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VANCOUVERIS EESTI JA KANADA KUNSTIKOOLIDE
VAHETUSPROGRAMM

Emily Carr University of Art + Design võttis kevadsemestril 2013. a. vastu kaks Eesti
Kunstiakadeemia (EKA) tudengi, Kristel Saan ja Liis Kalda.  Nad võtsid esimese julge sammu ja
panid seega vahetusprogrammi õppeasutuste vahel käima.  Sügissemestriks läheb paar siinset
üliõpilast Tallinna ja tuleb ka Tallinnast üks õpilane Vancouveri.

Soov arendada Eesti ja Kanada kõrgkoolide vahelisi uurimusi ja õpinguid on olnud
aastate püüe.  Juba taasiseseisvuse algaastatest alates käis Eestist esindajaid Vancouveris
tutvumas siinsete õppeasutustega ja kohtamas nende juhtkonnaga.  Siin aga vajati harjuda uue
mõttega ja asi võttis aega.  Alles aastal 2010, kui kõrgkoolide delegatsioon Eestist viibis
nädalapäevad Vancouveris, õnnestus äratada kahepoolset huvi.  Esindajad seitsmest Eesti
kõrgkoolist (Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Maaülikool, Eesti Mereakadeemia, Eesti
Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, ja Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus) tulid Vancouverisse kohtuma University of British Columbia, Simon
Fraser University, BC Institute of Technology ja Emily Carr Ülikooliga.  Aukonsul Harry Jaako
valmistas tiheda kava, avas võimalusi ja aitas igati intensiivselt külastamiste ja tutvustamistega
kaasa.  Teine väga oluline tõuge tuli pr. Evaleen Jääger Roy’lt, kes oma positsioonis Emily Carr
University Board of Governors Chair’ina suutis administratsioone suunata kõrgkoolide
vahelisele kokkuleppele, mis nüüd on kandnud esimest vilja.  Evaleen sõitis Tallinna suvel 2011
kohtama Dr. Signe Kivi’ga, EKA president, Dr. Liina Siib’iga, EKA viitserektor ja Dr. Jaak
Aaviksoo’ga, haridus- ja teadusminister.  Kõik olid huvitatud koostöö lepingust ja nii see algas.
 Eriti aitasid kaasa Aukonsul Harry Jaako ja Eesti Charge d’Affaires Ottawas, Riho Kruuv. “Mul
on tõsiselt hea meel näha et EKA ja ECÜ koostööleping on juba vahetusprogrammiga hakanud
vilja kandma", mainis Aukonsul Jaako.

Kristel ja Liis ütlevad mõlemad et need olid “põnevad kuud Vancouveris.”  Kristel on
Arhimedese stipendiaat ja teeb magistrit keraamikas; Liis jätkab EKA-s teise kursuse õpinguid
filmi lavakujunduses.  Üldmuljed välismaakogemusist on neil head, sest kerge oli sisseelada.
Nad leiavad, et Vancouveris ja Tallinnas on väga sarnane mentaliteet. 

Koolisüsteem seevastu on “kohutavalt erinev”:  Eestis kindel kava, siin rohkem vabat
valikut ja stuudio praktikat.  Näiteks pannakse Emily Carr’is õpilane ise mõtlema, looma seoseid
ja integreerima teooriat oma praktikasse; nii ütlevad EKA üliõpilased ja arvavad veel, et kuna
Eesti süsteemis rõhutatakse teoreetilisi fakte, saavad jällegi Emily Carr’i noored kasu EKA-s,
sest neil on juba tugevam materiaalne põhi olemas. 

Heade õpilassaadikutena kohtasid Liis ja Kristel ka Suursaadik Marina Kaljuranda,
Vabariigi aastapäeva sõnumi kandja Vancouveri eestlastele.  Nii said Vancouveri
vahetusprogrammi korraldajad jagada häid uudiseid Eesti riigiesindajaga ning rajajad Kristel
Saan ja Liis Kalda tutvustada oma saavutisi esimeste tudengitena EKA-st Emily Carr’is.  Emily
Carr University loodab et koostöö edeneb ka õppejõudude tasemel, et vahetusprogramm areneb
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kahe õppeasutuse  professorite vahel ja et tekiks uurimis- ja instruktsiooniside, mis oleks kasuks

mõlemile ülikoolile.  Evaleen ütleb: “Emily Carr’i ja Eesti Kunstiakadeemia leping ning koostöö

on eriti tähtsad just sellepärast, et need pakuvad uusi võimalusi ja isegi elumuudatusi nii noortele

eestlastele kui ka noortele kanadalastele.  Loodame, et peale õnnestunud alguse, partnerite ühised

püüded kasvavad ja viivad edasi paljude õpilaste vahetusteni ja oluliste uurimistöödeni.”

Huvi kasvab ja uued kandidaadid otsivad võimalusi juba eelseisvaks sügiseks.  Aga on

kuulda et isegi nüüd varakevadel 2013 õpib Emily Carr’is veel eestlane Rowan Liivamägi, kes

sai suure auhinna mai kuus oma töö eest: “Vaartus – jewellery that empowers women with

arthritis.”  Rowan õpib industrialdesigner’iks. 

Sel aastal nimetati Emily Carr University 11. kohale maailmas hinnatud Red Dot Design

organisatsiooni poolt just kunsti koolide innovatsioonis.  dr. Juta Kitching

Fotol: Harry Jaako, Aukonsul Vancouver'is; Marina Kaljurand, Eesti Vabariigi Suursaadik; Liis

Kalda; Kristel Saan; Dr. Ron Burnett, Emily Carr'i President; Evaleen Jaager Roy, Emily Carr'i

Nõukogu Esimees; Broek Bosma, Emily Carr'i Vice President.
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Kuidas hävitati Eesti Sõjamuuseum 
 

Pärast sõja puhkemist, juba 24.juunil 1941 anti endise Sõjamuuseumi relvadest Punaarmeele 12 
kuulipildujat, 50 vintpüssi, 35 püstolit, 74 tääki, 18 granaati, 991 padrunit, 26 saablit jms.   

Kui Kiek in de Köki torni 1941. aasta septembrikuus üle vaatama hakati, selgus, et sinna oli 
(ilmselt granaate kasutadcs) sisse murtud. Ekspositsioonikapid olid purustatud, kappide sisu vedeles 
maas. Puudu leiti olevat umbes kolmandik endises Sõjamuuseumis säilitatust, sealhulgas hulk relvi, 
miniatuurne revolvripadrunitega tulistav laevasuurtükk ja üliharuldane Eesti Vabadusristidc 
musterkogu. Mujalt läks samal ajal kaduma Vabadussoja aegne soomusauto "Vanapagan", mis 
samuti oli Sõjamuuseumis arvel.   

Rinde lähenedes 1944. aastal hakati kultuurivarasid Kiek in de Kokki varjule paigutama. Torni 
kindlustamiseks müüriti osa selIe aknaavasid kinni. Seekord seisid asjad seal üle aasta.   

Saksa vägede taandumisel jäi Tallinna maha hulgaliselt mitmesuguseid relvi ja sõjavarustust. 
Muuseumitöötajad püüdsid neist osa kollektsioonide ja ekspositsiooni tarbeks kokku koguda. Et asi 
oleks igati ametlik esitati tolleaegsele Leningradi sõjaväeringkonna juhtkonnale vastav taotlus. 
NKVDle oli relvade kogumine aga teretulnud ettekääne, et muuseumitöötajad nõukogudevastases 
tegevuses süüdistada. 1945. Aasta kevadel arreteeriti peaaegu kogu Ajaloomuuseumi teaduslik ja osa 
majanduspersonalist (kokku 14 inimest). Teiste hulgas läks vangilaagrisse ka endine Sõjamuuseumi 
juhataja Taavet Poska. Kogutud relvad rekvireeris NKVD. Selle ametkonna valve all oli kogu 1945. 
aasta esimese poole ka Kiek in de Köki torn. Allcs aasta lõpuks jõuti niikaugele, et muuseumisse 
tööle võetud uus personal sai hakata varasid üle vaatama. Siis' selguski, et väga paljud 
Sõjamuuseumi kollektsiooni kuulunud paremad relvad olid puudu. Pole võimatu, et osa neist sattus 
Moskva või Leningradi muuseumidesse. Sellele viitab järgmine lause ühes 1967. aastal Leningradis 
ilmunud relvastuse alases kataloogis: "Parast Baltikumi vabastamist fašistlikest vallutajatest 

külastasid Leningradi muuseumi-
töötajad Tallinna, Riiat ja teisi linnu, 
kogudes suure hulga relvi."   

Juba nimetatud 1945. aasta 
inventuuril oli esemete säilivuse 
kontrollimise kõrval ka hoopis teine 
ülesanne, nimelt "eraldada fašistliku 
sisuga materjalid". Niisiis algas 
sellest ajast juba eksponaatide 
teadlik ja süstemaatiline hävitamine. 
Kui suures ulatuses seda tookord, 
1945. aastal tehti, ei ole siiski teada. 
Mingeid tollaseid hävitusdokumente 
muuseumis säilinud pole ja vaevalt 
üldse peetigi vajalikuks neid 
koostada.  

 
 
  
1946. aastal läks Ajaloo-

muuseum Teaduste Akadeemia 
allu-vusse. Sõjamuuseumi veel 
säilinud varad paiknesid aga 
endiselt Kiek in de Kökis. Maa-ala 
torni taga oli sõjaväe valduses. 
1948. aasta alguses murti torni 
sissc. Komisjon tuvastas, et kaduma 
oli läinud 7 mööblieset, 8 maali ja 8 
karpi filme. Palju esemeid oli 
puruks pekstud või rikutud, ruumid 
aga reostatud. Hulk filme oli kokku 
kogutud ning põrand petrooleumiga 
üle valatud. Ilmselt taheti kõik 
põlema panna. Järgnenud uurimise 
käigus õnnestus üks süüdlane välja 
selgitada ja mõneks ajaks trellide 
taha saata.   

Mõnda aega said 

5 



muuseumivarad rahu. 1950. aastal algas aga juba aktidega dokumenteeritud hävitustöö. 18. aprillil 
koostatud aktist võime lugeda ,et EestiNSV Kunstide Valitsuse moodustatud komisjon on läbi 
vaadanud "säilitamisel olevad endisele Sõjamuuseumile ja 1940. a likvideeritud kodanlikele 
organisatsioonidele kuulunud mitmesugused kunstiesemed, kusjuures leidis, et käesoleva akti lisas 
olevates nimestikkudcs loetletud maalideI, graafilistel lehtedel - kokku 398 eset ja skulptuuridel - 
kokku 168 eset, ei ole kunstilist ega ajaloolis-dokumentaalset väärtust  Komisjon paneb ette 
ülalmainitud esemed hävitada, kusjuures säilitada maalide alusraamid ja skulptuuride pronks". Aktilc 
lisatud nimestikest nähtub, et hävitati nii Eesti Vabariigi juhtide portreed ja Vabadussõja sündmusi 
käsitlevad maalid kui ka sellised kunstiteosed nagu E. Masso maal "Eesti vanem viikingitee  ja E. 
Raageli "Lahing ordurüütlitega". Armu ei heidetud isegi Julius Kupejanovi ja Jüri Vilmsi 
surimaskidele.  

7. märtsil 1951. aastal koostatud akti järgi hävitati "põletamise ja purustamise teel" 185 maali, 307 
lehte graafikat ja 46 skulptuuri ("peamiselt kodanluse ja Kodusõja aegsete valgevägede tegelased ja 
stseenid ).  

18. aprillil samal aastal koostatud akt dokumenteerib 134 rihma ja aumärgi, 232 mundrimärgi ja 
nööbi, 64 auhinna ja muu mälestuseseme, 493 varrukasideme ja lipu, 210 pitsati, 28 joonise või 
graafilise lehe ja 7 muu eseme hävitamise. 9.märtsil 1951. aastal anti GLAVVTORMETi Leningradi 
kontorile üle 150 kg pronksi, 24 kg seatina ja 173 kg tsinki.  

1951. aasta oktoobris avastas EK(b)PKK poolt määratud komisjon eesotsas K. Kangeri, V. Maamäe 
ja muuseumi tolleaegse direktori A. Kelbergiga Kiek in de Kökist veel marmorist mälestustahvlid 

Eesti kodanliku sõjaväe ohvitseride nimedega, kipsist reljeefe kodanliku 
Eesti vapi ja lahingustseenide kujutisega", kokku 35 eset." Arvestades loetletud esemete poliitilist 
kahjulikku iseloomu, hävitati nad aktis nimetatud isikute juuresolekul." Koostatud aktidest selgub, et 
hävitustöö pandi toime Teaduste Akadeemia Presiidumi otsuste põhjal. Muuseumi direktor 
moodustas "väärtusetute" eksponaatide väljavalimiseks komisjoni. Sinna kuulusid enamasti 
muuseumi direktor või peavarahoidja ja mõni osakonnajuhatajatest ning ENSV Kunstide Valitsuse, 
ENSV Riikliku Kunstimuuseumi, Kunstnike Liidu ja Rahandusosakonna esindajad.  

Nii on kirjas aktidcs. Tegelik hävitustöö olevat aga sageli käinud igasuguse komisjonita, hiljem 
vormistati lihtsalt akt. Muuseumi kollektiiv koosnes tol ajal väga erinevate tõekspidamistega 
inimestest. Leidus neid, kes kõigi ohtude kiuste üht-teist päästa püüdsid (ja päästsidki); neid, kes 
kõigesse toimuvasse ükskõikselt suhtusid, ning neidki, kes varade hävitamises ilmse hea meelega 
osalesid. Mäletatakse, et näiteks muuseumi direktorilc A. Kelbergile olevat väga meeldinud oma 
kätega kips skulptuure purustada.  

Peale otsese hävitustöö anti hulk Ajaloomuuseumi varasid (päris kindlasti oli nende hulgas ka 
endisele Sõjamuuseumile kuulunuid) üle teistele asutustele, näiteks arhiividele, Teaduste Akadeemia 
Raamatukogule ja Kunstimuuseumile. Nende varade saatus vajab alles selgitamist. Draamateatrile 
antud 235 ühikust Eesti Vabariigi kaitseväe ja politsei vormiriietusest olid 1988. aastaks kiill säilinud 
vaid väga armetud riismed. 

Mati Mandel  
Kultuur ja elu 4/92 

 
 Jaanipäev 

 
Kätte jõudnud jaanikuu 
õiteehtes sirelpuu, 
laulab ööbik taeva all 
põõsa vilus jaanilill, 
rahvas kogund metsa alla 
tants ja laulud pääsend valla, 
künkal põleb jaanituli 
ei sest olnud palju tüli, 
noored selle üles seatsid 
vanad seda heaks kiitsid, 
pillil polka tuurid sees 
noortel lõbu soontes keeb, 
hommikuni tantsu lõõdi 
kalja vaadist peale joodi, 
koju mindi koidu algel 
igal mehel rõõm on palgel, 
lühikesed on suve ööd 
eest sind ootvad heinatööd. 

Laida 
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Alar Olljum: araabia kevad pani jää sulama,
ent õidepuhkemiseni läheb aega

Euroopa Liidu välisteenistuses araabia maailmaga tegelev
endine Eesti välisministeeriumi kantsler Alar Olljum ütleb,
et põhjapanevate muudatuste sünnini Põhja-Aafrikas ja
Lähis-Idas kulub veel tükk aega.

Araabia kevade revolutsioonid, Iisraeli–Palestiina lakkamatu
konflikt ja Süüria kodusõda – need maailma kuumad
pingekolded täidavad praegu Eesti välisministeeriumi
kunagise kantsleri Alar Olljumi päevi.

„Praegune märksõna Euroopa Liidu jaoks araabia maade
suhtes on, et meil peab olema kannatust!” ütleb Olljum. Ta
on üks neljast Euroopa Liidu (EL) välisteenistuses (EEAS) kõrgemal kohal töötavast eestlasest, aga ilmselt kõige
põnevama töökohaga: Põhja-Aafrika, Lähis-Ida, Araabia poolsaare ja Iraani-Iraagi peadirektoraadi nõunik.

Olljum täpsustab, et ta peab silmas „strateegilist kannatust”. Diplomaatide keelest tavakeelde tõlgituna tähendab
see, et araabia kevade järgsed protsessid kestavad pikka aega ning EL-il ja üldse läänemaailmal pole mõtet loota, et
olukord seal kiiresti paraneb. „Autoritaarne riigikord ja majanduslik mahajäämus on kestnud seal nii kaua, et need
muudatused ei saa tulla üleöö,” nendib Olljum. „Nad peavad eelkõige ise olema nõus end reformima.”

Euroopale ülioluline
Olljumi sõnul on väga raske ennustada, kas revolutsioonilaine üle elanud Põhja-Aafrika riikide areng hakkab
minema Euroopa jaoks positiivses või negatiivses suunas.

„Üks asi, mida EL ei tohi teha, on Põhja-Aafrika arenguid lihtsalt käed rüpes pealt vaadata,” on Olljum veendunud,
sest tegemist on EL-i lähipiirkonnaga, kus toimuv mõjutab otseselt Euroopa riikide, ka Eesti julge- ja heaolekut.

Kõige nähtavamalt mõjutab Põhja-Aafrika Euroopat illegaalsete põgenike kaudu, keda EL-i lõunaosal on iseenda
kasvavate majandusraskuste tõttu järjest raskem vastu võtta. Sellest päästaks ainult Põhja-Aafrika riikide elu
stabiilne paremaks muutumine.

Põhja-Aafrika koos Lähis-Idaga on EL-ile üliolulised energiaallikad Venemaa ja Norra järel. 2010. aastal tuli sealt
kandist 25% EL-i gaasiimporti ja 22% EL-i naftaimporti.

„Kui Põhja-Aafrika riikides oleks stabiilsus ja kasv, siis see annaks tugeva süsti EL-i majandusele,” ütleb Olljum.
„Kõige positiivsem oleks, kui EL, mis demograafiliselt on vananev ühiskond, saaks ka noorusesüsti sealt lõuna
poolt.” Olljum nõustub, et tema viimane lause puudutab väga tundlikku küsimust ega „pruugi lähiajal tõusta
teemaks”.

Peale majandusliku ja kompetentsiabi ei välista Olljum vajaduse korral EL-i riikide sõjalist sekkumist Põhja-
Aafrikas. „Näiteks kui kusagil tekib sarnane olukord nagu praegu Süürias,” väidab ta. „Euroopal on kindlasti vaja
selles piirkonnas rakendada nii soft kui ka hard power’it (pehmet ja tugevat jõudu – toim). Eelistame muidugi alati
seda pehmemat varianti.”

Mööda kaarti Olljumi „valdustes” idakaarde liikudes jõuame piirkonna kõige probleemsema riigi Süüriani. „Praegu
on Süürias väga raske näha positiivset lahendust,” tunnistab Olljum.

Kõige ohtlikum stsenaarium on see, et sõda kandub üle naaberriikidesse, millest Liibanonil ja Iraagil on juba niigi
väga habras sisepoliitika. „See on väga, väga muret tekitav, et sellest võib saada regionaalne konflikt,” ütleb
eestlasest nõunik.

Olukorda pikemalt lahates selgitab Olljum, et EL-i jaoks on Süürias väga tõsine probleem Bashar al-Assadi režiimi
vastu võitleva opositsioon nõrk omavaheline koostöö ja et Assadi vastu sõdib ka jõude, kes tahavad Süürias
kehtestada teokraatlikku islamiriiki.
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„Nii kaua, kui meie kõhkleme ja ei aita progressiivseid jõudusid, kes Süüria konfliktis alguses domineerisid, siis
need teised jõud (islamirühmitused – toim), kes saavad väljastpoolt raha ja relvi, on võimu rohkem enda kätte
saanud. Progressiivsed jõud on liiga nõrgad ning pole suutnud lahinguväljal ennast kehtestada. Meie ei saa neile
aga raha ja relvi anda, sest meil on omad kitsendused ja põhimõtted,” selgitab Olljum. „See on minu isiklik
arvamus, aga EL ja USA oleksid võinud algusest peale rohkem teha selleks, et toetada mõõdukat opositsiooni.”

Mõjukus suureneb
Euroopa Liidu eraldi „välisministeerium” EEAS loodi kaks aastat tagasi Euroopa Komisjoni välissuhete
peadirektoraadi baasil, et välisteenistus saaks olla sõltumatum teistest EL-i asutustest, mis omakorda annaks EEAS-
ile rohkem mõju.

„Euroopa Liidu välispoliitiline võimekus on kahtlemata tugevnenud, aga see on siiski alles lapsekingades,” hindab
Olljum EEAS-i senist mõju maailmapoliitikas.

Kokku juba seitse aastat EL-i välispoliitika ühe kujundajana töötanud Olljumi sõnul tuli EEAS-i loomine 2010.
aasta detsembris keerulisel ajal, sest ühelt poolt tekkisid EL-is tõsised majandusprobleemid ja teiselt poolt algasid
EL-i piiride naabruses araabia kevade revolutsioonid.

„Samas avas majanduskriis ka uusi võimalusi, sest osa liikmesriike on arvestanud sellega, et nüüd on meil ühine
välisteenistus, mis peaks terve EL-i huvisid edendama, ning nad võivad teha kärpeid oma välisteenistustes,”
tutvustab Olljum EEAS-i praktilist mõju liikmesriikidele. Ta toob näiteks, et Lõuna-Euroopa riigid on kindlasti
oma välisteenistusi oluliselt koondanud, aga Suurbritannia, vastupidi, on neid hoopis tugevdanud.

Eesti seisukohalt on Olljumi sõnul EEAS-i suur pluss EL-is arusaama kinnistumine, et liikmesriigid peaksid
hoiduma erisuhetest Venemaaga. „Kui ma siia Brüsselisse saabusin, siis see oli üks suur mure (mõnede
liikmesriikide, eriti Saksamaa soov ajada erisuhete poliitikat Venemaaga – J. P.),” märgib 2006. aasta veebruaris
Euroopa Komisjonis tööd alustanud Olljum. Ent siis mõjus kogu EL-ile kainestavalt esimene suurem Vene–
Ukraina gaasitüli, mis avaldas otsest mõju Euroopa tarbijatele.

Vene mõju piiratakse
„Ühispoliitika Venemaaga on järjest tugevnenud, mille kõige ilmekam näide on energeetikaturul Venemaa mõju
piiramine,” kinnitab Olljum. „Enam pole vaja, et Balti riigid peavad alati kisa tõstma, vaid see on peavoolu
poliitika, et Venemaaga peab kainelt asju vaatama.”

1990. aasta sügisel Lennart Meri kutsel Kanadast Eestisse äsjaloodud välisministeeriumisse tööle tulnud ja 1992.–
1994. aastani ministeeriumi ajaloos üldse teise kantslerina (Väino Reinarti järel) töötanud Olljum oli enne EEAS-i
ametis Euroopa Komisjoni välissuhete peadirektoraadis poliitika planeerimise üksuse juhina.

EEAS-is sattus ta araabia teemale tänu sellele, et oli eelmises ametis just alustanud teemat „demokraatia reform
araabia riikides”. Väga kauaks ei soovi Olljum nõuniku ametis Euroopa lõunanaabritega tegelema jääda. „Nõuniku
töö võib olla küll huvitav, aga karjääri mõttes pole soovitav eriti pikalt sellel kohal peatuda, sest juhikogemused
hakkavad hapuks minema ning samuti on sellel kohal raske teostada midagi praktilist,” annab Olljum mõista, et
lähemas tulevikus tahab ta EL-i „välisministeeriumis” saada kas mõne üksuse juhiks, mõne välisesinduse juhiks või
mõne suurema välisesinduse asejuhiks. Eesti välisministeeriumis oli Olljum korra suursaadikuks: 1996.–2000.
aastani Leedus.

Praegu töötab EEAS-is üksuse või esinduse juhina kolm eestlast. Riina Kionka juhib sellest aastast Kesk-Aasia
riikidega tegelevat üksust, Toivo Klaar ühte mitmest personaliosakonna üksusest ja Aivo Orav esindust
Makedoonias.
Eestist tundub araabia maailm kaugel, kuid tegelikult ei vasta see tõele: me oleme suhteliselt hiljuti avanud
saatkonna Iisraelis ja Egiptuses, peagi tuleb Tallinnas Araabia poolsaare riikidele suurejooneline IT-alane
konverents.

Konverents on mõeldud Euroopa Liidu ja Araabia lahe koostöönõukogu (Gulf Cooperation Council ehk GCC)
riikide IT-alase kohtumisena. GCC-sse kuuluvad Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia ja Araabia
Ühendemiraadid. Esialgsete kavatsuste kohaselt pidi konverents toimuma Tallinnas selle aasta suvel, aga praeguse
seisuga on selle toimumine edasi lükatud 2014. aastasse, ütles välisministeeriumi pressiesindaja.

Jaanus Piirsalu 01. aprill 2013
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Pastor REV. HELDUR KAJASTE Tel. 604 436-0344

Jumalateenistused V.E.Ü.Baptisti kirikus, 1645 N.Grandview Hwy., toimuvad igal pühapäeval
k.11 hommikul, jutlustab pastor Heldur Kajaste.

Surnuaiapüha oikumeeniline jumalateenistus toimub pühapäeval, 23.juunil k.6 õhtul Forest
Lawni kalmistul.

Peagi kättejõudev suvi jääb mulle mu armsa abikaasaga siin viimaseks. Septembrikuu keskpaiku loodame
taas jõuda kodumaale ja oma koju.

Samas läheme siit hinnalise mälestustepagasiga. Ja selles on Teil, armsad lugejad, paljudel oma kindel
koht. Jumalateenistused, Kuldse Klubi kogunemised, kohtumised mitmete siinsete eestlastega- see tuleb
meiega lahutamatult kaasa.

Elus võib palju juhtuda- inimesed võivad kaotada kodu, oma lähedase(d), ka tervise- ometi on mälestused
selline varandus, mis niikaua kui mälu kestab, eelnimetatud kaotuste alla ei kuulu. Ikka ja jälle võib nende
juurde tagasi pöörduda, kedagi või midagi meenutada, mõnd sündmust pea et uuesti läbi elada. Ja vaikselt
tänu- või eestpalvet taeva poole saata.

Ühes parimate soovidega jagaksin Sinuga, armas lugeja, oma kalli abikaasa ema Helga Kaupsi luulet. See
vaikne ja armas imeline inimene suri käesoleva aasta 25.mail, kuid mälestus temast ühes tema luulega
jääb meid kõnetama. Loodan, et Sinagi siit kullaterakese leiad.

Õnn on vist kusagil merede taga,
Nii miski mul sosistas hinges.
Kas üldse kunagi kohtan ma teda
Siin lihtsat ja argist teed minnes?

Kui oleks tarkust, kuulsust ja vara,
Siis rõõmust ehk hõisata võinuks
Kuid kas ma siiski ei unusta ära,
Et see kõik kord pudeneb põrmuks.

Ei, õnn pole üldse vaid kauguste taga
Ta on mus endas, mu hinges.
Õnnelik olen, sest kohtasin teda
Just lihtsat ja argist teed minnes.

Üks kibuvits maantee serval
Maha muljutud, tolmune
Karuohakas samas ta kõrval
Ustav kaaslane ammune

Ta kasvupaik vaene pinnas
Kiviklibu – ei midagi muud
Aastaist puretud paekivi rinnats
Ei tea, kuhu kinnitab juurt

Ei tea, kust ammutab jõu
Seal mulda ju polegi
Talle osaks saab kuumus ja põud
Kuid ta õitseb ometi.

See kibuvits maantee serval
Mulle tõsiseks jutluseks sai
Kui ilusal päiksesel päeval
Vilju nägin tal valmivaid.

Kui üks kibuvits võib nõnda inimese vastu kõnelda - saati siis Teie, austatud Vancouveri eestlased! Olgu
Jumal Teie kõigiga!

Eesti Ühendatud Baptisti koguduse pastor
Heldur Kajaste koos abikaasa Varjega
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KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

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

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

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

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

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

Pühapäeval, 13.oktoobril, kell 14.00 – Lõikusetänupüha  jumalateenistus.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre. Kohvilaud.

* Kõik teretulnud *
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                                                Vancouveri  Peetri  Koguduse

                                         TEATED
______________________________________
  Vaimulik                                            6520 Oak Street                               Milvi Puusepp,esinaine
  Pastor Andres Rebane                                Vancouver BC V6P 3Z2                          woodsmit@shaw.ca
                                                                      Tel.  604-263-1802                                      Tel.  604-542-0668
                                                 stpeterestonianlutheran@telus.net
________________________________________________________________________

                                 Jumalateenistused suve kuudel
                                 Teenib Pastor Andres Rebane

              Pühapäeval, 2. juunil kell 11.00
              Pühapäeval, 9.  juunil  kell 11.00 jumalateenistus armulauaga
          Pühapäeval, 16. juunil  kell  11.00

                               
              Pühapäeval, 23. juunil kell 6.00 õhtul
                          SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS
                                    Forest Lawni Kalmistul

          Pühapäeval, 30. juunil  jumalateenistust ei toimu

                              Juuli kuul kiriku teenistused
            Pühapäeval, 7. juulil    kell 11.00

            Pühapäeval, 14. juulil  kell 11.00

           Pühapäeval,  21. juulil  jumalateenistust ei toimu

             Pühapäeval, 28. juulil  kell 11.00

                                    Augusti kuul kiriku teenistused

             Pühapäeval, 4. augustil  jumalateenistust ei toimu

             Pühapäeval, 11. augustil  kell 11.00 jumalateenistus armulauaga

             Pühapäeval, 18. augustil  jumalateenistust ei toimu

             Pühapäeval, 25. augustil  kell 11.00
                                                            
       Jumalateenistused armulauaga jagab Pastor Erling  Lindstrom
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Eesti Evangeelse Luterliku kiriku
AUKIRI

on antud Teile Leo Allas, Armas Kivisild, Milvi Puusepp ja Karl Toming.
ustava ja pühendunud teenimise eest

Vancouveri Peetri koguduses ja
eestluse hoidjana välismaal.

Andres Põder, Peapiiskop
Tallinn 2. aprillil 2013

Armas, Leo, Milvi, Karl

Eesti ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmeks

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Inimõiguste Nõukogu liikmelisus annab Eestile
rahvusvahelise koostöö ja tegevuse  kaudu hea võimaluse senisest veelgi enam tõhustada inimõiguste ja
põhivabaduste kaitset, edendamist ning   teavitamist.

 Eesti on ÜRO põhiliste inimõiguskonventsioonide osapool ning pühendunud inimõiguste ja
põhivabaduste kaitsmisele ning edendamisele nii Eestis kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide
liikmena. Näeme riigisisest inimõiguste edendamist ja välispoliitilist tegevust kui teineteist täiendavaid
tegevusi, mis inimõiguste edendamist tugevdavad.

 Inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid austava väärtuste ruumi laiendamine ning
rahvusvahelise õiguse edendamine on üks viiest Eesti välispoliitika prioriteedist. Eesti pöörab sealjuures
erilist tähelepanu naiste ja lapse õigustele ja väljendusvabaduse kaitsele. Kandideerimine ÜRO
Inimõiguste Nõukogu liikmeks on mitmeti meie senise tegevuse loogiline jätk. Näiteks panustab Eesti
täna naiste olukorra edendamisesse Naiste Staatuse Komisjoni (CSW) ja ÜRO naiste õigusi edendava
agentuuri (UN Women) nõukogu liikmena ning 2007-2009 tegi sama ÜRO Naiste Arengufondi
(UNIFEM) konsultatiivkomitee eesistujana. Samuti on Eesti  praegu ÜRO Lastefondi
(UNICEF) nõukogu liikmeks ja  aastaks 2012 oleme valitud selle nõukogu asepresidendiks.      VM
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Tema on kuldne mees
Jaan Särev abiellus 1914. aastal kui Esimine Maailmasõda algas. Ta võitles maailmsõjas ja ka

Vabadussõjas. Peale sõda andis Eesti riik nendele, kes olid sõdinud Vabadussõjas, tükike  parunitelt

võetud talumaad. Särev sai 150 hektari maad.  Ta oli hästi tuntud Viljandimaal ja Viljandi linnas. Perele

sündis kolm last. Oskar oli vanem poeg, Maimo oli temast noorem  ja Jaan oli noorem poeg. Talus

töötasid veel kolm tüdrukut. Anne Leppik oli seal 10 aastat. Abilisteks olid veel kaks tüdrukut, kes elasid

Viljandis. Seal töötasid veel kaks poissi, Kalju Laansoo ja Aleksander Tamm. Mina olin seal 4 aastat. Elu

oli nagu oleks omas kodus.

 Kui minule tuli mobiliseerimise käsk Vene sõjaväkke minna päästis Särev mind. Olin 3 kuud

nagu metsamees. Tema tüdrukud tõid mulle sööki ning uudiseid. Olin üsinda metsas, siin ja seal, kuni

venelased lahkusid ja sakslased tulid. Jaan Särev pühitses oma 65.a. sünnipäeva kuhu kõik naabri

talurahvas oli kutsutud. Pidu oli ilus – lõunasöök ja tants. Lauale toodi eesti napsud. Naabrid kõik

imestasid selle üle sest eesti viina polnud ju enam kusagilt saada.

Jaan oli mees kes alati aitas vaeseid, eriti sõja ajal. Sõja keerises tuli palju vene perekondi üle

piiri, lootes et võib-olla saaks midagi süüa. Ta seletas, et revolutsiooni ajal nägi ta Venemaal paljusid

näljas ja tal oli nüüd võimalik vaeseid aidata.

Kui vene sõjaväed tungisid uuesti Eestisse, tema ja ta pere saadeti Siberisse, talu põletati maha

koos hobuste ja lehmadega. Peale sõda ma proovisin kontakti võtta Särevi perega. Kirjutasin

rahvusvahelise Punase Ristile Sveitsis. Võttis aastaid, aga lõpuks sain teada, et perekond elab ja on tagasi

Eestis. Anti aadress. Ma kirjutasin Jaanile ja varsti tuli vastus koos pildiga võetud tema 75.a. pulma

aastapäeval. Ta kirjutas, et on 93 aastat vana, on kaotanud silmanägemise ja kõrvakuulmine on vilets.

Aasta hiljem tuli kurb teade, et Jaan Särev suri vanadusse 1989. aastal.

See mälestus jääb mulle igaveseks.

Kalev Lillak

Kirja pandud 24.märts 2013 Vancouveris

Jaan Särev tema 75.a. pulmapäeval Viljandimaal (1987).

Jaan abikaasaga, tema poeg Osvalt, tütar Maimo, noorem poeg Jaan ja pojapoeg Matti.
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E-kursus Keeleklikk
Eesti keele algtaseme e-õppe kursust Keeleklikk on võimalik kasutada ka ingliskeelsetel õppijatel.
Keeleklikk on kaasaegne internetipõhine eesti keele kursus algajatele, mis sobib nii iseseisvaks õppeks
kui ka neile, kes käivad keelekursustel ning soovivad e-kursust kasutada lisamaterjalina. Keeleklikk on
ennekõike suunatud täiskasvanud õppijatele, kes soovivad omandada igapäevakeelt. E-kursus on kõigile
huvilistele kättesaadav aadressil www.keeleklikk.ee<http://www.keeleklikk.ee/>.

Kursus koosneb 16 peatükist, kus on üle 1200 harjutuse, 200 animatsiooni ja 100 grammatikavideo.
Kursuse raames käsitletakse erinevaid osaoskusi, mis võimaldab õppijal arendada nii eesti keeles
kirjutamist, kuulamist, lugemist kui ka kõnelemist. Kursuse kaudu saab oma kodutöid saata ka Eestis
elavale õpetajale parandamiseks.

Algselt venekeelsetele õppijatele mõeldud kursusel on tänaseks üle 12 000 kasutaja ning selle raames on
õpetajale saadetud 4300 kodutööd. Ingliskeelsetele õppijatele mõeldud kursusest on hetkel avatud 3
peatükki, ülejäänud õppetükid avatakse kasutajatele 2013-2014. aasta jooksul.

E-kursus Keeleklikk võimaldab õppida kõigil soovijatel eesti keelt tasuta ja piiramatult, vajalik on vaid
arvuti ja internetiühenduse olemasolu. Kursuse valmimist rahastati Euroopa Sotsiaalfondist ning
rahvuskaaslaste programmist Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu. Kursuse valmistas OÜ Hydraco.

Andero Adamson
Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond
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Kõndimine

Hästi arenenud linnaliiklus on vabastanud meid sellest universaalsest, lihtsaimast ja
kõigile kättesaadavast liikumisravi vormist, mis ei nõua mingeid vahendeid ega spetsiaalset
ettevalmistust ja on igaühele lapsepõlvest saadik selge. Eriti vähe vaevuvad jalgsi käima
autoomanikud.

Jalgsi käimisel koormatakse 50-60% keha lihastest. Saabudes kesknärvisüsteemi,
kustustavad lihastelt lähtuvad rütmilised ärritused piisava koormuse puhul teised erutuskolded,
mida on põhjustanud negatiivsed emotsioonid või realiseerimata stressid. Paraneb tuju ja
enesetunne. Aju puhkab, sest käimine, see lihtsaim liikumisvorm, ei koorma üle koordinatsiooni-
mehhanisme. Kõndimisel suureneb töötavate, avatud kapillaaride arv lihastes (ka südamelihases)
ligi poole võrra. Aktiviseerub ainevahetus lihastes, aeglustavad vananemisprotsessid, paraneb
kohanemisvõime ja tervis. Need muudatused aga tekivad vaid küllalt kiirel kõndimisel, mis
annab organismile piisava füüsilise koormuse. Spordimeditsiinis ja ravikehakultuuris kasutatava
klassifikatsiooni kohaselt jaotatakse kõnnitempo järgmiselt:

x Väga aeglane – 60-70 sammu minutis (2,5-3 km/h)
x Aeglane – 70-90 sammu minutis (3-4 km/h)
x Keskmine – 90-120 sammu minutis (4-5,5 km/h)
x Kiire – 120-140 sammu minutis (5,5-6,5 km/h)
x Väga kiire üle 140 sammu minutis (üle 6,5 km/h)

Nagu iga muu treeningu puhul, kehtib ka kõndimise juures
reegel: alustada väiksematest koormustest ning suurendada
neid pikkamööda. Otstarbekas oleks vähemalt 4 korda nädalas
teha kiiret kõndi, peale selle muidugi ka võimalikult palju
niisama jala käia. Vanemad inimesed, kel tervis kehvapoolne,
peaksid alustama pooletunnisest käimisest aeglases või
keskmises tempos, suurendades pikkamööda nii treeningu
kestvust kui ka koormust, näiteks 8 kuu jooksul kuni
tunniajalise kiires tempos käimiseni. Kui koormust talutakse
hästi, kui ei teki tugevat hingeldust, õhupuudust,
südamepekslemist ega valusid rinnas, võib koormust ka
kiiremini tõsta.

Jaapani meedikud soovitavad igal inimesel käia 10 000 sammu päevas. Arvestades
keskmise eurooplase sammu pikkuseks 70-80 cm, käiks ta läbi 7-8 km. Mõningase harjutamise
järel on see igaühele jõukohane.

Ants Mandri

Laine Viitre 95!
Õnnitleme!

Foto: Juta Kitching
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Tuletornis keset merd ja kaljusid
"Jaa, teil on ilus vaade aknast," pajatab vana väliseestlane George Alexius.

"Meri, Kadrioru rand, Pirita! ... Kuidas see mulle meeldib!"
Peaksite õieti olema tüdinenud merest," sõnan, vaadates aknast ühes

Alexiusega talverüüsse mattunud Tallinna lahte. Alexius Alaskas tuletorni- ülemana
on näinud ju nii lõpmata palju seda lagedat merd, et tal tõesti peaks olema hea.meel,
et on pääsnud oma lagedalt kaljusaarelt paljude aastate järele jälle kord kodumaa
mandrile.

"Ei, mereta tunduks midagi puudu, Raske oleks nüüd veel elada mereta...
Vallutaks üksindus ja igavus! ... Vaadake, seal Unimac'i saarel, kus asub minu
.tuletorn, ulatab mererand mulle pea akna alla. Ja rannal möirgavad merelõvid.
Ilusate ilmadega on neid täis kõik kaljud. Hiigelsuured kui elevandid, sirutuvad nad
päikese käes. Ajavad end vägevalt püsti, kui läheneb inimene, ega mõtlegi teed anda
või põgeneda. Nad on meie kolme üksiku tuletornimehe lähemad seltsilised."

Alexius on merega sõbrustanud juba noorelt. Pärit Järva-Jaanist, on ta
üheksateist-aastase noormehena 1896. aastal siirdunud Heinaste meeste laevaga
merele. Hiljem sõitis ta Riiast jänesena inglise laeval Hulli: üks "tulemees" sokutas
ta sõbramehe poolest laeva punkrisse ja nii algas sõit. Aga laeva, esimene masinist oli
juba silmanud kutsumata külalist ja pani ta kohe süsi
kühveldama, kuna see mees ise, kes Alexiuse laevale
sokutas, oli jäänud kogemata laevast maha. Nii tuli
Alexiusel olla tema asetäitjaks. Laevadel oldi tol ajal
jänestele väga sõbralik. Nii ka meie jänese käsi käis
üpris hästi. Koik tõid talle süüa ja, kui laeva kokk
temast kuulis, kutsus see noore George'i kööki ja andis
talle oma paremaid palasid. Lõppeks Hullis viis
mehaanik George'i kapteni juure ja nõutas temale isegi
täie palga. Nõnda "rahamehena" asus Alexius Hullis
meremeeste majja, et siin leida mõnda teist laeva,
millega saaks näha ka muid maailmaosi. Varsti nõutigi
mehi ühele Jaapanisse sõitvale laevale. Selline pikk
teekond oli George'ile väga ahvatlev. Läks määratud
ajal laeva vaatama. Aga siin oli ees juba terve parv
vanu meremehi. Alexiusel kadusid kõik lootused - mis
väljavaateid oli veel temal - noorel, vilumata maarotil!
Suur ja blond, nagu ta oli, vaatas ta üle teiste peade
igatsevalt laeva poole. Ilmus kapten. Vaatles
tähelepanelikult meeste karja. Ta pilk jäi peatuma
Alexiuse suurele kogule. Kapten viipas sõrmega:
"Come here, you big fellow there!"
Õnnelikult trügis Alexius labi meeste karja.

George'i keeleoskus oli liigagi väike, aga nii
palju taipas ta siiski, et ta kaptenile meeldib ja et kapten küsib tema meremehe
pabereid. Aga kust neid võtta - Alexiusel polnud mingeid pabereid, välja arvatud
vana vene pass. Ulatas siis sellegi. - ikkagi rohkem kui mitte midagi. Kapten viskas
kord pilgu suurele kahepealisele kullile passi ülaäärel ja venekeelsetele allkirjadele
ning pajatas siis kohe "all right". Alexius muigas ja arvas, et kapten tema passi pidas
mõneks heaks laevamehe tunnistuseks, aga hiljem selgus, et vana kogenud merekaru
siiski nii taibutu ei olnud.

Kord kukkus noor inglise meremees mastist laevalaele surnuks. Tema asjadele

George Alexius jahil Alaskas
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tehti siis merekombe kohaselt oksjon. Ka Alexius ostis omale mõned asjad. Hiljem
tuli minna kapteni juure asjade ostmise tõenduseks allkirja andma. Siis oli jällegi
raskusi keelega. Kapten katsetas küll inglise, saksa, soome, rootsi keelega, aga
tulemuseta, Nähtavasti juba lootusi jättes ühise keele leidmiseks Alexiusega, küsis ta
äkki nagu katseks päris selges eesti kee1es, et kas ta sellest aru saab. George'i silmad
läksid vist küll imestusest suureks kui autorattad ja muidugi oli Nüüd juttu rohkem.
kui vaja.

Aga eestlane Alexiuse arvates kapten siiski ei olnud, otsustades aktsendi
järele. Arvatavasti mõni balti sakslane. Nimi oli tal Rhode. Kapteniga ei olnud
meeskond eriti rahul, kuigi Arexius sai temaga hästi, läbi. Selle tõttu putkas
Jokohamas palju mehi laevast ära. Jaapani politsei püüdis nad aga kinni ja tõi uuesti
laevale tagasi. Kuid jõudes Tacomasse (Wash.), kus meremeestel on õigus igal ajal
laevast lahkuda, läks minema pea terve meeskond. Jäi vaid Alexius, kolm noort
merekooli õpilast-inglast ja jalaluu murdnud šotlane, kes lamas koikus ja selle tõttu
minema ei pääsnud. Kuid Alexiuski ei saanud kauaks jääda - teda tabas haigus ja
kapten paigutas ta haiglasse, hoolitsedes ,kõigiti ta eest.

Paranedes sõitis Alexius San-Franciscosse, kus lootis leida hõlpsamini uut
laeva. Saigi koha ühte purjelaeva, mis sõitis Honolulusse suhkrulaadungi järele, et
seda viia New Yorki. Oli juba palju merd sõidetud ja Hono1uluski käidud, kui
Alexius viimaks kuulis, et teise vahetuse meeskonnas olevat "ka" üks venelane.
Venelanegi tundus tol ajal Alexiusele ikkagi lähedasemana, kui teised mitmest
maailma äärest pärit meremehed, ja ta otsustas siis selle "venelasega" tutvust teha.
Selgus aga, et see "venelane" oskab sama vähe vene keelt kui tema isegi. Tuli välja,
et oli eestlane.

Suguvenna nimi o1i Hans Birkenfeldt (voi kodumaise nimega Poobus).
Alexius sai temaga suureks sõbraks, nii suureks, et tubakakotkki oli neil ühine ja
kõike jaotati vennalikult. Nüüd kaasmaalasega seltsis oli elu hoopis lõbusam.

New Yorgis lahkusid nad laevast ja hakkasid ootama uut "otsa". Istusid ühel
heal päeval meremeeste maja ees, pahvisid suitsu ja mõlgutasid vaikides kumbki
oma mõtteid. Igavaks läks elu tööta, aga "jobi" ei olnud veel .kuski naha.

Mööda tänavat lähenes lõbusas tujus üks mees. Näis olevat terve maailmaga
kõige paremas vahekorras.

Silmas meie kaht sõpra istumas mornide nägudega.
"Hei, kas suomen poika ?" hõikas ta.
"Ei, viru poika": vastasid mehed.
"Oi, viru poika sama hea kui suomen poika," pajatas heasüdamline soomlane.
"Viru poikadel" ja "suomen poikadel"- meremeestel oli siis alati nii palju

häid kokkupuuteid, et keele küsimus ei teinud Alexiuselegi nüüd enam raskusi. Viru
pojad "puhusid" kõik ka veidi soome keelt.

"Hoi, velled, mis teie istute kui nukrad penid ja raha on maailmas laialt!
Näete, kus raha - tuhat dollarit!"

Soomlane tõi lagedale oma rahapuntra. Oli ikka tõesti kenake pundar!
"Nüüd lähen kodumaale ja elan kui härra ... Olin sõjalaeva madrus - kus o1i

elu! Nüüd lõppes lepingu aeg ja raha sai kui raba! Mis teie .konutata! Miks teie
sõjalaeva ei lähe? Teenite neli aastat ja tuhat dollarit on käes!"

Kaks sõpra vaatas teineteisele otsa -_ tõepoolest, rahapundar oli ahvatlev.
Teeni oma neli aastat ja tuhat dollarit on kaes! ... Pole alalist laeva otsimist ja
meremeeste kodudes konutamist!

Ja juba vajusidki mõlemad sõbrad külg külje kõrval linna poole. Leidsid
meremeeste värbamise büroo ja esitasid oma soovid.

"Niisuguseid mehi on meil just vaja," pajatas ametnik lahkelt, vaadates meeste
viletsaid ja soolase veega labiligunenud riideid. "Kohe räha, et vanad merekarud ja
mitte mõned adra tagant tulnud kollanokad!"

Nii said meie kaks sõpra Ameerika Ühendriikide sõjalaevastiku madrusteks.
Teenistus ei võimaldanud enam sõpradele alaliselt kokku jääda. Mitmel puhul tuli
neil teenida eraldi laevadel, Siiski jäid nad ühendusse nii palju, kui see oli
võimalik.

Oli parajasti Ameerika-Hispaania sõda ja käidi otsaga ka Filipiinides.
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Siis viis reis koguni Hiinasse, kuhu laev saadeti maha suruma bokserite
mässu. Siia oli koondunud kõikide maade laevu ja sõjavägesid. Ka Ameerika
laevamehed said siin oma tuliristsed. Saadeti mehed kord maale ja löödi tõsine
lahing hiinlastega, kus kaheksa ameeriklast sai surma. Alexius siiski palju maale ei
pääsnud, sest teda vajati laevas.

Nii möödus kiiresti neli aastat ja teenistuse aeg jõudis 1õpule. Sõber
Birkenfeldt-Poobus aga seda aega enam ei näinud. Kui Alexius teda teises laevas
kord vaatamas käis, oli ta haige - vist tiisikuses. Ja ühelt merereisilt ei tulnud vana
hea sõber Poobus. enam tagasi. Ookeanil oli ta igaveseks sulgenud oma silmad ja
leidis mere põhjas omale märja haua - kaugel kodumaast ...

Alexius sai oma teenistuse eest kaheksasada dollarit ja läks rahaka mehena
New Yorki. Siin otsis ta üles oma vanad tuttavad eestlased. Eestlase Weingarteni
juures kohtas ta hulgakese kaasmaalasi. Siin olid Tannenberg, Voldemar Semrn
(lasi enese hiljem maha) ja teisi nooremaid. Nagu omal ajal soomlane temale ja
Poobusele praalis oma rahaga, nii nüüd Alexiuski ei varjanud oma head tuju ja
rahapundart. See tegi teistele noorematele meestele head isu ja nad läksid
mereväkke. Kuid millegipärast neile mereväelase elu ei :meeldinud, sest kõik
nad oli laevast varsti ära karanud. Alexius läks aga teenima veel teistki nelja
aastat ja sai selle eest 1200 dollarit.

1908. aastal tuli ta Eestisse ja viibis siin kolm kuud, külastades sugulasi,
Kui Alexius tagasi pöördus Ameerikasse, otsustas ta meremehe ametist

loobuda. New Yorgis oli tööpuudus. Ta siirdus Vaikse ookeani rannikule. Proovis
siin üht ja teist ametit - töötas raudteel, rabas Seattle'is metsatöödel, hakkas
puusepaks ja õppis ära puutöö (nii see Ameerikas käib!). Seitse aastat töötas
Alexius puusepana siin-seal. Siis tüdines Alexius juhuslikust tööst. San
Franciscos nägi ta postkontoris juhuslikult kuulutust, kus otsiti tuletornivahte.
See tekitas temas uusi mõtteid. Meremees oli ta olnud, Ameerika mereväes
teeninud, ja miks mitte minna rahulikule tuletorni-elule, kus on ikkagi merd, aga
pole enam rasket ja rahutut meremehe tööd! Ja nii sai Alexiusest 1914. a.
tuletornivaht San Pedros, Cal.

Siin, San Pedros, ja lähedal Los Angeleses elas juba siis rohkesti eestilasi.
Parimaks sõbraks kujunes Alexiusele Martin Mõttus, aednik ühes miljonäri
suvilas, kes mängis nii ilusti kannelt, et süda läks kurvaks. Siis oli siin rikas
majade omanik Aleksander Mühlberg - rikkam eestlane Ameerikas, keda
Alexius oli näinud. Oma rikkusele vaatamata oli ta "ladna" ja vastutulelik mees.
Elavat ·kuuldavasti veel praegugi seal.. Väikest maiustusainetepoodi pidas Pärna
nimeline eestlane, kes hankis omale lisasissetulekut juhustööst. Siis oli seal veel
puusep, Tapupere ja kaks Johnsoni. Sel ajal asus sinna ka esperantist Charles
Tobi, kellel oli esperantistidega laialdane kirjavahetus. Esperantistid muretsesid
talle Los Angelesse valmis korteri ja isegi .ameti. 'I'apupere ehitas talle esimese
maja. Tobi teenis hiljem head raha ühes elektrivabrikus. Tuntuimaid mehi
sealsete eestlaste hulgas oli veel Charles Kodi1.Kõigi nendega oli Alexiusel hea
läbisaamine ja mõnigi kord külastasid eestlased teda ta tuletornis. Isegi San-
Franciscost sõitsid kaasmaalased teda :külastama.

Kaks aastat teenis Alexius San-Pedros, siis saadeti ta Alaskasse. Ja selle aja
jooksul kuni tänaseni on Alexius läbi käinud kõik Alaska tuletornid, igal pool kaks-
kolm aastat. Alexius kujunes varsti oma korralikkuse ja püüdlikkusega hinnatud
jõuks tuletorni-asjanduses. Saadeti ikka sinna, kus o1i tarvis korda luua või midagi
sisse seada. Kui tuletorn on hästi korras, antakse juhatajale iga aasta eriline
hoolsusemärk. Kuid suurima tubliduse tunnistusena lehvib selle tuletorni tipus
eriline lipp, mille asjad on kõige eeskujulikumas korras. See on kui ränd-auhind,
mida tuleb kaitsta iga aasta. Iga aasta määratakse kindlaks, milline tuletorn on oma
kohustusi täitnud kõige eeskujulikumalt, ja sinna rändab siis see lipp. Alaskas on aga
lipp lehvinud pea alati Alexiuse tuletorni mastis, kuulutades eestlase tublidust. Veel
kunagi ei ole laevad kaebanud Alexiuse tuletorni peale.

Oma vaba aega saadavad tuletornimehed mööda küttimise ja kalapüüdmisega.
Metsloomi on siin palju. üldiselt valitseb jahjpidamise keeld, kuid see ei maksa
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tuletornivahtide kohta, kui neil on vaja hankida toidulisa.
Vabalt kõnnivad ringi karud, ja neid on rohkesti. Kuigi karu inimesele kallale

ei tungi, ei tohi siiski püssita välja minna, sest mõnikord võib karu ka üllatada.
Kalapüügis väärib erilist tähelepanu 1õhepüük. Juulis, augustis, septembris

ajavad 1õhed end üles mööda ojasid kudemispaikadesse. Siis on ojad neid pea
kuivalt täis, nii et nad suruvad teineteist veest välja. Pärast :kudemist ei pääse paljud
neist enam merre tagasi ja surevad samasse, kus lähevad mädanema ja tekitavad
sealsetele ojadele tüüpilist kõdunemishaisu. Tuletornimehed varustavad end 1õhega
sel teel, et siis, kui kalad alles kudema tulevad ja värsked on, tõmbavad neid rehaga
veest kaldale nii palju, kui aga vaja.

Lõhemarja tarvitamist saarel keegi ei tunne ja see visatakse lihtsalt ära. Küll
aga püüavad pärismaalased heeringamarja. Nad panevad merre kuuseoksi, mille
külge kleepub mari. Pärast kuivatatakse oksad ühes marjaga ära. Marja süüakse
praetult. Maitsvat päris hästi.

Suur lõhekala püüdja on ka karu. On tore pilt, kui karu seisab vees ja loobib
sealt kappadega kalu kaldale, kust ta nad siis pärast ära korjab.

Teistest eestlastest Alaskas tunneb Alexius Juneau linna lähedal Point
Retreat'i tuletornivahti August Valtenbergi, kes on seal asunud juba 10-11 aastat.
Aastat 4-5 tagasi kosis ta omale Eestist noore naise. Aastat 3 tagasi oli Alexius neil
külas käinud. Olid siis kuulanud ühiselt eesti grammofoniplaate ja tuletanud meelde
vana kodumaad. Valtenbergide abielupaar elab õnnelikult. Proua Valtenberg on
ettevõtlik naine, peab mehe raamatuid ja käib vahest jahil ning laseb kitsesid.
Loodus on seal ümbruskonnas ilusam kui Unimac'is, sest seal kasvab .ka metsa ja
uhkeid kuusepuid.

Kuid on veel üks eestlane-meremees seal kaugetes vetes, kes eestlase nimele
teeb tõsiselt au. See on tüürimees Mihkel Vaho, kes teenib a-l. "Cedar'il", mis
varustab tuletorne ja seab üles meremärke. Mihkel Vaho on parim meremees, keda
Alaskas üldse tuntakse - iga toll meremees, nagu õeldakse. Ta oskab kõiki ameteid ja
on muu seas ka hea puusepp. Kui tormisel merel vahest on täita eriti raskeid
ülesandeid, siis on eestlane Vaho see, kes neid sooritab alati kõige paremini ja ilma
äpardusteta, Temaga kaasa minna ei karda ükski tõsine meremees, kui juhib Vaho,
naiteks, mõnele kardetavale pääst-misretkele. Kujult on ta suur ja tugev ning tegeleb
spordiga. Kodumaalt on ta juba õige kaua ära olnud.

Alexius on nüüd juba vana mees. Veel aastat paar-kolm, ja siis läheb ta
pensionile. Ja nüüd vanadusepäevil pöörduvad ta mõtted ikka sagedamini ja
sagedamini kodumaale. Kasutades puhkeaega, sõitiski ta Eestisse, et siin soetada
omale vanaduseks pesapaika. Ostis omale kogutud tagavaradega Tallinnasse suure
maja ja, kui kord aeg käes, tuleb ta jäädavalt kodumaale tagasi, et puhata muretult ja

rahus oma rahva seas,
vaadates, võib-olla,
Rannaväravamäelt vahest
piipu popsutades tulevaid ja
minevaid laevu Tallinna
lahel ja meenutades oma
kirevat eluteed ...

Eduard Riisman

Tuletorn Umiaki saarel

Ülaltoodul lugu ilmus aprilli 1937.aasta ajakirjas "Välis-Eesti". 1928. aastal Tallinnas asutatud
ja 1940. aastal tegevuse katkestama pidanud Välis-Eesti Ühing poolt väljaantud ajakiri ilmus
kord kuus. Tellimishind välisamaal oli $1.- aastas.
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VES Raamatukogu teated
Juunis raamatukogu on avatud pühapäeviti 12:00 - 13:00. Juulis/augustis on raamatukogu
suletud. Septembrist alates on raamatukogu  jälle 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

Eluvõla kandmise raske kohus August Eelmäe - Tallinn, 2012
"Eluvõla kandmise raske kohus" kätkeb suure sisseelamisjõuga ja pühendumusega

kirjutatud esseid Friedebert Tuglasest, Johannes Vares-Barbarusest, Betti Alverist, Jaan Oksast,
Kusta Toomest jt.. Eesti Keele Sihtasutus

Peeglikillud – meenutusi elust ja kirjatatust  Erik Tohvri - Tallinn, 2006
Kirjanik Erik Tohvri, passi järgi Hans-Erik Laansalu on sündinud 22. märtsil 1933.

aastal. Inseneriameti kõrval on ta tundnud huvi paljude probleemide vastu, projekteerinud ja
ehitanud maju, elektri- ja veesüsteeme, konstrueerinud mitmesuguseid seadmeid ja masinaid, aga
kõike seda on juba lapsepõlvest saadik saatnud huvi kirjanduse, kirjutamise vastu. Pensioniikka
jõudes on ta püüdnud leida endale väljundit romaanide kirjutamises, tänaseks on neist saanud
viisteist raamatut. Varrak

Üks vanameesAmeerikast kirjutab Teile… Erik Linnolt - Tallinn, 2012
Raamat koondab kirju, mida USA-s Connecticutis, Farmingtonis, elav dr. Erik Linnolt on

21. sajandi esimese kümnendi lõpus saatnud peamiselt kirjastusele SE&JS, Rutt Hinrikusele või
iseendale. Siit leiame peene naljaga vürtsitatud filosoofilisi mõtisklusi tänapäeva maailmast,
inimestest, lapsepõlvekodust Pärnus.

SE&JS

Luule, ametnik Aile Alavee - Tallinn, 2012
Romaan. Reedetud armastus lennutab Luule, tagasihoidliku väikelinna õpetajanna, tööle

Brüsselisse Euroopa Komisjoni võimukoridoridesse. Seal tuleb elukogenematul, pigem kunstiliste
kui praktiliste kalduvustega naisel saada hakkama paljude keerukate olukordade ja eri rahvustest
inimestega Tänapäev

into exile Elin Toona Gottschalk – Woodsville NH, 2013
Three generations of Baltic refugees fled to the West and when the war was over, due to

the decisions made at Yalta, they lost their countries and became lifelong exiles
             This is Elin's story of the horrors of war through the eyes of a small child, followed by an
even more confusing peacetime in class-conscious post-war England, where highly educated
professionals became servants and were discouraged from "rising above their station," and teens,
too old to take the 11+ examination, were denied further education for life. As the adult DP's
struggled to regain their lost dignity, Elin struggled to find her own identity in the two worlds she
inhabited, in which Estonia was rapidly becoming a myth.

Lakeshore Press

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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EstDocs avab V lühifilmide konkursi

- Pange kaamerad tööle! Filmitegijatel on filmide saatmiseks aega kuni 23. septembrini! -

TORONTOS, KANADAS 27. Märtsil 2013. a. – EstDocs dokumentaalfilmide festival Torontos on
valmis vastu võtma lühidokumentaalfilme. EstDocsi filmifestival kestab 18. - 22. oktoober, 2013.
Konkursi auhindade sponsoriteks on Eesti Üliõpilaste Selts ja Tartu College. Auhindade kogusumma on
$2,500 CAD, maksimaalne filmiauhind on $1,000 CAD.
"EstDocsi lühifilmid on publikule mõjuvad; märkame seda igal aastal. Iga kord, kui me vaatame filmi,
oleme viidud ainulaadsesse olukorda, mis on tõlgendatud filmitegija läätse kaudu," ütles Tauno Mölder,
lühifilmide konkursi juhataja. "Lühifilmide konkurss kogub jätkuvalt hoogu ka rahvusvahelisel tasandil,
eelmise aasta ‘viral hitt’ "Kati and Me" tõestas, et filmitegija ei pea olema eesti päritoluga tegemaks filmi
eesti rahvast ja hindamaks ilu mis peitub Eestis ja eestluses".
Selle aasta konkursi teema on "Üks Eesti, - mitu lugu". Loodame, et osalejad leiavad originaalse vaate
teemale.

Esitamise protsess
Registreerimisvorm koos juhendiga on saadavad lühifilmide konkursi veebileheküljel www.EstDocs.com.
Eelmiste võistluste filmid on avatud vaatamiseks aadressil: Youtube.com/EstDocsTO .
EstDocsi Lühifilmide Konkurss on jätkuvalt ainus rahvusvaheline võistlus, mille sihiks on keskenduda
eestiainelistele teemadele. Osavõtjad võivad esitada filme tavaposti kaudu kuni 23. septembrini 2013.
aastal. Filmide pikkus on piiratud seitsme minutiga, lisaks tiitrid. Konkursi võitjad ja auhinnad kuulutakse
välja ja linastatakse Toronto kinodes EstDocsi publikule.
Filme tuleb esitada DVD’l NTSC või PAL formaadis. Filmi tegijad võivad esitada mitu võistlustööd, kuid
iga film peab oleme eraldi registreeritud ja esitatud eraldi DVD’l.

EstDocsist
EstDocs on vabatahtlikute poolt korraldatud tõsielufilmide festival ja konkurss mis toimub Torontos,
Kanadas. EstDocs pakub läbi filmikunsti prisma vaatajaile ajakohast informatsiooni Eesti kohta. Festivali
missioon on filmide ja neile järgnevale arutelu kaudu pakkuda nii eestlastele kui ka mitte-eestlastele
teavet Eesti ajaloost, poliitikast, kultuurist, ja paljudest muudest teemadest. EstDocs on viimase kaheksa
aasta jooksul esile toonud ligi 10,000 silmapaarile tuntud ja tuntusele kerkimas eestlasest filmitegijaid ja
kõikide rõõmuks on festivalil olnud au kohalikele tutvustada Eesti parimaid ja rahvusvaheliselt
tunnustatud filmitegijaid. Filmid on kas inglise keelsete subtiitritega või inglise keeles.

EstDocs kuulub Torontos asuva Tartu College’i programmide raamidesse. Tartu College’i eesmärk on
uurida ja edutada Kanada vähemusrahvaste, eelkõige balti rahvaste, kultuuri, kirjandust, muusikat ja
kunsti. Leia meid @EstDocs Twitteris ja ka Facebookis.

-30-
Lisa informatsioon / meedia kontakt:

Kaili Lupp
EstDocs
EstDocs@gmail.com
+1 647.723.6632
www.EstDocs.com
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Kojuigatsus
Stephen Bell (M.Mus, B.Mus) is an operatic tenor currently singing as a full time small

roles and chorus member with the Canadian Opera Company. In November 2011, he approached
the Estonian consulate in Toronto to apply for his Estonian (EU) citizenship.

Although born here in Canada (Vancouver BC 1982), he was interested in maintaining
his mother’s Estonian/Canadian heritage. His grandmother, Helmi Lindal, was born in Haapsalu
in 1919, and lived in Estonia for 25 years before immigrating to the UK and eventually Canada.
He was happy to discover that through his grandmother’s documentation, he was able to apply for
his citizenship. It was during this process that he met Ellen Leivat (Estonia Consulate Office
Toronto) who asked if he had met Charles Kipper and Avo Kittask - two prominent members of
the Canadian Estonian musical scene.

Upon meeting Charles and Avo, he quickly developed a professional rapport and
discussed the idea of creating a recording of Estonian art songs for tenor voice (Stephen Bell)
accompanied by Piano (Charles Kipper). It was through Charles that he discovered the music of
composers such as M.Saar, P. Tammeveski, J. Aavik,
and T. Vettik. The music and compositional style of
these composers fit his voice well, and Charles and he
were both surprised when Avo showed them a recording
of Naan Põld. Mr. Põld had recorded a CD of “Eesti
soololaule” in 1964 in Hamburg on the Forte Record
Label. This recording was re-mastered by Juri Kruus in
1996. Surprisingly Mr. Põld’s voice timbre is ironically
similar to Bell’s. Truly, Estonian voice qualities are
similar especially for the tenor voice type. 8 of the 13
tracks of “Kojuigatsus” were not recorded for tenor
voice. Both Charles and Stephen understand how
important this is too create and maintain a legacy of
Eesti soololaule, or art songs, for the tenor voice.

They worked steadily on the 13 separate pieces. Since Stephen’s Estonian language is in
its rudimentary stages of development, he’s worked hard to practice the pronunciation and vocal
diction intricacies of the language. It is interesting how quickly one’s ear picks up the inflection
of the language especially with regards to peculiarities of the Estonian island of Saaremaa’s
dialect. His grandmother and mother also spoke with this accent since her family originated on
the island. Charles Kipper also shares heritage from Saaremaa, making it ironic that both have a
similarity in the heritage of language and development of his Estonian.

The title track “kojuigatsus” was recently showcased at the Eesti Vabariigi 95 Banquet in
February 2013 at the Estonian House in Toronto Canada, to dignitaries and guests from all over
Europe, where it was met with great reception. The album was released April 1, 2013 on both
iTunes as well as hard copy download from www.stephenbell.ca.

 “Ennemuiste”is the second track of this album by M.Saar and text by L. Gross. Below is
the translation and lyrics of the song. Stephen Bell

Ennemuiste paistis hele päike,
Hõbe helgi säras vete pind.
Ennemuiste õitsesid kõik õied,
Haljas metsas laululind.
Ennemuiste olin sulle armas,
Ennemuiste armastasin, armastasin sind.

Before the sun shone brightly
The silver flare shone on the water.
Before all the flowers bloomed,
In the green forest the songbird.
Before, I was dear to you,
Before I loved, I loved you
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Eulogy for Hans Tilk (1932-2013)
By Are Tilk

This is our good bye to my dear brother Hans from your brother Are and sister-in-law Linda.

Hans was born September 30, 1932 in Kuressaare on the island of Saaremaa in Estonia, to
Voldemar and Erika Tilk. We grew up together and were very close. Where I went Hans went
and vice versa – there were a couple of years between us. We had a marvelous time in summer
and late into the fall - we fished – almost every day. Occasionally our Dad took us rabbit hunting.
This happy time ended in August 1944, when the Russian army was advancing towards our
island. To remain in Estonia was certain death to our family. So our parents decided that we flee
to Germany and from there to Switzerland, where our Mother had citizenship. Our Dad was held
back by the Germans to supply heavy timbers for their forces, where bridges had been bombed
out.

We sailed out of Tallinn on an old German troop ship. When the old ship was backing into the
Tallinn Harbour, so many people were crying. Hans and I asked “why are you crying?” They said
for leaving our homeland, and we are afraid of Russian bombers or submarines that were
crawling in the Baltic Sea. To Hans and me it was a great adventure into the unknown, so we
thought, but we didn’t know what was in store for us. The ship finally landed in German occupied
Poland. We were placed in a refugee camp. The first night the bugs were crawling on us, so we
took our blankets and moved outside, which had been an orchard – there was no improvement.
The bugs or creatures moved with us – we probably picked them up on the ship. We were finally
put through a sauna and a scrubbing and our clothes were steamed.

We then took a train to Neubrandenburg, Germany, where our uncle was a medical doctor. We
were immediately placed in school; Hans into the fifth grade and me into the seventh grade. The
German school lasted from September 1944 to February 1945.

In February, we got word that our father had successfully arrived in Sweden. He had obtained
temporary Swedish passports for us to get into Sweden. While in Berlin, waiting for our passports
at the consulate, we were bombed every day by the British and Americans. But we survived and
arrived in Sweden. In Sweden, Hans completed high school and the Estonian evening high school
classes.

The Tilk family arrived in Canada February 11th, 1951. First stop in Canada was Winnipeg for a
couple of months. The clothing factory jobs didn’t work out and we took the Greyhound bus to
Vancouver. Winnipeg was still frozen and snow covered, Vancouver the grass was all green and
flowers blooming. We thought we had arrived in paradise! Second job in Canada was Ocean Falls
paper mill for about three to four months. Then Hans found work on the Canadian Pacific ships,
sailing from Vancouver to Alaska. He sailed on several ships, but his favourite was “Princess
Norah” which was later refitted and named “Queen of the North”. Hans was very gifted – he
could do anything. Our parents wanted to start chicken farming in Pitt Meadows so Hans said he
would build a chicken house to hold two thousand chickens. We hammered nails from early
morning to late into the night. Hans knew everything – he was the boss. He installed an automatic
water trough so the chickens had fresh water. Our Dad said that Hans was an absolute genius. He
did many artistic paintings, he was carving birds out of wood and painting them. After four or
five years, the sailing days came to an end. We were lucky that a friend recommended us to the
Foundation Engineering Co. where the survey boss wanted us for rod and chainman jobs. So we
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left the ships and had jobs on dry  land. We surveyed the Burnaby Lake freeway, right from
Second Narrows Bridge to Port Mann Bridge – the distance was twelve and one half miles. This
lasted about a year. Then the company split us up. The boss was told that one of the Tilk boys had
to be transferred to their sister company Geocon Ltd. The survey boss liked Hans more, so I was
transferred and our roads split. Hans remained with Foundation Engineering, later transferred to
N.D. Lea and Associates. He became a shareholder in the company and was set for life until
retirement. He was an inspector on various projects, road work, highways, bridges, over and
under passes, construction, etc. He really enjoyed and loved his work.

Hans married Elaine Ahlberg in the early sixties and they had three lovely children – Harry, Eric
and Ann-Marie. They were a very loving family – loved to fish, and also all outdoor things like
camping and travelling to California.

Hans retired before his eligible retirement age. They sold their Burnaby house as he had designed
his dream house for Sechelt, BC. He gave most of the work out to subcontractors, but he did
many things himself to speed up the work. It was a beautiful place overlooking the Pacific Ocean
high up on the hill watching ships, sailboats and cruise ships going by.

Then Elaine got sick and was diagnosed with cancer. The cancer continued to spread but she
lasted until after their son Harry and Brenda New got married. From there, it was a sad decline in
health. Linda and I flew out for the very emotional funeral for a much loved wife and mother.

Hans was a strong man and he survived alone for a while, but he was lonely. Then, as luck would
have it, he met Shirley Jones – a lovely lady. Hans was happy – they fell in love, were married
and lived a happy life together.

As time went on, the ferry trip from Sunshine Coast to Horseshoe Bay became too much. They
decided to sell Sechelt, and move back to the mainland. They found a nice home in Surrey and
bought it. They were very happy to be back on the mainland.

Looking back to earlier times, we made many trips out to Vancouver for salmon fishing on
Vancouver Island, crayfishing, hunting for deer and moose in Horse Lake and the Chilkotens.
There were all happy days.

But as the old age approaches, so do the pains, aches and diseases. Hans had suffered so much
with so many pains and surgeries for cancer – but now he is free.

I’d like to add that Shirley was a very kind, loving and caring wife. Shirley – you are an angel! If
it wasn’t for your love and care, Hans would not have had as much time as we did.

Rest in peace dear Brother. We will meet again – hopefully in heaven. Our fishing days are not
over.

Love,  Are and Linda
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Surrey Inn -  Lõpupidu

May 25, 2013

Let us congratulate and thank the Selde, Suurkask and Kembi families for the beautiful adieu
party they presented on Saturday night, May 25th, at the Compass Point Inn for the Vancouver
Estonians' dearest Surrey Inn. How many hundreds of Estonian functions have been held there
over the years! The hotel has had it's name changed a couple of times in it's operation, but it is
still affectionately referred to as the Surrey Inn.

 The Lõpupidu party was full of wonderful entertainment...

Keerutajad Folk Dance group

Leelo, the beautiful women's choir

Müra, Folk music ensemble with great old time favourite songs

Kilplased, the energetic younger Folk Dancing group with great new dances

and last but not least, the wonderful music of Tony with his Silver Stars - great talent with world
class status.

The evening started out with such a delicious buffet. The food was excellent including well loved
Estonian favourites - rosolje, liha pirukad, kringel and vaarikakook all made by Kärt Selde
herself. Also served was salmon, roast tenderloin, butter chicken, roasted potatoes, salads and
lots of fruit and cakes with coffee for dessert. Yum!

Later in the evening there was a lottery draw. This is always a fun and exciting event! There
were several prizes to be won, but the most special ones were the beautiful Finnish work on
wood of an artistic horse, and a large flat screen TV. We also enjoyed watching a slide show
running on a big screen throughout the evening of people and events from the Surrey Inn's past.
Later, after dancing to the live music of the talented Silver Stars, the music continued into the
wee hours with a DJ playing rousing and hopping dance music. The dance floor was full for
many hours that night.

 Hans Selde was an amiable host in charge of seeing that everything went smoothly. He did his
job well because the evening DID go smoothly and was an evening to be remembered.

 Au revoir, Adieu, Nägemist to a great hotel, but not to the memories in all of our hearts.

L.Soide
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Viimane eestlaste pidu Surrey Innis

“Müra” – Mae-Helena, Brigid, Aarne, Anton

“Leelo” – Jessie, Brigid, Katrin, Mari, Michelle, Mae-Helena, Kaili, Ingrid ja Aarne kitarril
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How Estonia became E-stonia 
   

                           
In some countries, computer programming might be seen as the realm of the nerd. 

But not in Estonia, where it is seen as fun, simple and cool. This northernmost of the three Baltic states, a small 
corner of the Soviet Union until 1991, is now one of the most internet-dependent countries in the world. 
And Estonian schools are teaching children as young as seven how to programme computers. 

Estonia's e-revolution began in the 1990s, not long after independence. Toomas Hendrik Ilves, then the 
country's ambassador to the United States, now Estonia's president, takes some of the credit. 

There's a story from his time in the US that he is fond of telling. He read a book whose "Luddite, neo-
Marxist" thesis, he says, was that computerisation would be the death of work. The book cited a Kentucky steel mill 
where several thousands of workers had been made redundant, because after automatisation, the new owners could 
produce the same amount of steel with only 100 employees. 

"This may be bad if you are an American," he says. "But from an Estonian point of view, where you have 
this existential angst about your small size - we were at that time only 1.4 million people - I said this is exactly what 
we need. "We need to really computerise, in every possible way, to massively increase our functional size." 

So Estonia became E-stonia - a neat Ilves joke. And with the help of a government-backed technology 
investment body, called the Tiger Leap Foundation, all Estonian schools were online by the late 1990s. President 
Ilves saw the online economy as an opportunity for a small country. Through Tiger Leap, they have been teaching 
programming at secondary level for some time. But their latest project is to introduce the concept to children earlier, 
when they enter at the age of seven. So far, they have trained 60 teachers to teach the first four year groups. 

"By next September, when the new school year begins, I hope every school finds it to be important to 
integrate programming in their classes," says Tiger Leap's Ave Lauringson, who is in charge of the project. 

EDUCATION IN ESTONIA 

x Ranked 9th in most recent Pisa tests for science, 16th for maths and 13th for reading 
x This places Estonia alongside countries such as Norway, Switzerland and Iceland, ranked 5th in Europe for 

reading 
x Historically high attainment levels in secondary education, but not rising 
x 88% of three year olds in pre-primary education, which is above average 
x Pupils have some of the lowest numbers of hours in the classroom each year among developed countries 
x Teachers' pay is relatively low compared with other graduates and OECD average 
x Expenditure on education rose sharply between 2000 and 2009, but restricted by recession 
x 6.3% GDP spent on education, marginally above OECD average 
x Unemployment has risen with recession 

Source: OECD 2012 Education at a Glance 
In a newly-built, yellow-painted school in Lagedi, outside the Estonian capital, Tallinn, this can already be 

seen taking shape. A class of 10-year-olds are designing their own computer games, supervised by information and 
communications technology (ICT) teacher Hannes Raimets, a slight, quietly-spoken 24-year-old, a child of the first 
e-generation. 
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"I think teaching them to program has lots of benefits. It helps the children develop their creativity and 
logical thinking," he says. "Also, it's fun, building your own game. "I think it's their favourite subject at school," says 
Mr Raimets. 

What is also evident is that computer programming, at least at a basic level, just isn't that hard. 
President Ilves makes the same point. Born in Stockholm of Estonian parents, he grew up and attended high school in 
the US. He learned programming at 13, as part of an experimental maths class, and says it helped him to pay his way 
through college. 

"I don't think programming computers is such a deep, dark secret. I think it's strictly logic," he says. 
"Here in Estonia, we begin foreign language education either in Grade One or Grade Two. If you're learning the rules 
of grammar at seven or eight, then how's that different from the rules of programming? In fact, programming is far 
more logical than any language." 
 

President Ilves argues that education reforms take 15 or 20 years to show an effect. He feels this point is 
proved by the large number of technology start-ups for which Estonia today is attracting attention. One of these is 
Frostnova, whose chief executive, Mikk Melder, is 25. His company has designed a game for primary school children 
called Ennemuistne, drawing heavily on local folklore and myth. 
UN Secretary-General Ban Ki-moon using Skype, an Estonian invention 
Mr Melder says he visited local museums to make sure the architecture depicted is strictly accurate. Players can dress 
their characters in traditional costume and make them dance a uniquely Estonian jig. 
"This is the ultimate purpose of the game," he says. "To bring something old, preserved and traditional into today's 
world, into the digital age." 

Rather better known is Skype, an Estonian start-up long since gone global. Skype was bought by Microsoft 
in 2011 for a cool $8.5bn, but still employs 450 people at its local headquarters on the outskirts of Tallinn, roughly a 
quarter of its total workforce. Tiit Paananen, from Skype, says they are passionate about education and that it works 
closely with Estonian universities and secondary schools. 

"Your capability not only to use, but also to create IT components will give you a competitive edge," says Mr 
Paananen. He is happy to hear that they are now starting even younger. 

"Skype has kicked off a wave of technological innovations in Estonia and all these knowledge-rich, highly-
paid jobs will need those bright heads for the future." 

Estonians today vote online and pay tax online. Their health records are online and, using what President 
Ilves likes to call a "personal access key" - others refer to it as an ID card - they can pick up prescriptions at the 
pharmacy. The card offers access to a wide range of other services. 

All this will be second nature to the youngest generation of E-stonians. They encounter electronic 
communication as soon as they enter school through the eKool (e-school) system. Exam marks, homework 
assignments and attendance in class are all available to parents at the click of a mouse. 

The Baltic country sees technology as part of its 
cultural independence. "For most kids in Estonia, 
eKool is their first connection to ICT," says eKool's 
chief executive, Sander Kasak. "They will be at 
school for 10 to 12 years, so they'll be learning about 
technological improvements all the time. So you 
could say eKool is not only a technological partner, 
but also an educational partner." For Mairi Tonsiver, 
whose 11-year-old son Uku is a student at Lagedi 
School, eKool is a life-saver. He has just spent three 
school days at home because of sickness, but by 
checking online, his mother can find out exactly what 
he has missed and needs to catch up on. "It was much 

more difficult and much more time-consuming when we didn't have eKool," she says. "And your kids can't now 
make the excuse that they didn't write down what homework they have to do, because now you can just go to the 
computer and check it." Uku says he wants to be a cosmonaut. Designing computer games is probably not a bad way 
to start. 

Tim Mansel - BBC News 16 May 2013 
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Tartu Student Fashion Through Time

As soon as Academia Gustaviana, the predecessor of the University of Tartu was founded
in 1632, Tartu student fashion started to evolve.

Back then, students were mostly very poor. It wasn’t rare to see their overcoats and
trousers were adorned with patches. However, there were some exceptions.

The university’s Pärnu period (1699–1710) knew one lavishly clad student who raised the
ire of professors for his imitation of French courtier fashions. This trend-conscious student wore a
brocaded jacket, knee-length trousers, silk stockings, a three-cornered hat on a wig of long curls,
and sported a rapier.

In 1710, during the Northern War, the university was closed and reopened under the
Russian Emperor Alexander I in 1802. There wasn’t much room for fashion in this new period, as
students were obliged to wear military-style uniforms. Depending on the rector or curator at the
time, the attitude toward uniforms was sometimes more liberal.

Until 1831, the dress code called for a dark blue frock coat with gold oak leaves
embroidered on a black velvet collar, a billed cap and a grey baize overcoat with epaulets that
extended to the elbows. Later the coat became dark green, the collar blue and two rows of gold
buttons were sewn into the front of the jacket. On festive occasions, white trousers and a sword
were part of the costume.

In 1861, during Tsar Alexander II’s rule, the dress code was abolished.
In the beginning of the 20th century, it was again compulsory to wear uniforms

comprising a coat, jacket and hat. There were three types of jackets and the full uniform also
included a short sword or dagger with a ‘gilded’ handle.

In general, Russian students gladly wore the uniform, while Estonians and Germans tried
to avoid it at all costs. From time to time, students were ordered into the auditorium for uniform
inspection.

A quick observation easily revealed whether a student was Russian, German or Estonian.
Germans and Estonians wore a starched shirt with a pressed collar, and their hair was groomed.
Russian students appeared malnourished, often poorly combed, most of them with moustaches
and beards, and wearing an embroidered Russian-style shirt and knee-boots.

The tsarist uniform dress code was abolished in the ‘national university’ era. After the
War of Independence, some young men wore military clothing because they had nothing else to
wear. Being in the educated class, students were expected to dress in a gentlemanly manner,
which meant a suit and tie.

European fashions reached the university primarily through the female students. When
the first Estonian women were enrolled at the university, corsets were a thing of the past, and
women wore dresses with extended waists that exposed their legs.

Hairstyles had become simpler – instead of long hair worn in a bun, women wore short,
wavy hairstyles. Although smoking was not deemed proper for women, it did not prevent some
from elegantly holding a cigarette.

After World War II and up until 1947, one could acquire underwear, hosiery, footwear
and other goods based on vouchers, issued by the university trade union in limited quantities.
Vouchers for footwear were particularly sought after.

The same dress or gown would be worn for years and often these were hand-me-downs
from one’s family. Usually students had just one set of clothes to wear at school, work, or
outings; only the collars and sleeves were replaced.
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Despite difficult times, young people tried to keep up with fashion. Woven patterned
vests and sweaters came into style, as did floral print silk dresses and wavy hair. Stylish male
students wore suits with cashmere overcoats and a hat.

In the 1950s woven patterned vests and floral print dresses were in.
Western fashion trends started reaching Estonia again in 1960s, with somewhat of a lag.

New styles of dresses appeared and bell-bottomed trousers were introduced. Hairstyles alternated
between long and short.

No one had much clothing, and obtaining shoes was even more difficult. Students (or
their parents) who were able to travel to Moscow, Leningrad or Riga were more fortunate. The
really lucky ones had relatives abroad who sent packages.

Sewing was an indispensable skill for those who wanted to dress fashionably, as stores
simply did not stock the latest outfits. Quite a few young men also learned to sew trousers, and

provided the service to their fellow students. Knitting
was fairly popular among girls, as this could be done
while chatting with friends in the dorm.

By the end of the Soviet period, the clothing
stores were still bare, and when ‘deficit’ items came
in, the lines stretched around the block. Not every
student had the time or inclination to stand in queues.
Parents would do this for them, sometimes more
worried about their children’s wardrobes than the
students themselves.

The first second-hand shop opened in Tartu in
1993 and became very popular among students. Travel
opportunities also became broader and clothes were
bought abroad, while sewing at home declined.

Inga Külmoja
March 30, 2012

Student uniforms from the end of 19th,
beginning of 20th C.

Book Returned 69 Years Late To Estonia Library

TALLINN, Estonia -- An Estonian man has returned a library book 69 years late, partly blaming
a World War II aerial bombing that damaged the library for the late return.

Ivika Turkson of the Tallinn Central Library says that last week the man in his mid-80s returned
the overdue book – which was checked out on March 7, 1944, while Estonia was occupied by
Nazi Germany – along with an apology and an offer to pay a late fee.

Turkson said Tuesday that the library waived any penalty for the late return of the tome, which
still contained the original emblem and serial number, allowing librarians to identify it

It was not immediately clear why the man waited so long to return the book, a work of fiction by
Estonian author Eduard Vilde.

AP 03/12/13
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LEP-ESTO 2013 Opening Gala to Showcase the Finest
Among the Fine Arts of Estonia

Estonian National Ballet to Make Its North American Debut in a Piece Commissioned for
the Gala

San Francisco's iconic Palace of Fine Arts will be the setting for a unique and powerful evening of
Estonian music and ballet the evening of Friday, June 28, 2013 at the Opening Gala of LEP-ESTO
2013.

The three-hour ceremony, starting at 7:00 pm, launches an event-packedfour day festival with
performances by the Estonian National Ballet, in its first-ever North American appearance, the
World-renowned pianist, Hando Nahkur, and the sublime voice of Estonia's Hanna-Liina Võsa, a
rising star on the American stage and screen. Rounding out the eclectic musical palette of the
opening ceremony, the Estonian Youth Wind Orchestra, an ensemble of 55 wind, brass and
percussion musicians, young virtuosos aged 15 to 25 from throughout Estonia, will perform
during the colorful Flag Ceremony.

Celebrated concurrently for the first time, the World Estonian Festival, ESTO joins with
Lääneraniku Eesti Päevad (LEP), the West Coast Estonian Festival, for LEP-ESTO 2013. In
addition to performances of World Class Estonian artists at the Opening Gala, LEP-ESTO offers a
varied slate of events, including an important technology business conference "iEstonia" in the
Silicon Valley, a film festival premiering the latest work by Jim and Maureen Tusty (Directors of
"The Singing Revolution"), the traditional Laulupidu song festival and a range of cultural-related
seminars (see www.lep-esto2013.com for a complete program of events).
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The first-ever performance of the Estonian National Ballet (ENB) in North America fittingly shall
take place in San Francisco, the city possessing the oldest, and perhaps most prestigious,
professional ballet company in the United States. Born in Viljandi, Estonia, Tiit Helimets has
been a principal dancer with the SF Ballet for the past nine years and is the key mover in
bringing eleven dancers from the Estonian National Ballet to LEP-ESTO -- Tiit will introduce the
ENB and perform with them at the Opening Gala. The Company will perform three pieces,
"Time", "Swan Lake" and "Othello. The first piece, "Time" has been choreographed especially
for the event. The performance is truly unique in the 60 year history of the festival and promises
an unforgettable experience.

The remarkable caliber of musical talent at the Opening Gala of LEP-ESTO s underscored by the
presence of World-renowned Estonian pianist, Hando Nahkur, and actress and Broadway star,
Hanna-Liina Võsa, who has been hailed by the Los Angeles Times as a "clarion-voiced singer who
is going places." Hando Nahkur, winner of multiple international piano competitions and
considered one of Estonia's most outstanding artists, has garnered outstanding reviews in
performance with many of the world's leading orchestras and as a soloist and arranger of classic
pop songs for keyboard. At the Opening Gala, Hando will perform both as a soloist and
accompanied by Hanna-Liina Võsa.

Hanna-Liina Võsa, well known to Estonian television and stage, is a 2001 graduate of the
American Musical & Dramatic Academy on Broadway and was selected to sing the lead role of
Sandy in the traveling production of the musical, "Grease", in which she has given over 600
performances in 49 U.S. states and five countries. Currently residing in New York, Hanna-Liina is
increasingly a regular on American TV and has appeared on the show "Law and Order" with
guest actress, Sharon Stone.

The Opening Gala starts at 7:00 pm with the Flag Ceremony and national anthems of the United
States and Estonia, played by the Estonian Youth Wind Orchestra. The Orchestra, under the
supervision of Maestro Aavo Ots, is one of Estonia's most accomplished youth orchestra's and
has won numerous awards accolades at the international level. The Estonian Youth Wind
Orchestra adds yet greater breadth to an evening rich in virtuoso musical performance.

Prior to the Opening Gala, attendees are invited to attend the festival EXPO in the reception area,
featuring a bewitching performance by the master Illusionist, Jürgen Veber. Attendees may stroll
among the displays of Estonian culture and visit with leading companies and organizations from
Estonia, among them SAKU Beer, the Estonian Tourism Board and leading Estonian designers.
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Grillimine
Suvel küpsevast saagist saab grillides valmistada maitsvaid toite.

Marineeritud aedviljavardad

Marinaad

1 dl õli
½ dl sojakastet
½ dl veiniäädikat
Kuivatatud või värskeid ürte, peenestatud
1 spl suhkrut või mett
1-2 purustatud küüslauguküünt

Aedvili

1 suvekõrvits
2 maisitõlvikut
1 paprika
šampinjone
ananassi
minisibulaid

Sega kokku marinaadi komponendid. Tükelda aedviljad parajateks tükkideks ja pane enne
grillimist natukeseks ajaks marinaadi seisma. Pane vardaotsa vaheldumisi erinevaid aedvilju – nii saad
toredad värvikad vardad. Grilli vardaid nõrgal tulel. Määri aedvilju marinaadiga ka grillimise ajal.
Kasutada võib ka teid aedvilju ning neist omale meelepäraseid vardaid teha.

Piret
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Tee

Ühte teed
ma võiksin käia
kinnisilmi.
Juba väiksena see kindlalt
lapsemällu jäi.
Algas rabaservalt.
Kanarbik ja kailud
igakord mind tervitades
nõõgutasid päid.

Kitsas tee
ja vanad nukrad kased,
männijässid mõlemal pool teed.
Küünistena putund juured
kinni turbamulla sees.

Tihti õhtuti
ma käisin siin.
Mind kutsus vaikus, tee
ja tuules tasa kohav mets…
See oli kodutee.

Villem Grünthal-Ridala

Laisad lõvid

Lõviosa omast ajast
laisad lõvid magavad
kui ei aja parajasti
antiloope taga nad

või kui mõnel napil vapil
vapralt nad ei vantsi

või kui tantsulõvidena
tangot nad ei tantsi.

Ilmar Trull
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

15.06.2013 10.00 Talgud Mäeotsa - 32113 Olson Ave.,
Mission

16.06.2013 13.00 Küüditatute mälestamine Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

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

24.06.2013 19.00 Eesti Meestelaulu Seltsi kontsert - Estonian Male
Choir concert

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

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

28.08.2013 Postipoisi sügis numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

11.09.2013 12.00 Pensionaride klubi sügisene tegevus algab -
Seniors Club activity resumes

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

20.09.2013 19.00-
21.00

Lauluõhtu – Sing-along coffee evening Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

22.09.2013 13.00 Kodust lahkumise aktus Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

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

www.estonianevents.com
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By Hank Leis

The Greek origins of the word Metanoia [met-uh-noi-
uh] convey the notion of an experience or a moment 
that is transformative. In fact the change itself would 
be so remarkable as to shift paradigms and these shifts 
actually would cause a change in behavior and ultimately 
the consequences of those behaviors. The articles in this 
magazine are intended to introduce a different way of 
thinking so that ideas and notions we take for granted can 
be reframed in such a way as to renew our life by making 
it more interesting, challenging and rewarding. 

Many of us have abandoned our intelligence, our ability 
to think, our various gifts for being able to create and 
instead joined the masses whose only goal is to perpetuate 
the species and dwell in a complacent and apathetic state 
amounting to nothing more than mere existence.  

We at Metanoia believe we are all capable of more than 
that and more importantly are able to generate epiphanous 
moments for you.  We hope that our plethora of deep-
thinking writers will be able to transform your life into 
something meaningful and wondrous. Every one of us, 
to a varying degree, has experienced these moments and 
most of us who have been so transformed are driven 
to rediscovering the process that fi rst allowed us our 
enlightened clarity of mind.  

In the last decade, scientifi c advancements have given 
insights into human phenomena that were previously 
thought science fi ction, such as the viral theory as a 
contributing factor in the feeling of “love”. Anthropologists 
may have noticed nuances in human behavior early in 
our development, but these scientifi c discoveries now 
actually explain the physiology of “metanoic thinking”.  
Our own behaviors are being re-examined in light of these 
discoveries about brain function, and in particular that 
our usual way of thinking leads us to our usual results. 
Moreover mostly we do not think- but react- not unlike 
reptiles- and this process does not always serve us well.

Humankind is evolving, and more and more the 
primitive fears that govern our behaviors are being 
discovered to be limiting rather than opportunistic. What 
we are discovering about ourselves is what our evolution 
is all about; the beast within will soon be quelled and what 
will emerge is anybody’s guess.

Individually, the context of one individual within a 
population of seven billion suggests his/her insignifi cance 
– let alone a lifetime in the span of eternity. And yet we 
still have this narcissistic sense that our existence is of 
tremendous relevance. And while there may be something 
to this belief, how do these enormous discrepancies in 
size and time fi t together to explain the relevance of this 
epic story? Simplifi ed, what is the relevance of a person 
making a living to pay for food and shelter to the formula 
E=mc2. Our mission, certainly for Metanoia is to explore 
all those ideas, and to change ourselves and you in pursuit 
of this intelligence. To put it another way, we want your 
brain to be engaged in way it never has been before. Are 
you ready for the challenge?

A NEW WAY OF THINKING

METANOIA
March/April  2012 Edition

METANOIA
February/March 2012 Edition

Pepe Serna
Actor, Artist & Motivational Speaker
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La lumiere d’une Chandelle 
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Vancouver Is Burning 
June 2011 
CAND Health Fusion Issue 

WILL JOHN CUMMINS BE ABLE TO CHANGE BC’S 
POLITICAL LANDSCAPE? 

An Interview with  
George P. Shultz 

cont. 
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The New Face of BC Politics 

Dr. Allison Patton, MBA 

President of the  
BC Conservatives White Rock-Surrey 
Constituency Association 
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METANOIA

Her Lynx, Her Passion, Her Lullab
ies

METANOIA
June /July  2012 Edition

Apollonia
 Vanova
Sings us...
   “Lullabies”

To see current and past issues visit www.metanoiamagazine.com



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

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

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

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

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

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

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

The Singing Revolution Revisited

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