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Vabariigi President iseseisvuspäevakõne
kontsert-aktusel Estonias 24. veebruaril 2013

Head sõbrad,
hea Eesti rahvas kõikjal maailmas, oma kodudes ja siin saalis.

Mõte Eesti iseseisvusest on täna, Eesti Vabariigi 95. aastapäeval, taas enesestmõistetav. See ei
vaja ei selgitust ega tõlgendust, sest see on alustõde.

Nii nagu vabadus pole enam pürgimus, ei ole sellele ka enam meie, Eesti jaoks alternatiivi. Eesti
mõtteline iseseisvus on põlistunud. Ja nii see peabki olema.

Sellelt aluselt, ise seda sageli teadvustamata, vaatame täna tulevikku. Just sellel seistes
muretseme oma rahva elujärje ja elujõu pärast.

Sellel alusel seistes võrdleme ennast teistega, aga enam mitte endiste saatusekaaslastega vaid
nendega, kelle vahepealne ajalugu, vahepealsed võimalused on olnud hoopis teistsugused kui meil.

Ja just nii peabki olema. Sest kaua me ikka otsime oma probleemide põhjust minevikust nagu
mõni endine koloonia, kes jätkuvalt peab süüdlaseks 19. sajandil osaks saanud ülekohut?

Sellel alusel seistes võrdleme ennast naabritega, nii heas kui halvas. Need mured kipuvad
mõnikord olema liiga suured. Võrdlustes kipuvad asjad võimenduma.

Ärgem siiski unustagem: me saame ennast mõõta ja võrrelda ja vaagida just seetõttu, et me
seisame sirgelt kindlal pinnal.

Nooremad me seas ei teagi, et vanasti ümbritses me rannapiire okastraat. Me oleme jõudnud 22
aastaga niikaugele, et partneritega NATOs ja Euroopa Liidus üheskoos uuema ajaloo kordust me kartma
ei pea.

Eesti riik on saavutanud 22 uue iseseisvuse aastaga nii palju, et me ei võrdle enam tänast päeva
okupatsiooni või laulva revolutsiooniga. Me võrdleme end riikidega, kellele vabadus ja demokraatia on
iseenesestmõistetav.

See on õige, koguni ainuvõimalik. Me oleme ja peamegi olema oma riigi suhtes nõudlikumad.
Ent demokraatliku riigi puhul tähendab see, et me peame olema nõudlikumad ka iseenda suhtes.

Demokraatlikus riigis ei ole valitsejad "nemad", nagu pole kaugemal mingi "Brüssel", kes meie
nõusolekuta või me enda sõlmitud kokkulepete vastaselt midagi meilt "nõuaks".

Demokraatlikus riigis on iga etteheide riigile või valitsejatele kaudselt või otseselt ka etteheide
iseendale.

Eesti on ühe inimpõlve vältel tundmatuseni muutunud. Muutunud on ka meie mured. Kui ajaloo
taak on suuresti vankrilt pudenenud, seisame silmitsi küsimusega: kuidas edasi?

Oleme alles toibumas kogu maailma aastaid vaevanud majanduskriisist. Meid mõni aasta tagasi
laastanud tööpuudus on taandunud Euroopa keskmisest allapoole. Juba kurdavad ettevõtjad, et palgad
tõusevad liiga kiiresti, andes hoogu inflatsioonile. Erinevalt paljudest Euroopa riikidest Eesti majandus
kasvab.

Ent kuidas ja miks üldse peaksid need makromajanduslikud näitajad rõõmustama neid, kellele
teeb muret igapäevane toimetulek? Neid, kelle palganumbris taastunud majanduskasv ei kajastu ning kes
jälgivad murelikult hindade kasvu?

Ma ei tea kiiret lahendust. Ka kriisi põhjast tõusmisele kulus meil mitu aastat. Majanduskasv loob
eeldused selleks, et heaolu kasvab kogu riigis, ehkki mitte kohe, ja mitte kõigil korraga.

Eesti majanduskasv ei saagi rõõmustada neid, kellele vaesuse vältimiseks loodud
toimetulekutoetusest ei piisa. Ehk võiks me sotsiaalpoliitika mudel ja reeglid olla vähemalt ajutiselt
paindlikumad, et me oma inimesi aidata?

Me peame leppima, et majanduse languse ja tõusu ajal on mõnedel tõeliselt raske. Leidkem siis
koos leevendavaid meetmeid.

Seda saab teha, nagu ma ütlesin, kui me majandus kasvab. Ilma kasvuta, nagu me seda näeme nii
mitmeski riigis, ei parane olukord kindlasti mitte.

Ma tahan tänada ja tunnustada just Eesti vanemat põlvkonda, kes elas üle iseseisvuse kaotuse,
elas üle sellele järgnenud õudused, ja sageli kaotas iseseisvuse taastamisega kõik, mida vahepeal oli
suudetud koguda.

Sellele vaatamata olete säilitanud Eesti suhtes optimismi, aitäh teile!
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Kui viimase viie aasta vältel oleme maailma majanduse heitlikus keerises olnud suuresti
välismõjudele valla, siis ei kehti sama me enda suhtluses, suhetes inimeste vahel, suhtes riigiga.

Kui riik suhtub kodanikesse samasuguse hoole ja armastusega kui valdav osa meist suhtub oma
riiki, oleks meil palju rohkem ausat, aga mitte võltsisamaalisust.

Me ei tohiks luua endale illusiooni mingist imerohust, mis kõik valud korraga leevendab.
Et kõik saab korda, kui vahetada välja mõni minister või terve valitsus. Et saame paremad

otsused, kui parlamendi asemel hakataks otsuseid langetama interneti teel või rahvahääletusel.
Ei, ma ei pea praegust valitsust asendamatuks ega meie poliitiliste otsuste tegemise kombestikku

parimaks. Mõlemad muutuvad niikuinii, kui vaid kodanikud seda soovivad.
See on demokraatia pärisosa. See on olnud ka kodanike viimase aasta selge sõnum poliitikutele.
Demokraatia suurimaid voorusi ongi võimu seaduspärane ja veretu vahetus, kus riik jääb püsima,

kus otsustajad vahetavad üksteist välja. Demokraatia õpetab, et kui ollakse rahva nurina suhtes tuim või
tumm, siis tuleb peagi, juba järgmistel valimistel võimule keegi teine.

Kuigi demokraatlikus ühiskonnas levib tunne, et võim ei taha kuulata, siis hakatakse oma hääle
kõlamapanekuks otsima teisi vahendeid. Selleks loodi läinud aasta lõpul ka Rahvakogu, mille tegemisi
täna tunnustan.

See värske, kodanike vabale tahtele rajanev algatus on juba osutunud kohaks, kus kodanikud said
teha ettepanekuid, millest peagi võivad saada seadused.

Rahvakogu, rõhutan, loodi kodanike, sealhulgas muutuste vältimatuses veendunud poliitikute
endi poolt kodanike jaoks, Eesti demokraatia tervise ja tuleviku huvides.

Möödunud aasta pahameelele tagasi vaadates on esitatud ka küsimus: kas harjumuspärane,
parlamentaarne otsuste tegemise viis on end ammendanud?

Kogemused mujalt ja läbi ajaloo paraku näitavad, et igal rahvahääletustel ei võida tingimata
õiglasemad ja inimlikumad väärtused, nagu selle pooldajad loodavad.

Rahvahääletus võib toetada surmanuhtluse taastamist, vähemuste õigusetust, hariduskulude
kärpimist. Tuletagem meelde, kuidas kümme aastat tagasi Prantsusmaal osa inimeste eelarvamuslik
suhtumine idaeurooplastesse – keda sümboliseeris Poola torulukksepp – otsustas referendumi tulemuse.

Sestap ongi esindusdemokraatia olnud edukas: valitud saadikud peavad võtma vastutuse, peavad
julgema hääletada riigi ja rahva huvides ning eirata kohati ülesköetud populismi.

Küll aga peame tõsiselt mõtlema sellele, kuidas langetada edaspidi otsuseid nii, et kõigi huviliste
arvamused ja mured oleksid mitte ainult ära kuulatud, vaid ka arvesse võetud.

See tähendab ka, et otsuseid põhjendatakse. Et võim ei ole ega näi tumma või tuimana; et võim ei
vaata valijale ülevalt alla; et võimu esindajad ei lasku tigedusse ja labasusse.

Mina ise arvan, et Eestil läheb päris hästi. Ma olen oma riigi üle siiralt uhke. Kui ma välisvisiitide
ajal kuulen kiitvaid sõnu Eesti saavutuste kohta, siis ma tänan alati mõttes kogu rahvast, iga Eesti ema ja
isa, iga vana ja noort, iga töötajat ja tööandjat, iga loojat ja iga riigimeest.

Ma tänan igaüht, kelle hool, oskused ja pühendumus on toonud Eestile ilmselt kõigi aegade kõige
tugevama, kõige parema rahvusvahelise maine. Maine, mis pole kujundatud, vaid on kujunenud meie
tegude ja oskuste, eestlaste pealehakkamise, leidlikkuse ja avatud mõtete põhjal.

Me ehk ei teagi, et maailma menukaim elusolev klassikalise muusika helilooja on Rakverest pärit
Arvo Pärt. Et enim klassikalise muusika plaadistusi maailmas on dirigeerinud eestlane Neeme Järvi.

Tiigrihüpe, Skype, digiretsept, e-politsei ja e-maksuamet, nagu ka Eestis välja mõeldud X-tee
andmevahetuskiht on võetud uurimiseks ja matkimiseks mitmes Euroopa riigis ja kaugemalgi.

Need näited, mida võinuks siin pikalt jätkata, kinnitavad, et me suudame teha siin Eestis suuri
asju ka edasi. Ka siis, kui suurimast suurim asi, me oma riik, on juba ära tehtud.

Head inimesed – jah, ma tean, et mõnus on mõnitada, et Eesti edu tunnistamist on praegu
kombeks ka naeruvääristada. Et me peaksime oma saavutusi justkui häbenema ja neist poolisui rääkima.
Unustamata rõhutada asju, mis veel halvasti või tegemata. Üks ei välista teist.

Head sõbrad, olgem põhjusega uhked oma riigi ja ühiste saavutuste üle, ent vaadakem ausalt otsa
ka tegematajätmistele. Just täna, mil Eesti riigi suure juubelini on jäänud täpselt viis aastat. Ja miks mitte
seesuguse pilguga, mis nõuab nende asjade korda tegemist Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks.

Vaadakem kaugemale lähenevate valimiste horisondist. Kaalugem hoolikalt valikuid, mida meile
pakutakse. Nii neid, mille mõju on parimal juhul lühiajaline. Kui ka probleeme, mille osas lahenduste
leidmine ja otsustamine on meie kõikide huvides.
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Sest, hea kuulaja, järgmise viie, maksimaalselt seitsme aasta jooksul muutub me olukord oluliselt.
Kuigi me ei saa ennustada kõike, mis võib nende aastate jooksul juhtuda, teame mõndagi juba nüüd.

Teame, et vähese sündimuse ja eluea pikenemise tõttu peab juba 2018ndal aastal kolme inimese
tööst piisama viie inimese ülalpidamiseks.

Nende töötajate õlule jääb siis kogu me toetuste süsteem, kogu me riigi ülalpidamine. Kõik:
koolid, pensionid, lastetoetused, politsei ja päästetöö, haigekassa ja töötukindlustus.

Mõelgem ka sellele, et kui saame rikkamaks – aga just seda me ju soovime – siis tähendab see
üha kasvavat panust ja vastutust.

Kui Eesti suhteline jõukus majandusarengu jätkudes kasvab, tähendab see, et järgmisel, 2020ndal
aastal algaval finantsperioodil ei pruugi me enam saada kaugeltki nii kopsakat toetust, kui kaks nädalat
tagasi kauples meile välja valitsus.

Võib isegi juhtuda, et me ise oleme netomaksjad, nii uskumatu, kui see praegu ka ei tundu. Ent
see on täiesti võimalik. Sest oleme juba nii lähedal Euroopa Liidu piirile, kus saavutades 75% Euroopa
Liidu keskmisest sisemajanduse kogutoodangust ei saa riik enam olla Euroopa raha netosaaja.

Mida sellest siis järeldada? Lühidalt, Eesti peab ise teistmoodi hakkama saama. Eeskätt, peame
oma riigile leidma või siis koguni leiutama seesuguse mudeli, sellise riigi pidamise viisi, mis neile
muutustele mitte ainult paremini vastu peab, vaid mis tagab ka kõigi siin elavate inimeste elujärje kestliku
paranemise.

Me peame järgmise seitsme aasta jooksul nii targaks saama, et me saame ise hakkama. Me peame
kasutama Euroopa Liidu järeleaitamisfondide raha tõhusamalt eelkõige selleks, et luua midagi kestlikku.
Midagi sellist, mis hiljem omal jõul edasi elab ja areneb.

Siit ka minu üleskutse. Teeme meie sajandaks aastapäevaks Eesti korda. Prantslased ehitasid oma
vabariigi sajandaks juubeliks Eiffeli torni. Teeme meie oma sajandi juubeliks metafoorilise torni, mis
särab ja paistab kaugele oma innovaatilisuse ja leidlikkusega, oma tarkuse ja ka oma tooniga, sõbraliku,
kaalutletud ja toimivaga.

Selline ajaline ja rahanduslik piir, etteaimatav ent kindel finantsvõimaluste akna sulgemine, seab
meile kindlad sihid. Sihid, mille saavutamine pole võimatu, ent mis vajavad konsensust ja planeerimist
pikemas ajaraamis kui pelk valimistsükkel.

See viimane ei peaks meile iseenesest üle jõu käima. Järgmise üldlaulupeo planeerimine ja
ettevalmistamine hakkab pihta kohe, kui laulupeo tuli lauluväljakul kustub. 50 tuhat lauljat – see tähendab
iga kahekümnes eestlane – osaleb ettevalmistustes, nad harjutavad iga nädal oma vabast ajast.

Kuidas saavad siis muud asjad, näiteks Eesti korda tegemine, meile üle jõu käia?
Selle sihini jõudmiseks me vajame nii arutelu kui ka selle tulemusel sündivaid kaalutud otsuseid.

Me vajame ellurakendatavaid tegevuskavu, mitte vormi täiteks koostatavaid ja kohe ära unustet
arengukavu. Me vajame ideid, leidlikke ja võib-olla ka ebastandardseid, ent kindlasti mitte loosungeid.

Need ideed ja tegevuskavad peavad lähtuma Eesti vajadustest, mitte aga vaidlustest, mil viisil,
keda ja kui palju maksustada. Maksudeni jõuame siis, kui teame vastust küsimusele, mida teha, et riik
mõistlikult töötaks.

Me vajame arutelu, mida kiiresti kahaneva koolilaste arvu puhul teha oma haridussüsteemiga,
raskeid otsuseid pelgamata, aga nii, et kvaliteet säiliks.

Me peame, ilma paatose ja populismita, jõudma kokkuleppele, kuidas korraldada elu maal, et
ettevõtlus seal toimiks; et inimesed, kes tahavad maal elada, ei teeks seda oma perede ja heaolu arvelt.

Elada Eesti mistahes kohas ei tohi olla kangelastegu. Ning samuti, mida, kui üldse, saame teha, et
ei kahaneks meie ühendused nii sisemaal kui ka välismaailmaga.

Selmet vaielda, kas pidada ülal erinevates ülikoolides samu õppekavasid, vajame arutelu ja
seejärel ka otsuseid selle kohta, millises mahus mida õpetada, et kõrgharidusega inimestel oleks just
Eestis tööd palgaga, mis võimaldaks siin ka ära elada.

Oma riigi suhtes nõudlike kodanikena, oma riigi peremeestena, võiksime koostada loendi
probleemidest, mis ootavad järgmise viie aasta jooksul vähemalt mingisugustki lahendust.

Me vajame arutelu, mille käigus loeme kokku kõik oma soovid, kalkuleerime nende hinna ja siis
laseme valijail otsustada, kas nad on nõus kõige eest ka maksma.

Muul moel me lahendusteni ei jõua, vaid jäämegi unistuste ja hirmude lõksu.
Me jõuame Eesti suurte eesmärkideni siis, kui me ühiselt nõu peame. Kas juba loodud Rahvakogu

foorumil või mõnes teises kohas. Arutlegem siis nendel teemadel samas vaimus nagu Artur Alliksaar vaid
unistada sai, nüüd, et meil on vabadus käes ja me adume, et
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Vabadus on otsimine.
Vabadus on eksimine.
Vabadus on kaotamine, jälleleidmine
ja lakkamatu küllastumatus.

Aga siit kasvab välja ka üks teine nõue. Me ise ja riigivõim, see tähendab nii valitsus kui ka
valitsusse mittekuuluvad erakonnad Riigikogus peavad olema valmis langetama ka suuri otsuseid. Selleks
me teid ju olemegi valinud.

Pole vaja tegeleda väikeste, populaarsust noolivate ent lõppkokkuvõttes asendustegevust
meenutavate seadustega. Kodualuse maa maksuvabastus ja monopolide ohjeldamise seadus pole
seesugused asjad, mis viiksid meid tähtsatele otsustele lähemale.

Me ei vaja sellist obstruktsionismi, mis viib alla kogu parlamendi maine ning jätab kõigest pigem
mängurluse kui tõsiseltvõetava mulje.

Oma riigi eest tuleb maksta. Ka rahaga, ent eelkõige töö, hoole ja kokkuhoidmise tahtega. Kui me
seda teha ei taha või ei jaksa, siis olgem valmis riigilt vähem nõudma. Seegi on meie, kui selle riigi
kodanike, selle riigi omanike, vaba valik.

Me ei pea kinkima oma riigile sajandaks sünnipäevaks Eiffeli torni. Kinkigem siis lahendusi ja
otsuseid neis valdkondades, millest mõni hetk tagasi rääkisin.

Loodan, et järgmise poolteise aasta vältel suudame neil teemadel nii palju mõtteid vahetada, et
iga kodanik saab 2015. aasta parlamendivalimiste eel esitada kandidaatidele küsimusi ja nõuda lahendusi.
Usun, et ka poliitikud on adunud, et erinevalt viie aasta tagusest ajast on valijad täna oluliselt
nõudlikumad.

Loodan näha ja usun, et näeme, uut kvaliteeti, mis sünnib meie inimeste oluliselt suurenenud
teadlikkusest kõiges, mis puudutab riigi valitsemist. Vabakond – termin, mida viie aasta eest polnud
olemaski – on kõikvõimalikes vormides oma olemasolekust märku andnud.

Mõned selle ilmingud on rabedamad, teised aga siirast murest kantud. Eirata seda peaaegu
märkamatut tõusu ei ole Eesti riigi valitsemisel enam võimalik.

Kodanikuna on igaüks meist oma riigi omanik. Ja omanik vastutab, omanik hoolib. Nii nagu
kasvasime Noor-Eesti aegadest euroopalikuks riigiks, nii kasvame ka avatumaks ja kaasaegsemaks
rahvaks, kes tuleb toime kõige sellega, mis meil ees seisab. Aga vaid siis, kui me ise oleme selleks
valmis.

Kõik, mis on hea ja armas, ei pea olema uhke ja kaugele näha. Eesti on nagu metsmaasikas: ta on
ürgne ja väike, teda on raske leida ja need, kes seda ei oska, ei märkagi teda ega oska teda ka hinnata. Aga
kui ta on kord käes, kui ta on kord olemas ja oma, siis on ta üks parimaid asju üldse. Meie kodu, meie
Eesti ongi me metsmaasikavälu.

Ja milline on meie kodu, meie homne Eesti, on eelkõige me endi teha.

Head iseseisvuspäeva. Elagu Eesti!
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Vancouveri eestlased ei väsi Eesti Vabariigi 95.aastapäeva tähistamast

Eestlased Vancouveris armastavad oma kodumaad nõnda palavalt, et tähistavad vabariigi
aastapäeva koguni kolme üritusega.

„Siin maakera nuka pääl“ sai vabariigi 95.aastapäeva tähistamine alguse juba 4 päeva varem-
20.veebruaril, mil pensionäride ühendus „Kuldne Klubi“ väärikat päeva väärikalt tähistama asus. Siinset
Peetri kogudust 6 kuuks teenima tulnud õpetaja Mihkel Kukk pidas laduspõneva ettekande pöördelise
tähtsusega päevadest vabariigi ajaloos. Kuldse klubi president pr.Edda Davies lisas omalt poolt mõne
isikliku mälestuse. Hümn sai lauldud ning pidulauapealne ümber asustatud.

Kõikse õigemal päeval- ajal, mil eestimaalased asutavad end tavaliselt „Aktuaalset Kaamerat“
vaatama,  koguneti kella 11-ks Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Kirikusse Eesti Vabariigi
95.aastapäeva oikumeenilisele tänujumalateenistusele.  Jumalat tänasid ühiselt nii luterlased, baptistid,
õigeusklikud kui teised tänumeelsed. Kokkutulnuid tervitas Eesti Vabariigi aukonsul Harry Jaako.
Muusikaga rõõmustasid üleilmselt tuntud Martin Kuuskmann fagotil ning kaunishäälne neidude ansambel
„Leelo“.

Sõnalises osas teenisid kaasa Vello Püss õigeusu kogudusest ning õpetaja Mihkel Kukk, kes oma
jutluses toonitas armastuse tähtsust ning andestamise eesõigust ja vajadust. Teenistust juhatanud kohalik
pastor Heldur Kajaste mälestas nii vabaduse eest võidelnuid, selle eest elu andnuid kui ka kannatanuid
ning kutsus kokkutulnuid üles jätkama vabadusvõitlust Eesti eest sellega, et palavalt armastatud hümni 3-
ndat salmi ikka oma südametes kalliks peetaks ning palvena lauldaks ja lausutaks.

Mis sellest et Eestimaal 3.salmi hülgamise ohtlikku tendentsi kuulda võib - väliseestlastel on
võimalus osutuda ikka veel hinnatud vahelüliks meie maa ja Jumala vahel. Otse nõndasamuti nagu nad
seda pikki aegu enne olnud on.

Ei  möödunud pühapäevgi ühise kohvi ja koogita.  Silmaga nähtavat kaunistas eesti rahvarõivaste
mitmekesisus- seda ka kandjate vanuse osas. Pealegi austasid pühapäevast teenistust oma kohalolekuga
nii Ühendatud Baptisti kiriku vanim liige,  99 aasta ja 4 kuu vanune tarmukas Johanna Lepik kui alles 5-
kuine maailmavallutaja, kelle ´selge heal´ pidupäeva veelgi helgemaks tegi. Rääkimata kõigist vähemalt
84-st ealiselt nende kahe vahele mahtunust, kelle seas ei puudunud ka Eesti Vabariigi vanem vend - meie
riigist vaid 6 päeva vanem Richard Kelder ning otse 24.veebruaril oma juubelit tähistav Helle Sepp.

Aga tõsi mis tõsi - vabariigi aastapäeva tähistamine ikka veel kestab! Sest järgmisel pühapäeval
loodame koguneda „Eesti Kodusse“ Eesti Seltsi poolt korraldatavale juubeliaktusele, kus on lubanud üles
astuda Eesti Vabariigi suursaadik USA-s, Kanadas ja Mehhikos pr.Marina Kaljurand.

Jah, siinsete eestlaste südametes kõlab kaunilt see üleva hoiakuga laul—Hoia Jumal, Eestit - meie
kodumaad!

Heldur Kajaste,
Vancouveri Eesti Ühendatud Baptistikoguduse pastor

Peetri koguduse õpetaja Mihkel Kukk ja
pastor Heldur Kajaste
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Meie korpus, leegion ja rügement
Jalaväerügemendi nr 200 69. aastapäevaks 8. veebruaril 2013. aastal

Teise maailmasõja keeristes sai eesti rahvas endale kolm erinevate traditsioonidega sõjaväelist
üksust. Need olid korpus, leegion ja rügement, ehk siis Punaarmee 8. Eesti laskurkorpus, Saksa Waffen-
SSi Eesti leegion ja Soomes jäägriliikumise eeskujul loodud jalaväerügement nr 200. Nii korpus, leegion
kui rügement on küll, ladina juurtega mõisted, kuid Teise maailmasõja tegelikkuses said neist täiesti
erineva tausta, struktuuri ja traditsioonidega ühikud. Ja neil kõigil kolmel on Eestis oma poolehoidjad ehk
fännid.

Pärast sõda domineeris Eesti NSVs korpus ja seal teeninud veteranide austamine, ehk isegi
poputamine mitmesuguste eeskätt aineliste privileegidega. Need kaotas taastatud vabariigi esimene
valitsus 20 aastat tagasi. Järgmisel kahel aastakümnel kuni tänaseni on Eestis peamiselt tähelepanu saanud
leegion, mille kultus tõusis ja levis teatud ringkondades fööniksina. Leegionist kirjutati raamatuid, peeti
konverentse, korraldati paraade, püstitati mälestusmärke (Sinimäed, Lihula), loodi dokumentaal- ja
ulmefilme, lühidalt – legende.

Eesti Vabariigi sõjaväes puudusid korpused ja leegionid, küll aga esines seal rügement. Ja küllap
oligi seepärast soome rykmentti eestlastele kodusem ja arusaadavam mõiste kui nõukogulik korpus või
natsionaalsotsialistlik leegion. Samuti sobis soome keel, põhjamaine kultuur ja riigikord palju rohkem
Eesti Vabariigi kodanike vaimuga kui Hitleri või Stalini verine diktatuur. Ning kindlasti passis eestlastele
noore, Talvesõja oreooliga Suomen Puolustusvoima kord, individualism, taktika ja julge vastuhakk
sõjalisele ülemvõimule paremini kui ükskõik millise totalitaarse hiigelarmee pime distsipliin, rõve toorus,
tülgastavad poliitloengud ja nõme juhikultus.

Soomepoistel endil läks halvasti ja seda päris pikka aega. 1944. aasta hilissuvel Eestisse
vabatahtlikult naasnud 200. jalaväerügemendi enamust, kellel hea väljaõpe ja värsked lahingukogemused,1
vedasid Saksa okupatsioonivõimud ja nende eestlastest käsilased alatult alt. Pärast ulja algedu järel Tartu
all septembris lootusetult kaotatud tõrjelahinguid vangistati, peksti ja viidi punaste kätte sattunud
soomepoisse Venemaa vangilaagritesse.2 Ka Eesti NSV aastakümnetel neid represseeriti või siis suruti
parimal juhul unustusse. Häid põhjusi ja viise soomepoiste mahasalgamiseks ning hävitamiseks leidsid
punased okupandid ja nende kohalikud kollaborandid ilma suurema vaevata. Alles pool sajandit hiljem,
1990. aastatel, hakati taastatud Eesti Vabariigis teadvustama soomepoiste lugu, nende vaimset pärandit ja
meeste jätkuvat kohalolekut. Võimsalt esile toodud leegioni varjus algatati tagasihoidlikult ka soomepoiste
liikumine, pikapeale hakati meestele isegi pensioni maksma.

Miks peaksime soomepoistele tähelepanu osutama? Milles peitub nende eripära? Eks leidus nende
seaski rumalaid, argu, ebaausaid, seda muidugi. Seejuures pole kübetki kahtlust, et rügement täitis oma
sõjalisi ülesandeid hästi, nagu tunnistab märkimisväärne hulk autasustamisi pärast 1944. aasta suve
Karjala kannase, Viiburi lahe ja Tartu kaitselahinguid, aga vahvalt ja surmapõlgavalt võitles ka leegion ja
korpuski. Järelikult tuleb otsida rügemendi, leegioni ja korpuse erinevusi muus, hoopis teises vallas kui
sõjamehe vahvus. Vahe ilmneb selgelt, kui kõrvutame nende sõjameeste individuaalmoraalset tasandit,
ohvitserkonna ja meeste ajaloolis-poliitilist taibukust ja lojaalsust – NB! – ei millelegi ega kellelegi muule
kui Eesti Vabariigile.

Peame meeles, et iga mees, kes Soome läks, pani teadlikult oma elu mängu vähemalt kaks korda.
Esiteks Soome minek kui sakslaste välikohtute poolt ähvardatav väejooksiklus ehk Fahnenflüchtling.
Teiseks mõistusevastane tagasitulek leekides lõõmavale kodumaale 1944. aasta augusti keskel, et pärast
Sinimägede raskeid kaotusi lüüa rahva ja riigi eest Viimane Lahing ehk Harmagedoon.3 Sääraseid
iseseisvalt tehtud eksistentsiaalseid otsuseid elu ja surma peale ei nõutud ei korpuse ega leegioni meestelt.

Niikaua kui on Eesti Vabariik, jääb veer’vate aegade voolus4 hiilgama soomepoiste viiepunktiline
memorandum, mis koostatud Soome rindel 1943. aasta 21. oktoobril.5

Kõrgesti austatud Hr. Minister A. Varma
Sõja ja maailmapoliitiliste sündmuste kiire areng kohustab Soome armees teenivaid eesti
vabatahtlikke teatama Teile, Härra Minister, kui Eesti täisvolilisele saadikule oma järgmisi
tõekspidamisi:
Meie võitluseesmärgiks on iseseisva Eesti demokraatliku Vabariigi taastamine.
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Meie soovime oma rahva kõikide positiivsete jõudude rakendamist, et täita meie kodumaa
vabastamise suurt ülesannet.
Meie oleme valmis igal ajal relvastatult välja astuma eesti rahva huvide eest.
Meie ei ole nõus koos töötama bolshevistliku NSVL-ga ega rahvussotsialistliku Saksamaaga, kuna
nende riikide ideoloogilised alused ja senine tegevus on sügavas vastuolus eesti rahva
demokraatlike tõekspidamiste ja eluliste huvidega.
Me usaldame nimetatud küsimustes eesti vabatahtlike poliitilise esindamise ainuüksi Eesti
Vabariigi seaduslikele esindajatele.
Avaldame Teile, Härra Minister, oma täielikku lugupidamist Soome armees teenivate eesti
vabatahtlike nimel:
(Ohvitseride allkirjad.)

Nende väheste ridadega sai üteldud kõik mis vaja. Pangem tähele, see deklaratsioon on
ainulaadne, mis puutub eestlastest relvakandjatesse maailmasõja keeristes. Tekst on tõepoolest uhke ja
hää, tagantjärele koguni liigutav. Vabariigi viimase peaministri professor Uluotsa ja tema nõunike
piinlikult lömitavat memorandumit Eestit okupeerivale Saksa ülemjuhatusele 1941. aasta 29. juulil Tartus
ei anna sellega üldse võrrelda.6 Korpuse ideoloogiast ja politrukindusest möödume siinkohal vaikides.

Vaevalt et saab selgemalt kui soomepoisid väljendada vaoshoitud põlastust tolleaegse Saksa ja
NSVLi režiimi vastu (nende riikide ideoloogilised alused ja senine tegevus on sügavas vastuolus eesti
rahva demokraatlike tõekspidamiste ja eluliste huvidega), samas leplikku koostöösoovi kõikide
kaasatõmmatavate rahvuslike jõududega (olenemata mundrist!). Eelkõige aga avaldatakse siirast
poolehoidu ja ilmutatakse isiklikku vastutust ning valmidust võidelda elu ja surma peale, et taastada
põhiseaduslik – NB! – demokraatlik Eesti Vabariik. Aimates, kes tegelikult memorandumi teksti koostasid
(lipnikud Kerson, Rebas jt), loen sealt välja ka varjatud distantseerumise president Pätsu 1938. aasta
autoritaarsest põhiseadusest.

Pangem tähele, just demokraatlikku Eesti Vabariiki nimetatakse selles lühikeses memorandumis
koguni kaks korda. See oligi see niinimetatud kolmas võimalus pääsemaks sõja alustajate Hitleri
Saksamaa ja Stalini NSV Liidu haardest, nagu Odysseus omal ajal ähvardavate elukate Skylla ja
Charybdise vahelt. Selle võimaluse saavutamiseks oldi valmis ohverdama nii varandust kui ka elu.
Tähendab, mitte mingil juhul ei tahtnud soomepoisid tagasi kommunistlikku Eesti NSVsse ega leppinud
nad ka olema natsi-Suur-Saksamaa mutrikesed.

Lähtudes samadest klassikalistest vabaduse ja demokraatia põhimõtetest, mis viivad tagasi
Periklese Ateenasse V sajandil enne Kristust,7 püüdis 1990. aastate alguses Eestis kodanike komiteedele
rajatud Eesti Kongress juurutada eesti rahva ja ta rahvarindlaste seas mõisteid „riiklik järjepidevus ja
vastutusega kodanik”. Mäletatavasti kandis kongress oma lipukirjana kodanikkonnale ehituva riigi
kontinuiteeti ehk siis just riiklikku järjepidevust. Ning pinevate vaidluste saatel suudetigi tõepoolest üle
kivide ja kändude juurutada Põhiseaduse Assamblees ja põhiseaduses, seda ka soomepoiste kaudsel
eeskujul, mõiste restitutio ad integrum, s.t Eesti Vabariigi formaalne ennistamine. Selle kiitis rahvas
tänulikult heaks ja võttis rahvahääletusel omaks. Kokkuvõtlikult võimegi väita, et rügement on lõpuks,
poolsajand post festum, tõusnud varjusurmast ning jätnud oma isamaaliku vaimu ja ettenägelikkusega
kaugele seljataha nii leegioni kui ka korpuse.

Hain Rebas

1 Vt selle kohta lähemalt Mart Laari koguteoses „Soomepoisid – võitlus jätkub”. (Grenader, Tallinn 2010).
2 Vt selle kohta lähemalt Meelis Saueaugu kirjutis samas.
3 Ilm 16:16.
4 Vrdl Villem Ridala tekstiga Eesti Vabadussõjas võidelnud Soome vabatahtlike monumendil Helsingis Vanha
Kirkkopuistol: „Vägitöö kaunis jääb hiilgama, veervate aegade voolus”.
5 Avaldatud R. Rebas, JR 200 võitlusteel. Eesti riik ja rahvas II maailmasõjas. X kd. Stockholm 1962, lk 23; M.
Lukkari, Suomen-poikien merkitys. Vabaduse eest. Soomepoiste lühielulood. Tallinn 1997, lk 9, 11 ; S. Ise, Mõõka
tagumas. – Pöhjala Tähistel 2003, nr 30, lk 8.
 6 Eestikeelne tekst E. Kant, Jüri Uluotsa memorandum Eesti seisundi kohta 29. juulist 1941. Eesti riik ja rahvas II
maailmasõjas. VI kd. Stockholm 1958, lk 7–20, eriti 15–18; H. Rebas, Miks edu – miks luhtumine? Võrdlev essee
Saksa mobilisatsioonidest Eestis ja Leedus 1943. a. – Akadeemia 1996, nr 4 (85), lk 692–727, eriti lk 706 alates.
7 Thukydides, II:35.
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Armastuse lained ja kannatamise kalju
...Meil on siin Vancouveris üks armas inimene, kelle elus tundub päike paistvat igal päeval ja igal

ajal, ilmast ja kõigest muust hoolimata. Seda seetõttu, et ta on alati rõõmsameelne. Vaatasime mõni aeg
tagasi oma kalli kaasaga tema kodus ta fotoalbumeid ja tõdesime, et kui mõnel fotol polnud temasarnase
inimese näol näha naeratust, siis oli tõepoolest ka tegu hoopis kellegi teise inimesega! Tema ise aga
naeratas igal ülesvõttel! Ja siiski- tutvudes veidi lähemalt ta eluga peab tõdema, et seegi pole mitte üksnes
roosiõite keskel puhkamine olnud.

Millest siis selline rõõmus meel? Usun, et meie rõõmsameelsus kannatamise teel sõltub sellest,
kui palju näeme me oma kannatusradadel, oma koormate ja murede all, teisi kaasteelisi. Ja mitte kaugeltki
selles küsivas mõõtmes, et ´kui paljudel neist ehk käsi veel halvemini käib kui minul´, vaid justnimelt
taoliste silmade läbi, mis märkavad neid, kes meie abi vajavad.

Ja ometi- see teadmine, et keegi abi vajab, võib erinevatele inimestele ka erinevalt mõjuda.
Mõnele võib taoline teadmine lisada veel ühe kannatamise koorma, teist võib samas nii teadmine kui
sellele reageerimine ehk siis abistamise tegu ise täita seesuguse rõõmuga, mis omaenese kannatamise
sootuks palju kergemaks ja talutavamaks teeb...

...Jeesuse kannatus ei alanud mitte üksnes Jeruusalemma sisenedes. Tema teadlikkus oma
kannatamistest oli Ta enese poolt juba kolm korda varem oma järgijatele väljendatud saanud. Ja siiski, kui
mõelda, et Jeesus käis oma teed Jeruusalemma poole nendega, kes teda seal maha jätma said- kas see pole
üks kannatus?  Ja pealegi - süüa nendega ühes lauas, teades et sind ära antakse? Jeesuski võis ju mõelda:
„Mispärast? Mille nimel? Kas tõesti need... 30 hõbetükki?“ Aga Ta ei teinud ega küsinud nõnda. Tema
teguviisi  jälgides võib ilmekalt näha, kuidas armastuse lained Issanda elus ta enese kannatuse kaljul otse
ülepea kokku löövad...

Armastada neid ikka veel ja jääda neid armastama rohkem kui iseend - kas pole see inimlikult
võttes kannatamise tegu?

Siiski näeb Jeesus ka kõige nimetatu juures ikka veel neidki, kes Teda tema kannatamise teel
Jeruusalemma poole oma vajadustega „takistavad“. Ta pöörab neile tähelepanu. Ta peatub nende juures.
Ta puudutab neid. Ta tervendab neid. Kuni Getsemani aiani ja sõjasulase Malkuse äraraiutud kõrvani
välja. Äratab koguni surnuist üles. Ikka silmab Ta abivajajaid, ikka on Tal osa kannatajatega, ikka jagab
Ta nendega oma aega, südant ja armastust! Mis sest, et nii need kannatajad kui ka pealtvaatajad Teda
Kolgatal kaitsma ei saa!

Kõige muu hindamatu seas teadis Jeesus inimesena meie keskel elades üht hinnalist saladust ja
tõde. Ja nimelt- teisele osutatud tähelepanu ja armastus omaenese kannatuse teel kingib rõõmu ja jõudu
iseenese kannatustega toime tulla. Sest kannatlikkuse ja armastuse mõõt ning suund sel kannatamise teel
määravad ära selle, kuidas seda omaenese kannatamise teed käia osatakse, tahetakse ja suudetakse.

..Ma olen ikka vahel imestusega avastanud, kuidas üks ja teine vaimulik laul on oma ilu, võlu ja
sügavuse saladuse ammutanud ei kusagilt mujalt kui isikliku kannatamise karikast. Ja imelik, aga rõõmgi
on neis lauludes lähtunud justnimelt sealt. Kuid see pole mitte ainult lauludega nõnda. Sest nii mõnegi
inimese elu tundub olevat kui üksainus ilus rõõmsameelne laul, mille võlu peitub ometi just iseenda
kannatuste keskel väljendunud armastusest. Armastusest, mis on jagatud saanud. Sealjuures kaugeltki
mitte enese, vaid esmajoones teise kannataja huve ja vajadusi silmas pidades.

Üks vana armas laul ütleb:
„Väiksemasse nurka kuhu päikene
paistab sinna viska lilleseemneke.
Mõnes väikses vaikses nurgas lilled õitsevad,
mille magust lõhna taevas inglid ihkavad...“

Visakem armastuse ja hoolivuse seemneid ka omaenese kannatamise teed käies. Ükskõik kui
väike see „nurk“ siis ka ei tundu- Jumal hoolitseb selle eest, et seal kord armastuse lilled õitseda ja inglid
sest rõõmustada võtavad. Saati meie, inimlapsed. Ka kannatamise teel keset kannatamise aega.

Kaaskannataja
Heldur Kajaste
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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
________________________________________________________________________

                             Suure nädala ja ülestõusmispüha jumalateenistused

                          Pühapäeval, 24.  märtsil kell 11 am
                           Palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga.   

                                   Neljapäeval, 28. märtsil   kell  7 õhtul
                                  Suur Neljapäeva jumalateenistus armulauaga.

                                      Reedel, 29. märtsil  kell  11 am
                                  Suure Reede liturgiline jumalateenistus.

                                      Pühapäeval, 31. märtsil kell 11 am
                             Kristuse ülestõusmispüha jumalateenistus   

                   Aprillis ja mais toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval

                                 Aprillis jumalateenistus armulauaga
                                              Pühapäeval, 14.aprillil

                    
                                Mais jumalateenistused armulauaga
                                                Pühapäevadel  5.  19.  26. mail

          Õpetaja Mihkel Kuke kõnetunnid toimuvad kokkuleppel õpetajaga.
       Haigete külastamine vastavalt lähedaste soovil. Aja kokku leppimiseks palun
                    helistada  604-742-0282  cell telefon  604-314-4220
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Pastor REV. HELDUR KAJASTE  Tel.: (604) 436- 0344

KANNATUSNÄDALA JA ÜLESTÕUSMISPÜHA JUMALATEENISTUSED  AD2013

VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUSES
1645 North Grandview Hwy., Vancouver, B.C. V5N 1N3

Suur-Reedel, 29.märtsil – Jumalateenistus kell 11.00 hommikul
Issanda Surma Mälestamine.

Ülestõusmispühal, pühapäeval, 31.märtsil – Jumalateenistus kell 11.00 hommikul

Pühapäeval, 7.aprillil- Jumalateenistust kell 11.00 hommikul
Issanda Surma Mälestamine.

...Minu jaoks on enam ilmekas just selline rist, millel on kujutatud kannatavat Kristust. Ja
samas- haud on kõnekam just siis, kui seal enam Kristust ei ole! Sest kas pole tõsi- kui on
olemas üks paik, kus me Kristust näha ei tahaks, siis oleks see haud. Ja küll on hea, et me
Teda sealt eest leidma ei pea!

„Ent ingel hakkas kõnelema ning ütles naistele: "Ärge kartke, sest ma tean, et te otsite

Jeesust, kes oli risti löödud. Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud, nõnda nagu ta ütles.“

(Mt.28:5-6)

Soovin kõigile tänurõõmsaid Ülestõusmispühi ühes tõdemusega, et kõik kannatused lõpevad
ülestõusmisega. Üles tõusmisega nii füüsilises, emotsionaalses, vaimses kui vaimulikus
mõistes.

Heldur Kajaste ja EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS VANCOUVERIS

12



KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

Kuulake vaimulikke emakeelseid raadiosaateid
igal pühapäeval kell 3:30 - 4:00 p.l.

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

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

Koguduse esimees : Enno Paat  604 465-7843
Vaimulik: ülempreester Stefan Pettai

Vaiksel Laupäeval, 30.märtsil, kell 19.00 - Ülestõusmise Püha. Öine jumalateenistus.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre. Kohvilaud.

Pühapäeval, 23.juunil, kell 18.00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus.
Forest Lawn kalmistul, eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud..

* Kõik teretulnud *
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Rapla Maarja-Magdaleena kirik ja kogudus

Rapla koguduse ajalugu ulatub 13.sajandi teise
poolde, kui Hageri kihelkonnast eraldus omaette Rapla
kihelkond. Umbes samal ajal rajati ka esimene kirik,
mille ehitajateks peetakse Padise kloostri tsistertslastest
munki. Rapla kihelkond ja kirik pühendati Magdalast
pärit Maarjale, kellest Jeesus oli seitse kurja vaimu välja
ajanud ja kellest seejärel sai üks Jeesuse ustavamaid
järgijaid. Johannese evangeeliumi järgi sai Maarja-
Magdaleenast Jeesuse ülestõusmise esimene tunnistajana.
Põhjasõjas müürideni maha põlenud Lääne-Eestile
iseloomulik pikk ja kitsas ühelööviline kivikirik  oli
1738.aastaks uuesti üles ehitatud. Senine puidust haritorn
asendati 1795.aastal kirikuaia värava kohale ehitatud
kivist kellatorniga. Kuni 20.sajandi alguseni oli Rapla üks
väheseid pühakodasid Eestis, kus kellatorn asus kirikust
eraldi.

Suursugune kirik
19. sajandi lõpuks vajas kümne tuhande

liikmeliseks kasvanud kogudus endale juba ruumikamat
pühakoda. Pealegi oli keskaegsete müüridega kirik
muutunud selleks ajaks ka varisemisohtlikuks, mistõttu otsustati asuda uue kiriku ehitamisele. Projekti,
mis jäljendas 30 aastat varem ehitatud Tallinna Kaarli kirikut, valmistas arhitekt Rudolf Moritz
Engelhardt, kelle kavandit kiriku ehitustööde juhiks ja järelevaatajaks palgatud arhitekt Axel von
Howen mõningal määral muutis. Näiteks asendas ta algselt kavandatud kivivõlvi puitlaega ja jättis
esifassaadilt välja suure roosakna, lastes rohkem mõjuda puhtal paekivil.

Kiriku ehitusmaterjal toodi ümbruskonna paelademetest ning tööd rahastasid põhiliselt
kohalikud mõisnikud, kuid võeti ka laenu. Töö teostajateks olid Rapla kihelkonna talumehed, kes tõid
kivid ise hobustega kohale. Ehitusmeistriks sai oma koguduse poeg, Lellapere mõisa rentnik Karl
Rudolf Valdes.

Uus kirik ehitati vana asemele ja see valmis üllatavalt kiiresti. Nurgakivi pandi uuele kirikule
1899.aasta suvel ning 900 istekohaga ja ligi 3000 inimest mahutav suursugune hoone pühitseti koos
uue õpetaja Hermann Girgensohni ametisse seadmisega 30.septembril 1901. Rapla kirik on üks
stiilipuhtamaid uusromaani stiili järgivaid ehitisi Eestis. Selle omapära teiste maakirikutega võrreldes
on eelkõige tema suurtes mõõtmetes ning kahes tornis. Maapiirkonda sellise kirikuhoone ehitamine,
mis mõjus pigem suurlinna katedraalina, oli tollal täiesti ainulaadne ettevõtmine.

Suure ja avara hoone teevad hubaseks vanast kirikust üle toodud barokkstiilis altar ja kantsel,
mõlemad 18. sajandist ning altari ja kantsli vahelisel seinal olev 15. sajandist pärit elusuurune puidust
krutsifiks. Altariruumi ilmestavad ka kaunid vitraažaknad. 1939.aastal valminud orel on tuntud  Haanja
orelimeistrite vendade Kriisade töö ja ühtlasi nende viimane suurem kontsertorel enne teist
maailmasõda.

Tänu suurepärasele orelile ja heale akustikale on Rapla kirikust kujunenud armastatud
kontserdipaik. Juba sügaval nõukogude ajal töötasid seal organisti ja koorijuhina isikliku heaoluga
riskides eesti muusika suurkujud Enn Võrk ja Hugo Lepnurm. Alates 1993.aastast toimuvad igasuvised
Rapla kirikumuusika festivalid on toonud sinna kogu Eesti muusikaelu paremiku, samuti rohkesti
külalisesinejaid Inglismaalt Jaapanini.
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Tugev kogudus ja teenekad vaimulikud
Rapla koguduse tugevuseks on olnud 18.sajandil Eestimaale jõudnud ning luteri kirikuga koos

ja selle sees tegutsenud elujõuline vennastekogudus, mille positiivset mõju on tunda tänaseni. Samuti
vaimulikud, kes on koguduses pikemat aega töötanud ja kogu Eesti usumaastikule sügavad jäljed
jätnud. Aastatel 1864-1901 oli Raplas pastoriks luuletaja, tõlkija ja koolikirjanikuna tuntud praost Carl
Eduard Malm. Tema eestistatud populaarset laulu „Kask“ (Üks kask meil kasvas õues) peavad raplakad
siiani oma hümniks. Kõige kauem (1907-1941) on praeguse kiriku ajal pastorina töötanud kirjanik
Juhan Liivi lellepoeg praost Joosep Liiv, kes oli ka ise hea luuleandega ning tegutses enne teist
maailmasõda EELK piiblitõlke komisjoni esimehena. Praost dr Evald Saagi (õpetajaks Raplas 1944-
1962) elutööks sai pärast sõda usuteaduse instituudi rajamine ja vaimulike väljaõppe järjepidevuse
säilitamine ka nõukogude korra kitsastes tingimustes. Minu eelkäija, 27.veebruaril 87 aastaseks saanud
praost Esra Rahula (õpetajaks Raplas 1962-1991) töötas ajal, kui väline surve kirikule oli kõige
tugevam. Temale anti näha ka seda, kuidas rahvas 1980-ndate aastate lõpul massiliselt kiriku rüppe

tagasi tuli. Mina asusin
pärast üheksat aastat
Tallinna Kaarli koguduses
töötamist Rapla koguduse
hingekarjase ametisse 1.
juunist 1992.
             Tänase Rapla
koguduse hingekirjas on üle
paari tuhande inimese, kuid
liikmeannetuse tasujaid oli
2012.aastal vaid 614.
Sellele vaatamata on
tegemist ühe Põhja-Eesti
suurema ja elujõulisema
kogudusega, kus tegutsevad
pühapäevakool, segakoor,
pasunakoor, käsitööring ja
väga palju ustavaid vaba-
tahtlikke töötegijaid.

Arvestatav keskus
Kuni 19.sajandi lõpuni oli Raplas vaid paarkümmend maja. Alles tänu raudtee rajamisele umbes

samal ajal uue kiriku püstitamisega algas ka Rapla kui kihelkonnakeskuse kiire kasv. 1934. aastal sai ta
aleviks ning 1993.aastal anti linnaõigused. Nõukogude ajal sai Rapla senisest Harju-, Lääne-, Pärnu- ja
Järvamaast eraldatud uusmoodustise, Rapla rajooni keskuseks ning sinna uute töökohtade loomisega
kasvas kiiresti ka elanike arv. Eesti Vabariigi taastamisega nimetati Rapla rajoon automaatselt ümber
Rapla maakonnaks. Tallinnast 55 km kaugusele jääv ligi kuue tuhande elanikuga väikelinn Rapla on
täna maakonnalinnana arvestatav regionaalne keskus Eestis.

Mihkel Kukk
EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja ja 2012.aasta detsembrist kuni 2013.aasta mai
lõpuni EELK Vancouveri Peetri koguduse külalisõpetaja
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Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoor laulab jaanipäeval Vancouveris

Head rahvuskaaslased Vancouveris !

Mul on heameel Teid kodueestlaste nimel tänada
aastakümnete jooksul pakutud abi ja toetuse eest paljude
Eesti kultuurikollektiivide  vastuvõtmisel ja kontsertide
korraldamisel. See on andnud paljudele Eesti kooridele ja
erinevatele kultuurigruppidele võimaluse tutvustada meie
rahvuskultuuri Kanadas. Meil on olnud rõõm Teile esineda
ja nautida ühiseid koosolemisi. Kohtusime paljudega Teist
rohkem kui 20 aastat tagasi lastekoori Ellerhein ja Eesti
Poistekoori külaskäigu ajal Vancouverisse. Olin nende
reiside Eesti poolseks peakorraldajaks ning sageli veel täna
meenutame koos nende kooride endiste lauljate ja
dirigentidega Vancouveris toimunud emotsionaalseid
kohtumisi ja kontserte.  Vancouveri eestlaste külalislahkus
ja sõbralikkus on unustamatud!

Ühtlasi korraldasin Eesti Poistekoori ajaloolise reisi 1988.aasta Melbourne’i ESTOle. Neid reise
meenutatakse lauljate hulgas erilise tänutundega tänaseni, sest pääsemine „raudse eesriide“ tagant
vabasse maailma andis kodueestlastele palju jõudu ja meelekindlust Eesti Vabariigi taastamisel.

Taasiseseisvunud Eestis on isamaaliste traditsioonide taastamisel ja hoidmisel  olulist rolli
etendanud Eesti Meestelaulu Seltsi tegevus, kelle liikmete vaimsus, aatelisus ja isamaalisus on
aidanud hoida Eesti rahva ja kultuuri põhiväärtusi.

Eesti Meestelaulu Selts (EMLS) loodi 1989.aastal. Tema liikmeteks on 34 meeskoori ja 60
poistekoori, ühtekokku rohkem kui 2700 lauljaga. Heameel on tõdeda, et Eesti mees- ja
poistekoorid on oma arengus täna tõusuteel. Seda näitasid ka möödunud suvel Eesti Meestelaulu
Seltsi poolt juunis Tartus ja Lõuna-Eestis korraldatud Põhja- ja Baltimaade meestelaulu päevad,
kus osales lisaks 2700le Eesti poiste- ja meeskooride lauljale 1800 välismeeskooride lauljat,
kokku 145 koori. Lisaks meestelaulu päevade korraldamisele, on selts algatanud mitmete Eesti
rahva jaoks oluliste tähtpäevade pidulikku tähistamist.

1989.aastal algatas selts Eesti Vabariigi aastapäeval, 24.veebruaril piduliku lipuheiskamise
tseremoonia Pika Hermanni torni. Meie meeskooride laulu saatel tõuseb riigilipp igal Eesti
Vabariigi aastapäeva hommikul Toompeal tänaseni. Eesti Vabariigi ja Tartu rahu aastapäeval
austame oma lauluga ka Vabadussõjas langenuid.

Selts taasalgatas 1989.aastal Emadepäeva tähistamise piduliku kontserdiga Estonia
kontserdisaalis., kus esinevad meie parimad poiste- ja meeskoorid ning solistid. Kontserdist teeb
otseülekande Eesti Televisioon ja tervituskõnega esineb Eesti Vabariigi president. Kontserdil
kuulutatakse välja ka Eesti aasta ema.

Alates 2001.aastast tähistab selts 2.veebruaril piduliku kontsert-vastuvõtuga Tartu rahu
aastapäeva, mis toimub koostöös Eesti Kaitseväega. Meie laulumehed algatasid ja korraldavad ka
iga viie aasta järel toimuva üldlaulu- ja tantsupeo tule teekonda, mis läbib Eestimaa erinevaid
maakondi ja valdu. Lisaks korraldab selts regulaarselt poiste-solistide, poistekooride ja
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ansamblite võistulaulmisi. Kevadel toimuval poiste-solistide võistulaulmisele on registreerunud
üle 500 laulupoisi. Eeloleval sügisel tähistame seltsi 25. aastapäeva ja korraldame järjekordse
meeskooride võistulaulmise . Seega püüame igati hoida ja arendada Eesti poiste- ja meestelaulu
traditsioone ja kunstilist taset ning soovime võimaluse korral seda tutvustada ka laias maailmas.

Eesti Meestelaulu Seltsi laulumehed on saanud kutse osaleda 2013.aasta suvel San Franciscos
toimuvatel Lääneranniku Eesti päevadel  ja ESTOl 2013. Võtsime selle kutse tänuga vastu. Kuna
ühe meeskoori baasil on suurte reisikulude tõttu head laulvat meeskoori keeruline  kokku saada,
pöördusime kõigi meie tegutsevate meeskooride lauljate poole ettepanekuga sellel ajaloolisel
sündmusel osaleda.

Tänaseks oleme loonud Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride lauljatest 40-liikmelise  üle-
eestilise meeskoori, mille dirigentideks on Jüri Rent ja Siim Selis. Kuna me juba nii pika reisi
otsustasime ette võtta, siis külastame enne ESTOt ka Vancouverit ja Portlandi. Pikaajalise
kogemusega laulumeestel on suur au osaleda 22.juunil Vancouveri eestlaste jaanipäeval ja
23.juunil esineda iseseisva kontserdiga Vancouveris. Olete kõik oodatud oma perede ja sõpradega
nautima Eesti meeste laulu! Loodan, et aitame oma külaskäiguga Vancouverisse pakkuda Teile
emotsioone ja mälestusi kodu-Eesti heast meestelaulust.

Peatse kohtumiseni!

Arvi Karotam
Eesti Meestelaulu Seltsi
juhatuse esimees

Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid esinemas Vabadussõja ausamba juures 24.veebruaril Eesti
Vabariigi 95. Aastapäeval. Foto autor Mati Ringas
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E-Aabits

Kirjutame teile, kuna oleme endale võtnud eesmärgi olla kasulik kõikidele Eestist
väljaspool ela-vatele rahvuskaaslastele, kes soovivad oma lastele pakkuda eestikeelset haridust,
olles ise samal ajal väl-jaspool eestikeelset elukeskkonda.

Nimelt arendame siin Tartus internetipõhist E-Aabitsat 2-7-aastastele, mis on sisuliselt
kogumik põnevaid ning arengupsühholoogide abiga koostatud kasulikke õppemänge väikelastele.

Nimetatud mängude väljaarendamiseks on meie projekt lisatud ühisrahastuse portaali
Hooandja (www.hooandja.ee), kus eestikeelset haridust ja mängulist õpet väärtustavad inimesed
saavad E-Aabitsa reaalsuseks saamisele kaasa aidata.

Sellega seoses palume teil võimaluse korral käesolev kiri ning üleskutse edastada oma
kogukonnaliikmetele. Meil oleks siiralt hea meel, kui leiaksime teie hulgast inimesi, kellele
hariduse ja heategevuse teemad korda lähevad.

Meie üleskutse on väga lihtne: palun vaadake E-Aabitsa tutvustusvideot Hooandjas
http://www.hooandja.ee/projekt/e-aabits ning võimaluse korral toetage E-Aabitsat teile sobival
moel Hooandja kaudu. Samuti oleme tänulikud kõikide ideede, koostöömõtete või täpsustavate
küsimuste eest.

Suur tänu!
Raul Kübarsepp
E-Aabitsa tootearendaja,

Tartu Kunstikooli 3D-õppekava arendaja

Kevad

Kas kevad kätte jõudnud tõest
jõed järved vabanend on jääst
ka kevad lilled ärkavad
maast üles poole tärkavad
siis lillepidu heinamaal
õitseb varsti varsakabi
õues siblib kanakari
kanadel on oma mure
jänkud ootamas on mune
varsti munapühad käes
kukk see kireb keldrimäel
talveunest ärkand karu
tühi kõht ei anna asu
vaja minna luusima
kõhu täidet nuusima
igal hingel rõõmus meel
kevadest nüüd hõiskab keel
talve tuimus mööda läind
aasta jälle ringi teind.

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

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

EKÜK/SAESC‘i peakoosolek toimus 13. jaanuaril 2013, kus juhatus andis aru 2012. a.
tegevusest.  Võiks meenutada järgmisi toiminguid ja töid:
Eesti Arhiiv Vancouveris (eav) tehti tõhusalt tööd Teas Tanneri juhatusel ja Ann Aaresilla abiga.
Loenguid peeti neli: 1) 8. jaan.2012 Varje Kajaste, Õenduse areng Eesti meditsiinis ja praktilisi 

kogemusi massöörina .
2) 11. aprill 2012 Rein Lepik, Ilus Eesti, film.
3) 22. aprill 2012 Heldur Kajaste, Von Glehnid, eestluse kandjad.
4) 17. juuni 2012 Küüditatute mälestamine, Sylvan Grey kandlel.

EKÜK juhatuse koosolekuid peeti kolm: 1) 25. veebr. 2012, 2) 11. apr. 2012, 3) 15. nov. 2012.
eav koosolekuid peeti mitu.
Peakoosolekuid peeti üks.
Aastal 2012 oli EKÜK’il 66 liiget.
Kontradmiral Johan Pitka projekt viidi lõpule.

Eelseisval 2013. a. on tegevuste raames välja anda Ellen ja Eduard Kurvitsa Fondi stipendiume
Veterinaarmeditsiini Instituudi tudengitele Tartus, jätkata arhiivi korrastamist ning tegutseda edasi aktuste
ja loengutega.

2013. a. loengute kava:
13. jaan. 2013 — õp. Mihkel Kukk pakkus kuulajaskonnale loengu pealkirjaga:

Eesti usumaastik ning kiriku ja riigi suhted ajaloos ja tänapäeval.
17.märts 2013 — õp. Mihkel Kukk jätkab samal teemal loengut, viies kuulaja läbi 

Eesti kirikuajaloo huvitavate ja keeruliste aegade.
7. aprill 2013 — Kiriku ehitamisest film: 1963-1964
16.juuni 2013 — Küüditatute mälestamine.  Kõneleb õp. Heldur Kajaste

Jaanuari ja veebruari 2013 kestel on arhiivitöös pidevaks abiks olnud Anneli Kukk.
Südamlikud tänud talle!

Tänavu möödub 33. aastat sellest ajast kui EKÜK/SAESC algas oma tegevust.

Riho Terras kindralmajoriks

President Toomas Hendrik Ilves
ülendas 22.veebr.2013 kaitseväe
juhataja Riho Terrase kindralmajoriks
ja kaitseväe peastaabi ülema Peeter
Hoppe brigaadikindraliks, pannes
nende õlgadele uued auastmetunnused.
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Villem Reiman
Villem Reiman (9. märts (vana kalendri järgi 25. veebruar) 1861 Karola külas

Viljandimaal – 25. mai (12. mai) 1917 Kolga-Jaanis) oli eesti vaimulik ja eesti rahvusliku
liikumise üks olulisemaid juhte 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses.

Reiman sündis renditaluniku religioosses perekonnas ning õppis Viljandi elementaar-
ning seejärel kreisikoolis 1872–1877. 1878–1882 omandas ta haridust Pärnu gümnaasiumis ning
astus seejärel Tartu Ülikooli usuteaduskonda.

1883. aastal oli Reiman üks Eesti Üliõpilaste Seltsi asutajaliikmeid, ta osales ka seltsi
sinimustvalge lipu sissepühitsemisel 1884. aasta 4. juunil Otepää kirikus. 1886. aastal sai tast
seltsi esimees.

1887. aastal lõpetas Reiman Tartu Ülikooli usuteaduste kandidaadina ning asus 1889.
aastal tööle Kolga-Jaani vaimulikuna, esialgu pastori asetäitja, alates 1890. aasta lõpust pastorina.
Tema ametissenimetamise vastu olid kohalikud baltisaksa mõisnikud, sest Reiman oli varem juba
korduvalt näidanud oma kompromissitut rahvuslikkust ning vastuseisu nii venestamisele kui
baltisaksa ülemvõimule Baltikumis. Samas oli ta kirikuõpetajale kohaselt igasuguse vägivalla
vastane ja uskus, et eestlaste positsiooni parandamine peab toimuma rahumeelsel teel. Oma
põhimõtetele jäi ta truuks kuni elu lõpuni.

1890. aastate alguses oli eesti rahvuslik
liikumine madalseisus, sest endisaegsed juhid olid
kas surnud või avalikust elust tagasi tõmbunud ning
venestusaeg oli oma haripunktil. Ka eesti
ajakirjandus oli rahvusliku joone hoidmisest
peaaegu loobunud. Reiman koos oma
aatekaaslastega (Oskar Kallas, Heinrich (Henrik)
Koppel) suutis seda 1896. aastal muuta, kui nad
ostsid Karl August Hermannilt ajalehe Postimees
ning kutsusid selle peatoimetajaks Jaan Tõnissoni.
Seda loetakse "Tartu renessansi" alguseks.

1890. aastatel oli Reimanil ka pidevalt
probleeme riigivõimuga, sest ta vastustas sakslaste
domineerimist luteri kirikus ning nõudis sellest
eestikeelse ja -meelse rahvakiriku tegemist. Ta anti
mitmel korral kohtu alla ning viibis 1891–1893
korduvalt koduarestis. Sellele vaatamata jätkas ta
rahvusideede aktiivset levitamist.

Alates 1900. aastast oli Reiman Eesti
Karskusseltside Kesktoimkonna juht.

Reimanil oli oluline roll ka harrastusajaloolasena, sest ta kirjutas esimese vähegi
teaduslikuma ülevaate Eesti ajaloost, kus populariseeris aga ka mitmeid siiani kestnud
idealiseeritud müüte (kõige tuntum on "vana hea Rootsi aja" kuvand). Samuti tegeles ta
perekonnaloo uurimisega, viies sellegi (koos Martin Lipuga) teaduslikule tasemele, ning kirjutas
mitmete ärkamisaegsete tegelaste elulood.

1905. aastal oli Reiman üks Eesti Rahvameelse Eduerakonna asutajatest.
1907–1914 oli Reiman Eesti Kirjanduse Seltsi ning 1908–1913 Viljandi Eesti

Haridusseltsi esimees. 1914. aastal pidi ta aga tervise järsu halvenemise tõttu avalikust elust
kõrvale tõmbuma.

Aastal 1917, veidi enne oma surma, esitas Reiman Eesti autonoomia idee.
Vikipeedia
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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

Määravad hetked. Mälestusi aastani 1960. Rein Taagepera - Tallinn, 2012
See raamat räägib lapsepõlvest ja noorusajast – kõige olulisemast eluetapist. Siia

mahuvad esimesed mälestused Eestist, põgenemine Saksamaale ja keskkooliõpingud Marokos,
kust 1954. aastal iseseisvat elu alustades lahkus Torontosse.

Ilmamaa

Isamaa tagatuba. Mart Laari valitsus 1992-1994 Kalle Muuli
See on lugu Mart Laari esimese valitsuse tõusust ja langusest. Põnev ja paeluv nagu kogu

too uskumatult dramaatiline ja värvikas ajastu. Raamat heidab pilgu Isamaa tagatuppa, Laari
valitsuse poliitika keerdkäikudele ja skandaalidele. See on justkui järg autori omaaegsetele
reportaazhidele, mis pakkusid kõneainet tervele Eestile. Kirjastus: Tulimuld OÜ

Eesti sõjaväe Pioneeripataljon. Leho Lõhmus, Igor Kopõtin - Tallinn, 2012
15. märtsil 1924 loodi Eesti sõjaväe Inseneripataljoni baasil kaks uut väeosa –

Pioneeripataljon ja Sidepataljon. Pioneeripataljoni peaülesandeks oli väeliigi väljaõppe
organiseerimine ajateenijatele, inseneriväe inimreservi ettevalmistamine ja Eesti sõjaväe
rahuaegsele tegevusele insenerialase toetuse tagamine. Grenader

Uus algus ` Juta Siirak - Tallinn, 2011
Eesti taasiseseisvusaja ühe esimese naiskirikuõpetaja Juta Siiraku (s. 1929) mälestused

oma esimestest sammudest kirikutööl, Harju-Madise kiriku restaureerimisest aastatel 1982 –
1988, koguduse ülesehitamisest ja koguduse elu aktiviseerimisest, kogudusemaja ehitamisest jpm.

Canopus

Johan Pitka. Ausa tahtega isamaa heaks!  Reet Naber, Tallinn 2002
Merendusajaloolase Reet Naberi uurimus “Johan Pitka. Ausa tahtega isamaa heaks!”, mis

ilmub rikkalikult illustreerituna admiral Pitka 140. sünniaastapäevaks, on seni mahukaim käsitlus
juba eluajal pooleldi müütilise mõõtme omandanud mehe elust, keda võib õigusega nimetada
peaaegu ainsaks läbinisti positiivseks kangelaseks Eesti (lähi)ajaloos. TEA

Ladina rahva seas - Argentina ja sealsed eestlased Aivar Jürgenson - Tallinn, 2012
Eestlasi elab nii Rootsis, USA-s, Austraalias kui ka Kanadas, kuid hoopis vähem teame

seda, et meie rahvuskaaslasi on ka kauges ja eksootilises Argentinas.. 
Argo

Red Terror on Saaremaa 1941 Endel Püüa - Woodsville, 2013
As the Germans were occupying mainland Estonia in the summer of 1941, it became

clear to the Communist military and political leaders on Saaremaa that eventually the island
would also fall into German hands. Their response was to unleash an unprecedented terror on the
people of Saaremaa.

Lakeshore Press

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Ado Reinwald (1847-1922)
Kodule

Kuldne Kalevite kodu,
taaralaste lõbus maa,
sulle laulab lahkest' kägu,
ööbik suure häälega.

Haljad väljad, vainud, ojad
paist'vad pärlisäraval,
Kalevite kanged pojad
seis'vad valgusväraval.

Lääne lained laul'vad lusti
rõõmsalt kuulab rind ja rand,
vaimud sirutavad püsti,
raputavad maha und.

Jälle kost'vad rinnus hääled
vabaduse valgest a'ast,
laulikute kandlekeeled
kõlisevad kodumaast.

1924

Ado Reinvald, 19. sajandi lõpu rahvalik luuletaja, jutu- ning näitekirjanik, talupoeg-
boheem, sündis Viljandimaal Uusna vallas 21. nov 1847. Peagi siirdus perekond Tarvastu valda
Ilissa talusse. Reinvaldi koolitee kestis vaid ühe aasta, kahekümneselt sai Reinvaldist
taluperemees ja ta tegi suuri plaane, et luua oma talust kohaliku kultuurielu keskus. 1894 müüdi
talu oksjonil, Reinvald rändas ringi, kuni ostis maja Elvas. Elu lõpuaastail jäi ta sellest ilma,
elatus läbi häda kirjatööst. Reinvald suri Elva lähedal Kulbilohul 8. veebr 1922, ta on maetud
Tartu Raadi kalmistule.

Reinvaldi esimene luuletus avaldati 1868 J. V. Jannseni ajalehes “Perno Postimees“,
1871 ilmus Reinvaldi esimene luulekogu “Viljandi laulik”, mille II osa järgnes mõne aasta pärast
(1875). Hiljem anti välja ka luulekogu III (1877) ja IV osa ( 1889). Koos vennaga avaldas
Reinvald kogu “Nalja – kannel ehk Laulurahe baltlase lilliaias “ I–II (1881–1883 ). 1904 ilmus
valikkogu “Ado Reinvaldi laulud “. Reinvaldilt on ilmunud jahimehejutte ja näidend “Bagdadi
kaliif “.

Reinvaldi luuleloomingu kandvaks hoovuseks on patriotism, paljud ta luuletustest on
pühendatud ärkamisaja tegelastele. Kirgliku kirikuvastasena ülistas ta mõistust ja mõtiskles
moraali üle. Reinvaldi värsilooming on suuresti nii sisult kui vormilt lähedane riimilisele
rahvalaulule.

EKNi teenetemärk
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas otsustas oma 15.jaanuari juhatuse koosolekul vääristada

Kanada Eestlaste Teenetemärgiga 11 isikut, tunnustades nende erilist panust eesti ühiskonnale.
Üks neist on Mari Kaul-Rahiman. Õnnitleme!
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Vaata, kus ilma otsas Eesti inimesed töötavad!
Rahvaloenduse tulemused ei pakkunud üllatust selles osas, et suur enamus välismaal tööd

tegevatest eestlastest on hõivatud Soomes, kuid kümned kaasmaalased teenivad leiba näiteks
Austrias, Islandil või Küprosel.

Soomele järgnevad populaarsuselt Norra ja Rootsi. Üle tuhande inimese töötab
Venemaal.

Kokku töötas 2011. aasta 31. detsembri seisuga välismaal 24 907 inimest.

www.DELFI.ee
10. veebruar 2013
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Koger (carp)

Koger on kala, kes on kogu talve purjus

Koger ehk harilik koger ehk kuldkoger (Carassius carassius) on karpkalaliste seltsi
kuuluv kala. Levikualaks on Euroopa ja Aasia. Ta on kõikidest kaladest erinev, sest ta toodab ise
endale viina. Kui arvestada tema purjusolekut, siis sellist inimest ei ole veel sündinud, kes võiks
vastu pidada ja võistelda
kogrega.

Nelja talvekuu
ajal on ta joobnud nii
ööd kui päevad - kui
vaja, siis veel kauemgi.
Alkoholi vajab ta kui
väikeses ja madalas
järves lõpeb hapnik.
Alles mõned aastad
tagasi avastas soome
ekoloog Holopainen,
kuidas koger väldib
talvel surnuksnälgimist
ja -külmumist.

Juba sügisel kogub ta oma maksa ümber suurel määral glükogeeni, mille molekulid on
üle ehitatud viinamarjasuhkrust. Enna järve jäätumist võib kogre maksa kaal olla kuni 15%
kogukaalust. Koger kogub toidureservi talve üleelamiseks, kuid peab seda kasutame nii, et
viinamarjasuhkur muutuks energiaks.

Selleka aga on vaja hapnikku. Kui hapnik paksu jääkaane all väheneb, muutub suhkur
alkoholiks. Kogrel on seema oma loomulik „napsivabrik". Kala glükogeenitarvitamisest jääb üle
süsinik - ja alkohol.

Alkohol läheb kogre vereringesse ja lahkub kehast lõpuste kaudu. Osa alkoholi aga jääb
vereringesse püsima. Kõrgeim senini leitud määr on üks promill, millest labori arvates jätkub
neljaks ja pooleks kuuks.

Holopainen ja tema uurijate grupp on arvestanud, et 30 000 kokre, kes elavad nende
katsetiigis, eristavad oma lõpuste kaudu tiiki aastas umbes 15 kilogrammi puhast alkoholi.
Hektarilise tiigi alkoholisisaldus on muidugi nii väike, et selle vee joomine inimest just purju ei
pane.

Kogrest ei ole kalastajatele mingit majanduslikku tulu. Ta kasvab umbes 35 sm
pikkuseks, suuremates järvedes kuni 45 sm. Ta sööb väikeseid põhjaolendeid, põhjakasve ja ka
mitmesuguseid surnud ja põhja langenud putukaid. Elab kuni 40 aasta vanuseks.

Eestis on Põlva kihelkonnas püütud 4 kilogrammiseid kokri Alopi ja Lubjaahju järvedest.
1961.a. püüti Väimla Alajärvest 37 sm pikkune ja 2 kg raskune koger. Soome rekordiks on
1944.a. püütud 64 sm pikkune, 4,9 kg raskune ja 20 aasta vanune koger.

Eralt Art
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Lääneranniku Eesti Päevad / ESTO Festival
28.juuni - 1.juuli 2013

Tere tulemast San Franciscosse!

Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul kutsub teid järgmisel suvel San Franciscosse
festivalile, Lääneranniku Eesti Päevadele (LEP), mis on toimunud 60 aastat järjest ja seekord toimuvad
esmakordselt koos ülemaailmsete ESTO pidustustega.

San Francisco ja Põhja-California eestlased võtavad teid lahkelt vastu ja loodavad teid näha
festivali üritustel. Kutsume külalisi (taas-) avastama meie imetoredat linna koos kaabeltrammide,
esmaklassilise asukoha ja lähiümbruse vaatamisväärsuste ning muude võluvate võimalustega. Leidke
aega, et nautida kohalikke mahepõllundustooteid ja veine, mille poolest siinne piirkond on eriti tuntud.
Eesti kultuuri õitsva ja tugevana hoides saate kohtuda siin vanade sõpradega ja leiate kindlasti uusigi.

Oma laiaulatusliku programmi oleme kavandanud kõike, mis eestlastele läbi aegade on oluline ja
südamelähedane olnud: laulupidu, tantsupidu, rahvapidu/perepiknik, huvitavad seminarid,
jumalateenistus, salakõrts ja elegantne ball. Traditsioonilistele tegevustele oleme lisanud ka mitmeid
uuendusi. Üks erilisemaid sündmusi on male simultaan male suurmeistri Jaan Ehlvesti osavõtul.
Avatseremoonial esineb Eesti rahvusballett koos San Francisco balletitantsija Tiit Helimetsaga, EXPO
demonstreerib Eesti saavutusi äri-, tehnoloogia- ja kultuuri vallas ning ettevõtjad on kutsutud Räniorgu
(Silicon Valley).

LEP-ESTO 2013 ürituste ja sündmuste läbivaks ideeks on sidemete loomine ning seda mitmel
tasandil: eestlastega üle kogu maailma, noorema ja vanema põlvkonna ning nende erinevate elulugude ja
kogemuste, mineviku ja tuleviku, vahel. Olenemata sellest, kas tunnete end paremini eesti või inglise
keeles suheldes, leiate kindlasti endale meeldivat tegevust.

Priit Vesilind on andnud meie festivalile suurepärase juhtmõtte: “Vaadates uhkusega minevikku,
liikudes energiliselt tulevikku”

REEDE, 28. JUUNI / FRIDAY, JUNE 28, 2013

Innovatiivne Eesti Silicon Valley’s
Miks on nii, et Eesti, oma keerulise keele ja mitte kadestamist väärt ilmaoludega, on suurim Start-

up ettevõtete loomise koht elaniku kohta terves Euroopas? Kutsume teid intrigeerivale ärikonverentsile,
kus räägime, mis on see Eesti salaretsept, mis küpsetas Kazaa ja Skype, mis on kasvatanud innovaatilisi ja
tunnustatud ettevõtmisi nagu Erply, Zerply, Grabcad ja palju teisi. Kui oled ettevõtja, saad teada, miks
tehnoloogiatiiger Eesti on sulle parimaks paigaks uue äriga alustamiseks või suurepärane alternatiiv heade
allhanke võimaluste leidmiseks oma toote arendamiseks. Kui oled riskikapitalist, võid peale sattuda uue
Skype laadse ettevõtmise loomisele. Võtmekõneleja konverentsil on Eesti juurtega riskikapitalist Steve
Jurvetson.

Avatseremoonia ja EXPO
LEP-ESTO 2013 algab ametlikult Palace of Fine Arts teatrisaalis. Saabuge varakult, et jääks aega

tutvuda Eesti kultuuri, kooli, äri- ja reisivõimalustega EXPO-l. Avatseremoonial esinevad Eesti
Rahvusballeti tantsijad Ameerikas esmaesitusele tulevas etenduses, mille Tiit Helimets on lavastanud
spetsiaalselt selle festivali jaoks. Esitleme ka teisi kauneid kunste paljude külalisesinejate näol. Tiit on
sündinud Viljandis ning alustas oma karjääri Eesti Rahvusballetis ning alates 2005.a on olnud San
Francisco balleti esitantsija. Helimets loob jätkuvalt projekte, mis toetavad Eesti kultuuri.

LAUPÄEV, 29. JUUNI / SATURDAY, JUNE 29, 2013

Hommikuseminarid (laupäeval ja pühapäeval)
Mõned meie poolt planeeritud seminari teemad: eesti keel maailmas, e-valitsus, eesti leiva tegu,

eestlus üle maailma.

Laulupidu
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Oma auväärse ajaloo tõttu on Laulupidu südamelähedane kõikidele eestlastele. Laulukoore,
ansambleid, tuntud lauljad ja dirigente on oodata üle maailma, ning koos nendega on kujundatud
suurepärane programm. Laulupeo teemaks on “Ela hästi, mu kodumaa!”

Film
Peale dokumentaalfilmi „Laulev Revolutsioon“ suurt menu on Jim ja Maureen Tusty töötanud

uue filmi loomisel, mis kirjeldab Laulupidude ajalugu. Filmi näidatakse PBS kanalil 2013.a sügisel. Meil
on au kohtuda filmi loojatega ning näha lõikeid uuest filmist, mille esialgne pealkiri on “Songs of
Defiance”.

Teater
Toronto 11-liikmeline Kadaka teatritrupp esitab näitemängu „Papa“ raadio draama žanris. See on

positiivne, elujaatav näitemäng täiskasvanud publikule.

PÜHAPÄEV, 30. JUUNI / SUNDAY, JUNE 30, 2013

Tantsupidu
Pärastlõunane tantsupidu, kus esinevad tantsijaid nii Eestist, USAst kui Kanadast, toimub Yerba

Buena pargis. Yerba Buena (www.yerbabuenagardens.com) on imeline koht linnaruumis, mis võimaldab
jagada eesti rikkalikku rahvatantsukultuuri nii San Francisco kohalike elanikega kui ka külalistega.
Tantsupeo teemaks on „Piirideta Eesti“.

Ball
Seekordne ball on elegantne, väljapeetud õhtu, mis toimub Grand Hyatt hotelli peamises

ballisaalis. Inspireerituna San Francisco iga-aastasest Must ja Valge Ballist on meie teemaks „Sini-must-
valge“. Õhtu hõlmab tuntud pianisti Hando Nahkuri esinemist. Tule nautima õhtusööki ja tantsimist koos
vanade ja uute sõpradega.

Malesimultaan
Malesimultaan pakub ala entusiastidele enneolematu võimaluse mängida malesuurmeistri Jaan

Ehlvestiga. Osavõtjad saavad mälestuseks Ehlvesti autogrammiga malelaua. Turniir on kiire ja tore
vaadata. Kaasaelajad on teretulnud.

Akadeemiline lõuna
Eesti akadeemiliste korporatsioonide ja seltside koosolek. Oodatud on ka kõik gümnaasiumi ja

ülikooli õpilased, kes ei ole veel liikmed. Tulge oma värvides.

ESMASPÄEV, 1. JUULI / MONDAY, JULY 1, 2013

Jumalateenistus / lõputseremoonia
Esmaspäeva hommikul on kõik oodatud Püha Markuse Luteri kirikusse (St Mark’s Lutheran

Church) inspireerivale teenistusele koos muusikateostega. 1865.a ehitatud Püha Markuse kirik
(www.stmarks-sf.org) on hämmastavalt ilus romaani stiilis kirik. See San Francisco vaatamisväärsus on
vanim Luteri kirik läänes ning asub 6-minutilise sõidutee kaugusel meie festivali hotellist. Pärast
pidulikku teenistust saab kohvilauas juttu ajada.

Rahvapidu
LEP-ESTO 2013 festival lõpeb esmaspäeva pärastlõunal traditsioonilise Rahvapeoga. See suur

perepiknik toimub maalilises Castle Rock pargis (www.ebparks.org/Page109.aspx), mis asub Walnut
Creekis Diablo mäe jalamil, umbes 25 miili kaugusel San Franciscost. Meie kasutada on avar park koos
basseini ja tammepuude varjus olevate piknikulaudadega.

Sellele peole on oodatud kõik meie külalised – nautima spordivõistlusi, mänge, ujumist ja muidu
lõbusat ajaveetmist. Lisaks on traditsioonilises programmis koos tantsimine, laulmine ja käsitöö.
Sissepääsu pilet sisaldab rootsilauda, sealhulgas eesti traditsioonilist toitu. Saadaval on joogid
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täiskasvanutele (joogi piletid peab ostma eraldi eelmüügist). Rahvapidu on üritus, millest te ei taha
eemale jääda.

Kogu festivali vältel saab nautida kunstinäitust, teha sisseoste LEP-ESTO 2013 poes, tuua lapsed
lastetuppa nii hommikul kui ka õhtuste ürituste ajal. Kauaaegse traditsioonina toimunud igaõhtune
Salakõrts leiab aset selgi korral. Salakortsu asukohad on päeviti erinevad. Saate nautida muusikat,
komöödiat ning viimasel õhtul on kavas karaoke, kus kõigil võimalus kaasa laulda.

Üleskutse esinejatele, kunstnikele ja käsitöömeistritele
LEP-ESTO 2013 korralduskomitee kutsub rahvatantsijaid, lauljaid, muusikuid ja kõiki teisi

loomeinimesi osalema meie festivali kultuuriprogrammis . Esinemisvõimalusi on erinevatel üritustel ja
asukohtades nagu kirik, Salakõrts, Rahvapidu. Huvi korral võtke meiega kohe ühendust.

Rahvatantsijad ja muusikud, palun võtke ühendust: Tõnu Viitas, tonu@lep-esto2013.com
Lauljad ja koorilauljad, palun võtke ühendust: Saima Kint, saima@lep-esto2013.com
Mai-Liis Bartling, mailiis@lep-esto2013.com
Kunstnikud ja käsitöömeistrid, kel on huvi oma tööd näitusele panna, nende valmimist demonstreerida
või muul moel osaleda, võtke ühendust: Marika Kumpin, marika@lep-esto2013.com

West Coast Estonian Days-ESTO Festival
June 28th - July 1st 2013

Welcome to San Francisco!

The Estonian League of the West Coast invites you and your family to this summer’s LEP-ESTO
festival in San Francisco. The West Coast Estonian Days (LEP) celebrates its 60th anniversary this year
and for the first time will be held in conjunction with the worldwide ESTO festival. The Northern
California Estonian community is looking forward to welcoming you to the many events we are planning.
We invite you to explore our city with its cable cars, urban charms, world-class setting, and nearby
recreational opportunities. Leave time to try our region’s celebrated locally grown foods and fine wines.
Look forward to reuniting with old friends and meeting new ones, while keeping our Estonian culture
alive and vital.

We have planned a full program of activities for you to enjoy -- song and dance festivals, a folk
festival/family picnic at Castle Rock Park in the foothills of Mount Diablo, interesting seminars, a church
service, evening pub, and an elegant ball which will be held at our conference hotel, the Grand Hyatt at
Union Square. Among the highlights is a chess tournament featuring the famed Estonian chess
champion Jaan Ehlvest. There will be novel additions to the festival program – an opening ceremony that
features the Estonian National Ballet and SF Ballet dancer Tiit Helimets, and an EXPO to celebrate
Estonian accomplishments in business, technology and culture. Entrepreneurs are invited to a business
event in nearby Silicon Valley.

An important thread that runs through LEP-ESTO 2013 is the idea of connections – between
Estonians from all corners of the globe, between generations and their defining stories, experiences, and
aspirations, past and future. Come and find new connections! Whether you are most comfortable in
Estonian or English, you will have a great festival experience. In the words of Estonian-born
photojournalist, Priit Vesilind “Looking back with pride, moving forward with energy.”

Lodging
Our LEP-ESTO 2013 conference hotel is the Grand Hyatt on Union Square. The first block of

rooms has already sold out. We have been able to secure more rooms a reasonable rate of $169 USD (plus
applicable taxes) at the San Francisco Marriott Union Square, very conveniently located across the street
from the Grand Hyatt. These rates will apply from June 25 to July 5, so you can plan to spend additional
time in San Francisco, if you wish. The cut-off date for hotel bookings is June 7, 2013, but the number of
these rooms is also limited. Don’t wait too long! You can make your reservations directly with Marriott at
1-800-228-9290 or 415-398-8900, or go to the LEP-ESTO 2013 website:
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(www.lep-esto2013.com/en/registration/accommodation/). The block identity for phone reservations is
LEP-ESTO 2013.

FRIDAY, JUNE 28, 2013

Innovative Estonia @ Silicon Valley
What is it about Estonia, with an obscure language and unenviable weather, that produces more

start-ups per capita than any other European country? What is the Estonian “secret sauce” that brought us
Kazaa and Skype, and continues to grow the next generation of Erply, Zerply, GrabCAD, and many more.
Entrepreneurs and venture capitalists will learn if the fledgling tech tiger Estonia is the best place for their
new start-up, to outsource development, or find the next Skype. Well-known venture capitalist Steve
Jurvetson, who has Estonian roots, will make the keynote speech.

Opening Ceremony and EXPO
LEP-ESTO 2013 gets off to its official start with an inspiring opening ceremony at the Palace of

Fine Arts (www.palaceoffinearts.org/Welcome.html). Please arrive early to enjoy the EXPO of Estonian
cultural, educational, business, and travel opportunities. The evening’s highlight will be the premiere of a
ballet choreographed for LEPESTO 2013 by Tiit Helimets, principal dancer with the San Francisco Ballet
since 2005. The ballet will feature the first ever performance of the Estonian National Ballet in North
America, as well as many other special guest performances. Tiit was born in Viljandi, Estonia and began
his career with the Estonian National Ballet, and has staged cross-disciplinary projects in support of
Estonian culture.

SATURDAY, JUNE 29, 2013

Morning Seminars (Saturday and Sunday)
Speakers will present topics of wide interest in Estonian culture. Seminars will include Estonian

language learning

Song Festival
With its unique and symbolic history, the Laulupidu (Song Festival) is dear to the hearts of all

Estonians. Choirs, ensembles, well-known singers, and conductors are coming from
around the world to participate in an outstanding program. The theme of the song festival is the
inspirational, “Live well, My Homeland!”

Film Preview
Since the success of “The Singing Revolution,” Jim and Maureen Tusty (photo by Liis Treimann)

have been working on a second documentary film about the world’s largest song festival -- the Laulupidu
-- where 30,000 singers take the stage over several days. The film will be broadcast on PBS stations in the
fall of 2013. We are honored to have one of the Tustys with us for a sneak preview of the new film,
tentatively titled “Songs of Defiance.”

Evening Theater
The eleven member Kadaka theater group from Toronto will be performing “Papa.” This positive,

life-affirming play will be presented in radio drama format, and is intended for adults and older teens.

SUNDAY, JUNE 30, 2013

Folk Dance Festival
The afternoon dance festival will be held at nearby Yerba Buena Gardens, and will include

performers from Estonia as well as the US and Canada. The theme will be “Estonia Without Borders.”
Yerba Buena’s wonderful outdoor location offers the opportunity to share Estonia’s rich folk culture and
dances with San Francisco locals and visitors.
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Ball . This year’s ball will be an elegant, formal evening in the Grand Hyatt’s main ballroom. Inspired by
San Francisco’s annual Black and White Ball, our theme this year is “Blue, Black and White.” The
entertainment will include the well-known pianist Hando Nahkur. Come for dinner, dancing and to enjoy
friends, old and new.

Chess Exhibition
A “simultaneous exhibition” style chess tournament will offer chess enthusiasts an opportunity to

play against chess master Jaan Ehlvest. Participants will receive a signed chessboard to take home. The
action is fast and fun to watch, and spectators are welcome.

Academic Luncheon
Lunch meeting for members of Estonian academic organizations. High school and university

students who are not yet members are also welcome. Wear your colors!

MONDAY, JULY 1, 2013

Church Service and Concert
St. Mark’s Lutheran Church, a beautiful and historic church, will be the location for an

inspirational service and musical performances. The service will include a ceremonial closing to this
year’s festival, and will be followed by a “kohvilaud” and socializing. St. Mark’s (www.stmarks-sf.org) is
the oldest Lutheran church in the west, and just a six-minute drive from the conference hotel.

Folk Festival and Family Picnic
Our four-day event culminates with a traditional folk festival and family picnic, held at scenic

Castle Rock Regional Recreation Area (www.ebparks.org/Page109.aspx) in the rolling foothills of Mt.
Diablo in Walnut Creek, 25 miles from downtown San Francisco. We will have exclusive use of a large
area of this rural, spacious park and its oak-shaded picnic areas. Families and people of all ages can enjoy
an afternoon of sports, games, swimming, and relaxed fun, as well as a chance to participate in folk crafts,
music, and dance. A mid-afternoon buffet is included, and cold SAKU beer and wine will be available
separately. This is an event not to be missed.

Every day of the festival will include an art exhibit and the LEP-ESTO store, as well as children’s
activities and childcare during LEP-ESTO morning and evening events. As a long-standing tradition,
there will be a speakeasy every evening at the conference hotel and various other venues, featuring
musical and comedy performances, and offering SAKU beverages. The last evening will include karaoke
and opportunities for all to sing.

The LEP-ESTO 2013 organizing committee invites folk dancers, singers, musicians and other
performing groups to participate in the festival. Performance opportunities are available at numerous
venues including the church service, secret pub, and folk festival. We welcome craftspeople who are
interested in displaying or demonstrating their work. Contact us soon if you’re interested in participating.

Message from organizers:
The organizing team invites you to visit our website to get the latest updates about

events and performers! Our goal is to create a wonderful experience for you, your
family, and friends, which embodies our rich heritage, encourages new ties and
opportunities, and introduces Estonian culture to the world. Please contact any of
our organizers with your ideas and suggestions.

See you this summer!
Ingrid Echter, LEP-ESTO 2013 President

Ingrid@lep-esto2013.com
www.lep-esto2013.com
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ERNA RAUTIALA (Õrne Raudsepp)
June 9, 1943 – December 18, 2012

When I think of a 2.1 billion year old Martian rock
discovered in the Sahara desert in 2011, it makes me think that our
life here on earth is totally insignificant and miniscule in the scale of
the universe.

However, my sister Õrne (Erna) was the “big rock” in our life
with her solid philosophy, kindness and generosity beyond anyone’s
expectations. She came and went like a comet, leaving an impact on
many of us.

Õrne and I could talk about everything and nothing.  Our last
conversation was Thursday December 13 for 50 minutes.  Even
though we did not see each other for a while, we were connected with
our conversations which usually took place around 10 AM on
Wednesdays or Thursdays.

We were of the same parents, August and Hilda Raudsepp, of
the same blood, born in the same house, in the same country, Eesti.

I remember when Õrne was born on a sunny day, June 9,
1943, in our little house which our Isa had built for his marriage to
our Ema.

There were a couple of neighbourhood women running around with cloths and pans of water behind
the closed curtain to the bedroom.  I was told to stay in the living room. Soon I was told that I had a baby
sister, which was great news to me as I did not have any playmates, living in this sparsely populated
community. I was hugely disappointed that I could not play with her as she was either nursing or sleeping and
couldn’t walk or talk.

The history of our lives was changed forever the following year, due to the decision of two world
tyrants, Stalin and Hitler. We had to flee Eesti on September 20, 1944.  Our Isa’s crime was attempting to
defend his country from the advancing Soviet Union.

During the last week of August and beginning of September that year, we were all hiding in different
parts of our forest, Isa in one place and Ema, Õrne and I in another location.

Two days before our departure with 80 other passengers on a 2 masted 65 foot sailboat to Sweden, we
took shelter in a neighbour’s hay loft.  Isa and Ema had heard that some soldiers were looking for us, or at
least someone who was planning to flee.

Luckily for us, the soldiers were a bit on the lazy side, not venturing too far into the hay loft piercing
the hay with pitchforks, searching for us.  Also, it was lucky for the family that Õrne’s contentedness saved us
from being sent to the GULAG in Siberia.  Ema put Õrne on her breast to nurse, which kept her quiet, while I
was terrified having picked up on Isa and Ema’s fear.

The passengers huddled together in the hull of the boat for 2 ½ days before arriving in Sweden, where
we were shifted from one refugee camp to another for the 1st year, after which our family was assigned to a
small house in the middle of a forest.

Due to lack of the Swedish language, Isa and Ema went to work cutting trees in the woods, leaving
me, almost age 6, to care for my 2 ½ year little sister Õrne.

When it was time for me to go to school, we moved to an estate where our parents became farm
hands.  Õrne was now in the care of our Ema, accompanying her to milk the cows.

Sweden did not appear to be a safe haven for Estonian refugees anymore in the late 1940’s, as the
Soviet Union demanded the refugees be returned to Eesti, as they were considered to be the property of the
USSR.

Our family, amongst many other Estonian families, began their exodus. Since many other Estonians
leaving Sweden before us had perished in their small unseaworthy ships, including our Isa’s sister, our family
booked a proper passage on an ocean liner via England, arriving in Canada December 1950.

We were posted to Winnipeg for our first year, arriving in Vancouver New Year’s Eve 1951.
Õrne and I spoke 3 languages during that first year in Winnipeg.  We spoke Swedish to each other,

Estonian to Isa and Ema and English, once we learned it, to the Canadian children.
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In Vancouver we stayed with the Kembi’s for a week or so until our parents bought a house at 1428
Parker Street. Since both our parents worked full time to get ahead, I was still looking out for Õrne.

Õrne was always good spirited, outspoken, down to earth, and never afraid to be emotional.
Õrne really enjoyed partying, had a great sense of humour, and could see the comical side of any

situation, laughing at herself and others.

Õrne was a hair stylist, giving me all kinds of outrageous hair styles which were fashionable at the
time, until she became allergic to perm and colour solutions. Then she went to work at UBC for 20 years,
where she developed long lasting friendships with many of her co-workers which whom she kept in contact
until she passed away.

After she married Teemu, they moved to Van Nuys California for a while, where she invited my
children Lance and Anita to go to Disneyland with her.

Õrne was a great Auntie, like a second Mom to my children Lance and Anita, for which they and I are
forever grateful. She always made time available to look after them, when they were little.

When Õrne’s son Rodney, came along, Teemu and Isa, our father, built a house in Point Roberts
where they lived for a couple of years.

When Robert was born, the family moved to 2436 Wes 14th, Vancouver, where the door was always
open for family and friends. Õrne’s family was the first on the block to own a computer in 1979.

Õrne was devoted to her children and was always there for them and her grandchildren, putting them
first, before herself.  She gave Rodney and Robert every opportunity to succeed. Rodney is now Master of
Network & Communications Management (MNCM). Robert is a Client Care Representative with Telus.

Õrne herself became somewhat of an expert at high tech stuff.  When Rodney gave her an iPod touch,
and later an iPad, Õrne immediately got hooked on the game “Angry Birds”.

Õrne’s passion for giving and helping others was evident throughout her whole life.
Õrne spent countless hours supporting the 22nd Canadian Memorial Boy Scouts in her role as a Beaver

Leader.  Õrne was also on the church council of St Peter’s Estonian Lutheran Church and supported her
church by making luncheon sandwiches.

Judging from the phone calls I received after her departure, Õrne’s friendship and kindness touched
many people - more than I could have imagined.

Õrne was a Great Woman and a good friend to her family and friends.
We are saddened by the sudden but peaceful departure of Õrne, who passed away without suffering,

in her sleep on December 18, 2012.
She leaves to mourn, her husband Teemu, Rodney and Hyeon-Ju, Robert and Lynnette, grandchildren

Nicholas and Brittany, nephew Lance and his children, niece Anita and her children and myself.
We shall miss her deeply.

Enda Bardell, sister.
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"History Does Not Lie"
On June 14, 2007, the Estonian National Post Office

issued a commemorative postage stamp, shown at right. The

release was accompanied by an announcement: “This souvenir

sheet was issued to commemorate victims of the Stalinist

genocide of the Estonians.” Between 1941 and 1951, tens of

thousands of Estonians were forcibly deported.

“HISTORY does not lie.” That is a well-known saying

in Estonia, and there are similar sayings in other lands.

According to local historians, more than 46,000

civilians were deported from this small country between 1941 and 1951. Most were targeted for

their political affiliation, others for their nationality or social status. Jehovah’s Witnesses,

however, were singled out for their religious beliefs.

In a study published by Tartu University Press in 2004, historian Aigi Rahi-Tamm stated:

“From 1948 to 1951, 72 of Jehovah’s Witnesses were arrested, including people associated with

them. However, a deportation on a far wider scale was planned and carried out on the night of

April 1, 1951, not just in the Baltic States but also in Moldova, western Ukraine, and Belorussia.”

Before 1951, Jehovah’s Witnesses in Estonia were subjected to arrest, psychological

pressure, interrogation, and imprisonment. This new campaign of deportation was apparently an

all-out effort by the Soviets to wipe Jehovah’s Witnesses out of Estonia altogether.

The date April 1, 1951, appears on the stamp mentioned above. The number 382 on the

stamp refers to the number of Witnesses and their children who were deported on that day. This

number includes some relatives and neighbors who were not Witnesses. During the day, arrests

were made throughout the country. That night, those  arrested — young and old — were herded

into animal boxcars on trains headed for Siberia.

Ella Toom, 25 years old at the time, was one of Jehovah’s Witnesses. Recalling a typical

interrogation, she says: “An officer tried to frighten me and demanded that I stop preaching. Once

he asked: ‘Do you want to live? Or do you want to die with your God on the fields of Siberia?’”

Ella, however, fearlessly continued to preach the good news. She was sent to Siberia and was

transferred from one labor camp to another over a

period of almost six years.

Among the hundreds of individuals who were

deported without a court hearing was another young

Witness woman, Hiisi Lember. Recalling the events of

April 1, 1951, she related: “They came totally

unexpectedly at night, ordering us: ‘You have half an

hour. Pack your things!’” Under the cover of darkness,

Hiisi and her six-year-old daughter were then taken to

the train station. The creaky train traveled from station

to station and picked up more Witnesses. “We were

thrown into an animal boxcar. Thankfully, the animal

dung was frozen; otherwise, it would have been

difficult to stand in it. We were like animals stuffed

into a container.”

The grueling two-week train trip was

traumatic. The boxcars were overcrowded and

unsanitary. Young and old were humiliated and

disgraced in every possible way. Some of them wept

and refused to eat. However, the Witnesses encouraged

Ella Toom
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and helped one another by singing songs of worship, and they shared what food they had. They
were sent to a “permanent settlement” and were told that this was a “one-way trip.”

Two teenage Witness girls — Corinna and her sister, Ene — were separated from their
mother for more than six years. Their mother, also one of Jehovah’s Witnesses, had been arrested
earlier and sent to a labor camp. Then, on that infamous April night, the two young girls were
snatched from their home and herded into a boxcar. Corinna reflects with thankfulness, “On the
train, a Witness with two children offered to care for us and assured us that we could live together
as a family with her and her children.”

What happened at the final destination? The day after reaching the cold Siberian
wilderness, a humiliating “slave market” began. Men from nearby collective farms came to
choose workers for their farms. Corinna recalls:  “We overheard them bickering among
themselves, saying: ‘You already have a driver for your tractor. This one is mine,’ or, ‘I already
took two old ones. You have to take some old ones too.’”

Corinna and Ene were brave girls. They said later: “We missed our mother very much,
and oh, how we yearned just to be in her warm embrace again!” Even so, they maintained their
spiritual strength and sense of humor. Corinna added: “In a way, it was good that mother did not
see us because sometimes we had to work outside in the bitter cold without proper clothing.”

To be sure, innocent people in Estonia and elsewhere have suffered gross injustice, and
Jehovah’s Witnesses as a group have been among them. Despite such mistreatment and suffering
in the past, Jehovah’s Witnesses in Estonia are still an active and happy group of people.

Watchtower, Dec. 1, 2012

Hiisi Lember and her daughter, Maaja Ene and her sister, Corinna
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WE WERE ESTONIAN SOLDIERS
now an e-book!

Available from: Apple ibooks https://itunes.apple.com/us/book/we-were-estonian-
soldiers/id599607216?mt=11
Price: $13.99

The harrowing stories of how five Estonian officers survived World War II. They were
classmates at the Estonian Military Technical Academy in 1940 when the Soviet Union sent its

forces into Estonia. After the Estonian military was integrated into the Red Army, these officers
managed to desert from Russian ranks. Some ended up in POW camps, some found themselves in
the German army. All miraculously lived to tell their tales. Lt. Victor Orav weighed a mere 88 lbs
when released from prison camp. Lt. Hugo Kubja deserted and survived in the forests of Estonia.
Lt. Edgar Reiksaar was captured after deserting from the Red Army but survived his execution. Lt.
Johannes Jaagus was tormented by communist spies and “death angels”. Lt. August Vohma saw
continuous action and was rapidly promoted to major.
Mart Laar, former Estonian Prime Minister and Minister of Defense: “Even though they wore
Russian and German uniforms, these men were vehemently against communism and fascism – their goal
was simply to regain the independence of Estonia. Some of the stories are simply fantastic. If one did not
know that it is impossible to dream up such wild tales one would think them being simply unbelievable.
They were true Estonian soldiers.”
Estonian Prime Minister Ansip extended his gratitude to members of Estonia’s defense forces who
served on missions abroad by giving each soldier a copy of the book WE WERE ESTONIAN SOLDIERS.
He stated: “We all know that freedom does not come for free. Sometimes we have to pay for it with the
most valuable thing we have – our lives –, but we have to stand up for it every day and every hour,
because if we do not take care of our nation’s freedom, it may easily disappear.”
http://valitsus.ee/en/government/59132/prime-minister-ansip-extended-his-gratitude-to-the-members-of-
defence-forces-who-served-in-afghanistan-and-in-the-gulf-of-aden
Tiiu Kera, Major General, US Air Force (Retired): “Those who live in countries safe from hostile
invaders cannot imagine the terror of such occupation. Thank you for the stories of men who survived
with integrity, compassion, and devotion to freedom.”
Estonian World Review: “The fate of the Estonian soldier during the turmoil of World War II was so
tragic and oppressive that it could be compared to a sad soldier’s song. The individual verses told their
sad tales but the refrain was always the same: Stay free, Estonian waters; stay free, Estonian soil! But we
are not satisfied by just listening to the refrain and want to hear the individual verses. Only by attentively
listening to these, will we be able to perceive the pain and injustice suffered. One individual’s awful fate
is a tragedy, the fate of thousands just a statistic.”

The Estonian language version of this e-book titled Me Olime Eesti Sõdurid is available from
Estonia’s Apollo e-book store:
http://www.apollo.ee/e-raamat-me-olime-eesti-sodurid.html
Here the instructions for credit card ordering are in Estonian. The requested CVV2 number is the security
number on the back of your credit card. Price is 9.99 euros.

Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal
Emily Carr Board of Govenors Chair Evaleen Jääger Roy was presented with a Queen Elizabeth

II Diamond Jubilee Medal on November 28th 2012 at Emily Carr University.
Congradulations!
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Upcoming VES Events at Mäeotsa:

April 6: Opening Talgud
10am-5pm

May 11: Maipidu Talgud
10am-5pm

May 18: Maipidu
2:00pm

June 15: Jaanipäeva Talgud
10am-5pm

June 22: Jaanipäev
1:00pm

Updated event information will be 
available at www.VESBC.com, and on 
the VES Bulletin Board at Meie Kodu. 
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Jaanipaev
Saturday, June 22nd

         1:00pm - Mäeotsa

Lottery Prizes, Kids Games
and the 

2013 Mr. Jaanipäev Competition!

Calling Volunteers!
We are looking for volunteers to help make this 
event a success! If you are able to lend a helping 
hand, please contact Brigid at 778.837.8498, or 
via email at: brigidzurock@vesbc.com. 

Saturday May 18th, 2pm

Admission: $5

Maipidu
with:

Lottery Prizes and our annual
Miss Maipidu Competition

performances by:

Leelo and Kilplased



Surrey Inn'i Lõpupidu

(1974 - 2013)
Surrey Inn on müüdud ja see lammutatakse mai lõpus.
Tule tähistama ja meenutama kõiki neid eestlaste
sündmuseid mis seal on toimunud!

Pilet hind $30.00
Laupäeval, 25ndal mail, 2013

Pidu algab 6PM.  Eesti einelaud 7PM.
Esinevad Leelo, Keerutajad, Kilplased, ja Müra.

Koht:
Compass Point Hotel (uus nimi)
9850 King George Hwy

Piletite kontaktid:
Hans Selde (noor) - hjselde@hotmail.com
Olev Rumm - V.E.S. esimees
Edda Davis - Kuldne Klubi president
Brigid Zurock - Kilplased ja Leelo
Vello Püss - V.E.S. raamatukogus pühapäevadel peale kirikut
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

17.03.2013 13.00 EKÜK - Õp. Mihkel Kukk - Eesti usumaastik Meie Kodu - 6520 Oak Street
6.04.2013 10.00 Talgud Mäeotsa - 32113 Olson Ave.,

Mission
7.04.2013 13.00 EKÜK - Film kiriku ehitamisest Meie Kodu - 6520 Oak Street
12.04.2013 19.00-

21.00
VES Lauluõhtu - Sing-along social Meie Kodu, 6520 Oak St.

Vancouver
13-14.04.
2013

11.00-
18.00

Enda Bardell - Artists in our Midst Open Studio 2733 West 1st Avenue,
Vancouver

11.05.2013 10.00 Talgud Mäeotsa - 32113 Olson Ave.,
Mission

12.05.2013 13.00 Emadepäeva aktus - Mother's Day Meie Kodu - 6520 Oak Street
18.05.2013 14.00 Maipidu - Spring picnic/dance Mäeotsa - 32113 Olson Ave.,

Mission
25.05.2013 18.00 Surrey Inn'i lõpupidu - Final party Compass Point Inn - 9850 King

George Blvd, Surrey
28.05.2013 Postipoisi suve numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material

for the next "Postipoiss"
15.06.2013 10.00 Talgud Mäeotsa - 32113 Olson Ave.,

Mission
16.06.2013 13.00 Küüditatute mälestamine Meie Kodu - 6520 Oak Street
22.06.2013 13.00 Jaanipäev/Võidupüha - St John's Day Mäeotsa - 32113 Olson Ave.,

Mission
23.06.2013 18.00 Ühine Kalmistupüha jumalateenistus  -

Ecumenical Outdoor Service
Forest Lawn

28.06 - 01.07
2013

Lääneranniku Eesti Päevad - West Coast
Estonian Days

San Francisco

10.08.2013 10.00 Talgud Mäeotsa - 32113 Olson Ave.,
Mission

24.08.2013 12.00 Suvepidu - Family summer picnic Mäeotsa - 32113 Olson Ave.,
Mission

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

www.estonianevents.com



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 



3566 King George Boulevard, South Surrey3566 King George Boulevard, South Surrey

Mountainview 
W E L L N E S S  C E N T R E


