstilisele 
toimkonnale saatma 1. aprilliks 2014. 
 
Laulupeol osalejatele on oluline täpsem info, avaldused, registreerimislehed jms on üleval 
meie kodulehel www.laulupidu.ee. Väliseestlaste info on avalehel 
(http://laulupidu.ee/teated/valis-eesti-kollektiivide-registreerimine-laulupeole-ja-
osavotutingimused/), 
 
Kõiki välis- ja väliseesti kollektiive aitab hea meelega meie laulupeo väliskollektiivide 
kuraator Kaija Velmet: e-post: laulupidu2014@gmail.com , tel. (+372) 55 63 4407 
  
Tantsupeole kandideerivad väliseesti kollektiivid saavad abi ja infot küsida Angela Arraste 
käest: 
Angela Arraste: E-post: angela@tlu.ee 
  
 Sten Weidebaum  sten@laulupidu.ee  tel: 5 236 239 
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XXI Lääneranniku Eesti Päevade ja XI ESTO üldprogramm 

 
28.06.2013 - 01.07.2013 

 
             4-päevane programm sisaldab juba väljakujunenud LEP-ESTO traditsioonilisi üritusi kui ka uusi 
algatusi pakkudes elamusi nii noortele ja vanematele, turistidele ja kohalikele, Eesti rahvale ja 
väliseestlastele kui ka ärimeestele, partneritele ja sõpradele ehk kõigile LEP-ESTO külalistele. 

 
The four day program consists of new and traditional activities for all ages. We welcome 

Estonians and friends of Estonia from all countries and backgrounds. 
 
Info: www.lep-esto2013.com 
 
 

  

Jõululaat 
 
Pensionäride Ühingu korraldatud populaarne jõululaat toimus Meie Kodu aulas 3.detsembril 2013. 
 

 
 
Kuldne Klubi esinaine Edda Davis 

Fotod: Eva Vabasalu
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Enne avamist kõik on valmis 



Dr. Kaili Hoffart (Rand) 
Congratulations to 

Kaili Anna Hoffart (nee 

Rand), daughter of Hans 

Rand, for attaining her 

Doctor of Medicine from 

the University of Alberta 

on June 8, 2012.  She is 

now completing her 

residency training in 

Family Medicine in 

Edmonton, Alberta. 

 

 

Kaili ja Hans 
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Organs of Lithuania, Latvia & Estonia 
 

A Tour with Montreal Organ Builder Karl J. Raudsepp 
 

 
On October 25, the Montreal Centre of the Royal Canadian College of Organists (RCCO) 

began the fall season with a very captivating talk and video presentation by Karl J. Raudsepp, the 
new Chair of the RCCO Montreal Centre. Karl attended the 21st Congress of the International 
Society of Organbuilders (ISO), entitled Balticum 2000, July 16 to 23, 2000. The organs of the 
three Baltic countries of Lithuania, Latvia and Estonia were the focus of this gathering. 
Participation in Balticum 2000 was restricted, as always, to ISO members; the 160 individuals who 
took part represented 59 different organ building firms from around the world. Karl, a Montreal-
based organ builder, was the only Canadian at the congress.  

The congress was packed with visits to see the organs in the numerous churches and con- 
cert halls throughout the three Baltic countries. But this trip also had special meaning for Karl, as 
his family is Estonian, and he is the only member to have been born outside of Estonia. His father 
was a Lutheran minister who emigrated to Canada, having had to leave the tiny country along with 
his young family in 1944 after the Russians overran it.  

As part of his talk, Karl provided an informative historical background of the region and a 
detailed overview of organ builders and organ building practices in the three Baltic countries. He 
presented a 4o-minute videotape he had filmed and later edited on his iMac computer (adding 
titles); the film provided an in-depth and personal perspective, in both sight and sound, of the many 
amazing organs visited. A map of the region with a travel journal and a book about Estonian organs 
supplemented the presentation.  

The many magnificent and detailed organ cases and the 
beautiful tone of the instruments were a feast for the eyes and 
ears. Unfortunately, a large number of the instruments visited are 
no longer operational or are in less than perfect condition due to 
the hardship of years spent under Soviet occupation. One can 
only imagine how they must have sounded.  

One Centre member observed that what was striking 
about the region was the fact that all of the churches visited 
seemed to be constructed of stone. Karl's knowledge of the area, 
his acumen as an organ builder and his academic training as a 
historian provided a rich tapestry of background to supplement 
the lecture and video.  

Because of his fluency in Estonian and his organ 
building/research expertise, Karl may be assisting in compiling an inventory of Estonia's organs. 
He may also be providing some much needed assistance in the restoration of organs, which were so 
long neglected under the old Soviet regime.  

About 15 people attended the Montreal Centre event, including a visiting organist from Italy 
who has played at the Tallinn Orelifestival in Estonia, which is considered to be the most important 
organ festival in Eastern Europe.   

Frederick Francis  
 

Peetri Koguduse orelimängija õppis kunagi Karl Raudsepaga Montrealis.  
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Vorsti talgud Kembi talus 
27.11.2012 

Eesotsas olid Kärtu, Vilja ja Juku . Abilised: Anne 
Tork, Ann Pajur, Edda Davis, Juta Kitching, Eva ja 
Raul Vabasalu. 
 

 
Jakob Selde - valged vorstid reas 
 

 
Fotod: Eva Vabasalu 
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events 

 
Kuupäev 
Date 

Aeg 
Time 

Üritus / Event Koht / Location 

    

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

05.12.2012 12.00 Kuldse klubi jõululõuna - Senior's Club 
Christmas 

Meie Kodu, 6520 Oak St. 
Vancouver 

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

11.12.2012 19.00 Estonian Night - Vancouver Christmas Market Queen Elizabeth Theatre Plaza 

16.12.2012 12.15 Peetri Koguduse Orbude toetuslõuna Meie Kodu, 6520 Oak St. 
Vancouver 

13.01.2013 12.45 EKÜK peakoosolek - SAESC AGM Meie Kodu, 6520 Oak St. 
Vancouver 

03.02.2013 12.15 Vancouveri Eesti Seltsi peakoosolek - 
Vancouver Estonian Society AGM 

Meie Kodu, 6520 Oak St. 
Vancouver 

06.02.2013 12.00 Eesti Pensionäride klubi peakoosolek -     
Senior's Club AGM 

Meie Kodu, 6520 Oak St. 
Vancouver 

10.02.2013 12.15 Kirikufondi peakoosolek - Estonian Church 
Foundation AGM 

Meie Kodu, 6520 Oak St. 
Vancouver 

24.02.2013  Vabariigi Aastapäeva aktus - Estonian 
Independence Day Ceremony 

Meie Kodu, 6520 Oak St. 
Vancouver 

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

12.04.2013 19.00-
21.00 

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

    

    

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

www.vesbc.com 
www.estonianevents.com 

 
 

 



Estonia is clearly a Nordic country 
  

Interview with Sir Malcolm Bruce, British Liberal Democrat member of parliament (MP) for Gordon (Scotland), 
Vice-Chair of the All-Party Parliamentary Group on Estonia, and Chair of the Select Committee on 

International Development. 
 

“Do you speak any Estonian?” is the first thing Sir Malcolm Bruce MP asks me, and I reply with 
a timid “natuke, ma saan hakkama. Do you?” Thankfully he doesn’t, but he tells me that his nephew does 
(“He picks up foreign languages far quicker than I do!”). It is from his nephew, James, that Sir Malcolm’s 
involvement in Estonia stems. James has always had a keen interest in heraldry and flags and one day 
noticed a flag he didn’t recognise, hanging outside a building in London. He discovered it was the office 
of the Estonian government in exile in London and ended up doing voluntary work for them, eventually 
taking a degree in international relations specialising in Eastern Europe. His “lobbying” over the years has 
turned his uncle into something of a fan. 

 “I enjoy going to just Estonia – Estonia on its own, not as the last leg of a Baltic states tour,” Sir 
Malcolm tells me. This leads me nicely into a question about the term “Eastern Europe” – dead or not? 
His response is unequivocal: “It is absolutely dead. The concept of Eastern Europe is politically dead and 
almost culturally dead. It conjures up images of Soviet oppression and misery and ignores a real pre-
Soviet democratic tradition that existed in Estonia and elsewhere.” 

 I ask him where he would classify Estonia if he were in charge of naming European regions. “It 
is clearly Nordic – it has a shared history with Finland, Sweden and Denmark and it is good that the 
European and international media are finally beginning to realise this.” 

For a while, we talk about European issues generally and I am rather keen to know his view on 
European Arrest Warrants (EAWs) – after all, it was an EAW that was used to snare the “fugitive” Anna-
Maria Galojan earlier this year (I should add here that the delays in bringing her case to a conclusion 
emanate entirely from Tallinn and not London). “They [EAWs] should definitely be re-visited, but not 
removed. I think it is important that we’re able to catch serious criminals – by that I mean, paedophiles, 
terrorists, murderers, rapists and the like. I’ve heard the rumours about frivolous charges being brought, 
of course. Perhaps we need to eliminate some of the less serious offences and raise the bar a little, but I 
stress that it does need to be re-visited and not removed.” 

Enjoyable as our discussion is, I have to drag us back to Estonia, so I go for an obvious topic – 
cyberdefence. “Aaah, yes, that often comes up on the Joint Committee on the National Security Strategy, 
of which I’m a member,” Sir Malcolm says. “As Estonia is the only country to have dealt with a real 
cyber attack on its national infrastructure on that scale, it has a wealth of technical and practical 
experience to be shared.” 

So what for the future, I ask. “Hmm, well, that’s difficult for me to say as an outsider. But Estonia 
has a lot to offer Europe, economically, politically and culturally. It absolutely must retain its competitive 
economy and ‘e-reputation’; these are vital to it remaining attractive to investors.” 

 “Perhaps most of all, it needs to continue to ‘punch above its weight’ internationally,” Sir 
Malcolm points out. “I remember talking to an Estonian who told me that if the Russians really ever did 

decide to invade them, there was nothing they could do on a military level to defend themselves. Hence it 
must be a priority for them to always make valuable contributions to the international community in order 

to benefit from the shared defence it offers, amongst other things. I think EU, NATO and euro 
membership are key components of this strategy. Estonia has shown it is ready and willing to send troops 

into action [in Afghanistan] and that it has a wealth of knowledge to be shared.” 
 

Perfectly on cue, the division bell sounds (summoning MPs to vote) and Sir Malcolm has to depart. 
Chris Glew November 4, 2012 

http://estonianworld.com/wp-content/uploads/2012/11/malcolm-bruce-2.png  
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Mountainview 
W E L L N E S S  C E N T R E

Providing Excellence in Naturopathic Medicine since 2001

www.freshperspectiveworks.com 

3566 King George Blvd.,Surrey, British Columbia, Canada www.mountainviewwellnesscentre.ca 

Vaccines and your Child 
Seminar and Open House 
             with Dr Allison Patton, N.D. 

Kaela Scott  
Registered Clinical 

Counsellor 

Sarah Stevens  
 Physiotherapist/

Osteopath 

Kasia Rachfall 
Author, Speaker,   
Parenting Expert 

April Lacheur 
Artist 

 
Thursday April 12, 2012 at 7pm 
 
Tickets are $ 10; space is limited  
call Mountainview Wellness Centre  
to reserve tickets (604) 538-8837 or visit 
mountainviewwellnesscentre.ca 

Open House Partners you will be meeting at the event:  

Miki Dawson 
Author and Artist   

 

Alison Legge 
Aromatherapist 



By Heino Leis
Stanford University has a campus – well – to use a word currently in vogue – that’s awesome. The large green areas around 

the buildings, with huge live oaks, are the Universities commitment to nature and perhaps suggest that education is a study 
and understanding of the fundamentals that connect life forms with the planet. 

James Tusty, who, with his wife Maureen, produced the award winner documentary “The Singing Revolution”, along with 
the Stanford University Library, invited Metanoia Magazine executive as guests to the presentation. 

A dinner attended by some twenty individuals, both invitee guests and Stanford staff preceded the event. The cook, for this 
very special occasion had prepared food commonly eaten in Estonia. We (Dr. Patton, JR Leis, Salme Leis and Heino Leis) 
felt honored to have been received and attended to with such kindness and consideration.

After dinner, the group moved on to the auditorium, where a number of speeches were made to the audience of approximately 
200 attendees; mostly people of Estonian heritage from the San Francisco area. Also in the audience was the president of 
Skype, currently working on his PhD, Sten Tamkivi.

He too was of Estonian heritage, and at Stanford with his wife had come to attend this very prestigious event.

After the documentary was over, James Tusty was grilled by members of the audience on the making of the documentary. 
Afterwards I asked him “What was the most common question asked?”  His answer was that there was always the question 
of how the Estonians treated the Russian population that remained in Estonia after liberation. Whether this was out of 
concern or some other intent was a question that remained unanswered.
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The Singing Revolution Revisited

Above: Estonians present for the screening with filmmaker, Jim Tusty at the Annenburg Auditorium, Stanford University for the screening of the 
documentary, The Singing Revolution; Top Right: Salme Leis and Sten Tamkivi, Chief Evangelist for Skype at the screening; Bottom Right: Allison 
Patton & Sten Tamkivi.
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