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Mälestuskõne Küüditatute Mälestusaktusel
Meie Kodus 16.06.2013.a.

Üks väike 2.klassi poiss kirjutas kord Jumalale kirja, milles ütles nõnda: “Kallis Jumal, võta mind tagasi. Siin on nii
igav!” Igav..?!
Kuidas on lood meiega? Kas meil on igav? Kas sinu elu on igav? Aga... oleme me ehk mõelnud vahel sellele, et

miskipärast ei kuule me kunagi kannatava inimese suust, et temal igav oleks? Kui sina ei tunne kannatusi oma elus, võid
sa selle eest küll tänulik olla! Aga pane sealjuures tähele teiste omi, sest ka sellistel asjadel kui teiste inimeste kannatused
ja eluvõitlused on meile palju kõnelda...

...Koputus uksele. Võõrakeelne järsu tooniga kõne. Hirmunud ja olukorra uskumatusest suured unesegused silmad. Pool
tundi aega... 100 kilogrammise pambu kokkupanemiseks. Lahkumiseks. Kodukülast, kodulinnast, kodumaalt. Eestist
väljasaadetuna. Kuhu? Ei tea. Kas jääme kokku? Ei tea. Miks? Ei tea...

Raske on aimata kõiki neid tundeid, mis küüditatute südant ja meelt läbisid. Raske on osa saada sellest valust, mis jäi
kestma. Raske on sellele kaasa elada ka veel täna, 72 aastat hiljem...

“14.juunil 1941.a. öösel nõuti paljudesse Eestimaa kodudesse sisselaskmist. "Teid viiakse Nõukogude Liidu
siserajoonidesse, asjade pakkimiseks on aega pool tundi," öeldi vene keeles. 14. juuni öösel ja kolmel nn.
järelnoppepäeval võeti kinni vähemalt 9267 inimest - Eesti riigi- ja omavalitsustegelasi, ohvitsere, Kaitseliidu liikmeid,
rahandustegelasi, kaupmehi, politseinikke jt. Eesti eliidi seast. Samuti nende perekonnaliikmeid: naisi, lapsi ja
vanavanemaid. Neist 2675 küüditati Kirovi oblastisse ja 3770 Tomski oblastisse. Loomavagunid veeresid ka
Novosibirskisse, Kotelnitsisse, Tšanõsse, Karagatti, Starobelskisse, Babõninosse jm. 2819 naisest-lastest eraldatud
perekonnapead küüditati Sverdlovski oblasti surmalaagreisse, neist 606 lasti maha. Sverdlovskis ning Kirovi ja Tomski
oblasti küüdiasulais suri nälga, haigustesse ja kurnatusse 3513 inimest, teadmata kadus 744. Andmeid pole 202 saatuse
kohta. Küüditatul tuli Siberis vaevelda 15-16 aastat ja teha seal tasustamata jäänud tööd. 539 küüditatut tuli invaliidina
Eestisse tagasi, Venemaale jäi elama 338 ning vaevalise loataotluse järel emigreeris 82 inimest läände. Osa küüditatute
perekondi vabanes 1946, kuid pidi kolm aastat hiljem märtsiküüditamise ajal jälle Siberi tee jalge alla võtma. Raske töö,
nälg ja kurnatus said sealgi saatuslikuks pea pooltele, pärast sõda õnnestus koju naasta 49% küüditatutest.”...

-Pangem tähele järgnevaid sõnu ühe ahastava mehe suust: „Mina olen mees, kes nägi viletsust tema nuhtluse nuudi all. Ta
ajas mind ja pani mind käima pimeduses, mitte valguses. Tõesti, ta pööras oma käe minu vastu ja tõstab seda minu vastu
iga päev. Ta kulutas mu liha ja naha, ta murdis mu luud. Ta ehitas mu vastu kindluse ja ümbritses mind kibeduse ning
vaevaga. Ta pani mu istuma pimedusse nagu need, kes on ammu surnud. Ta tegi mu ümber müüri ja ma ei pääse välja, ta
pani mind raskeisse ahelaisse. Kuigi ma hüüan ja karjun appi, summutab tema mu palved. Ta tegi mu teele tahutud
kividest müüri, rikkus mu teerajad. Ta on mulle varitsevaks karuks, peidus olevaks lõviks. Ta paiskas segi mu teed, kiskus
mind lõhki, tegi mu lagedaks. Ta tõmbas oma ammu vinna ja pani mind oma nooltele märgiks. Ta laskis oma nooled mu
neerudesse. Ma olen kogu oma rahva naeruks, nende igapäevaseks pilkelauluks. Ta toitis mind kibedate taimedega, jootis
mind koirohuga. Ta vajutas mu põrmu, laskis mu hambad kuluda sõmeras. Jah, sina tõukasid mu hinge rahupõlvest välja,
ma olen unustanud, mis on õnn. Ma ütlen: Kadunud on mu jõud ja mu lootus Issanda peale. Mõtle mu viletsusele ja
kodutusele, koirohule ja mürgile! Sina küll mõtled sellele, et mu hing on rõhutud.” (Ntl.3:21-23)

-Kas keegi meist arvaks täna, et selle laulu kirjutaja oma elu kuidagi igavaks sai pidada? Küllap mitte! Sest käimine
pimeduses ei ole igav. Kui keegi tõstab oma käe sinu vastu, siis ei aja see ohvrit just haigutama. Murtud luud räägivad
valust, ja valu ei ole kunagi igavuse kaaslane, nõndasamuti rasked ahelad, ega ka varitsev karu. Ning ega ka rahva
naeruks olemine saa olla kaugeltki igavuse põhjuseks.

Just selliselt kannatavana tundis end aga prohvet Jeremija. Mis põhjustas taolise kaeblemise? Loeme ka veidi sellest
2.Kun.24:10-14: “Sel ajal tulid Paabeli kuninga Nebukadnetsari sulased Jeruusalemma vastu ja linn piirati ümber. Ja
Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, tuli ise linna alla, kui ta sulased seda piirasid. Siis läks Joojakin, Juuda kuningas,
Paabeli kuningale vastu, tema ise, ta ema, ta sulased, pealikud ja teenrid; ja Paabeli kuningas võttis ta vangi oma
valitsemise kaheksandal aastal. Ja ta viis sealt ära kõik Issanda koja varandused ja kuningakoja varandused ning lõhkus
kõik kuldriistad, mis Iisraeli kuningas Saalomon oli teinud Issanda templisse - nõnda nagu Issand oli ütelnud. Ja ta viis
vangi kogu Jeruusalemma, samuti kõik vürstid ja kõik võitlusvõimelised mehed, kümme tuhat vangi, ja kõik sepad ja
ehitustöölised; ei jäänud järele muid kui ainult tähtsuseta maarahvast.” 10 000 vangi- seega umbes samapalju kui oli
Eestist küüditatuid...

3



Ja tõepoolest- paistab et laulu autorit ei ümbritsegi suurt muud kui meeleheide ja sügav kannatus. Tundub otsekui polekski
siin enam midagi head loota! Kõik on nõnda masendav, et laulukirjutaja hüüab: „17Jah, sina tõukasid mu hinge
rahupõlvest välja, ma olen unustanud, mis on õnn.”...

...Isabell Maripuu avaldas ühe oma ema Lilian Muljar-Joonet´i esimestest kirjadest Siberist Podgornaja külast. See pere
saadeti Siberisse 14.06.1941, kui Lilian oli alles 10- aastane. Pereisa Alfred Joonet, kes oli vabadusristi kavaler, saadeti
Likino laagrisse, kus ta 1943.a. suri... Liliani ema ja vend surid Siberi asumisel 1948. Kirjutada lubati alles pärast sõja
lõppu 1945.. Nüüd selles kirjutab 14-aastane Lilian oma vanaemale, kes ainukesena koju jäi (kirjapilt muutmata):
“Kirjutan koosuke sulle jälle ühe väikese kirjakese. Palju tänu kirjade eest, mis sa meile saadad. Pole sulle aega olnud
kirjutada, sest kogu aja olen töötanud. Teen endal ise aia maale ümber. Mina olen kogu aja metsas tööl, raiun latte aia
jaoks ja vean koju.Nüüd hakkan maad kaevama, et saab kartuli maha panna. Kaevan nüüd, aga endal pole üldse isu
kaevata, sest ei taha mitte siia elama jääda. Kaevan üksinda ja on nii valus südamel, kui mõtlen kodu pääle, et mis pattu
olen mina teinud, et pean niiviisi kannatama ilma isata ja vanaemata ja kaugel oma kallist sünnimaast. Oh küll on valus
süda, tahab valust lõhki minna, kui tuleb meelde need ilusad ajad, kus olin väike ja jooksin ilma mingisuguse mureta
kooliteed. Oh Jumal küll, miks sa karistad nii valusasti oma lapsi, päästa neid kord ometi ära selle hirmsate piinade käest
oma kodumaale.
Koosuke kirjutan sulle siia ühe laulu, mis need mehed, kes laagris olid papaga ühes, olid luuletanud, üks mees, kes
laagrist tuli siia oma naise juurde, tõi selle laulu kaasa. Mul see laul meeldib kangesti sellepärast, et see on selge pilt nende
elust. Kirjutan ta sulle...

1) Vaikne öö ja tähed on taevas
Kuldne kuu see valgustab maad
Naril magavad väsinud mehed
Selleks päevaks on lõppenud töö.

2) Tihti mõtlen miks toodi meid siia
Ära õitsvate niitude raalt
Kes mul vaigistaks südame piina
Kes mul tervisi tooks kodumaalt

3) Rõõmsaks lauluks ei avane huuled
Peas vaid mõte millas pääseme siit
Millal reisuks valmis säen jalad
Kuulen kodumaa laulude viit

4) Lohutustunne ei üksi ma ole
Mehi hulgana kannatab siin
Murekortsudes kõigil on pale
Kõigi nägudel võidutseb piin.“

Mina sündisin aastal 1960 ja seega ei ole mul endal otseseid mälestusi. Kuid minu isal oli küll. Nimelt elas ta oma
vanavanematega sel ajal Kiviõlis. Tema enda isa oli Rootsi põgenenud ja ema Kuressares maha lastud. Nüüd ühel
päeval tuldi mu isa vanaisale järele. Põhjus- ta oli olnud tsaariajal tollase vene ministri Stolõpini venna mõisade
valitseja Leedumaal. Miks ja kuidas, rohkemat ma sest ei tea, kuid see oli piisavaks põhjuseks, miks neid taheti
ära viia. Vanavanaisa oli läinud aga minu isaga naaberbarakki kellegi juurde ja ümberkaudsed inimesed olid
nõnda suuremeelsed, et neid välja ei annnud. Nõnda pääses minu tollal 5-aastane isa ühes oma vanaisaga...

Kõigil lastel ei läinud aga nii hästi. Peep Varju kirjutas 2 aastat tagasi: “Paljudes julgeolekuorganite
dokumentides on lapsed jäetud teadlikult nimetamata. Sellest lähtudes selgitas omaaegne ENSV prokurör Leo
Urge ametlikus dokumendis, et lapsed olevat vabatahtlikult koos vanematega sõitnud sundasumisele!! Sellist
vabatahtlikku kodumaalt lahkumist oleme meie, ellujäänud siberilapsed, piisavalt palju läbi elanud. Oleme
näinud, kuidas NKVD sõdur Rakvere raudteejaamas viskas 1941. a küüditamise ajal vagunisse tagasi mähkmetes
imiku, kes oli eelnevalt vagunist välja vanaema kätte antud. Oleme näinud pantvangiks võetud ja Siberisse selleks
küüditatud väikseid vanemateta lapsi, et metsa põgenenud emad-isad välja ilmuksid! Ja nad tulidki välja ning
saadeti lastele järele.

Kokku oli juuniküüditatute seas lapsi ja alaealisi 2578 ehk u 28%. Repressioone uurinud riikliku ORURK-i
komisjoni andmetel sünnitasid lapseootel emad teel või sundasumise esimestel kuudel kokku 70 last ja neist
elama jäi 17. Mõni elas päeva või kaks-kolm, mõni sai nimegi, mida mäletas hiljem ainus ellujäänud laps, mõni
jäigi nimetuks ja oli ka surnult sündinuid. Kui poleks olnud meie saatusekaaslaste elavat mälu või salajas hoitud
märkmeid, mida ikkagi suudeti kodumaale toimetada, siis ei oleks keegi suutnud neid kõiki kirja panna. Iga
ellujäänu tõi aga endaga kaasa hindamatu väärtusega informatsiooni meie rahva saatusest Siberis. Alla aasta
vanustest lastest hukkus kaks kolmandikku ehk 69 last 109-st; alla 2-aastastest hukkusid enam kui pooled ehk
69 134-st. Alla 5-aastaseid lapsi küüditati kokku 720 ja neist jäid Siberi mulda 269; alla 10-aastaseid lapsi
küüditati sama komisjoni andmetel 1198...”
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...Täna on meil ka isadepäev, ning 14.juuuni 72 aastat tagasi röövis paljudelt peredelt isad. Seda valu on vast
võimatu kirjeldada, mida tundsid need isad, kelle silme all nende naised ja lapsed neist lahutati, või need
vanaisad, kes pidid nägema, kuidas nende pojad ja nende pered ära viiakse. Enamik isasid ei tulnud enam kunagi
tagasi...

-Mart Laar kirjutab 1991.a. Rootsis välja antud raamatus „14.juuni 1941“, et „1942.a. kevadeks oli nii 3500-st
vangilaagrisse sattunud mehest elus paarsada.“ Samas raamatus on tollal- 1941.aastal- 10-aastase poisi Rein Vare
päevik, millel mitmes kohas on lugeda päeva viimase sissekandena: „Kus isa. Kus meie isa.“ 8.mail 1942 ta
kirjutab: „Kus on meie armas isa.“ Aga siis- järgmisel päeval on sissekanne: „Postaljon akna taga- Maimole kiri.
Kiri on natsalniku käest. Maimu avas kirja, sees- siin rajoonis asub Juhan Jüri poeg Vare... Ma ei või ette kujutada
kui rõõmus ma olin ma tean et isa elab, nutsime rõõmust. Kõige ilusam kõige parem päev maailmas. Süda on
kohe nii kerge kui tead isa elab.“ Veel samal päeval on taas uus sissekanne: „Pääle lõunasööki suurim rõõm,
saime isa aadressi teada. Rõõmu pisarad. Isa, kallis, Sa elad. Sinu kallid lapsed tahavad sind näha, tule ruttu meie
juure, kannatame valud rõõmud üheskoos.“ Kuid isa, Juhan Vare suri 1942.aasta talvel Isaroskino vangilaagris
nälga...
Päeviku autor, Juhani poeg Rein sai Eestisse tagasi 1946.aastal, kui lapsed said loa naasta kodumaale sugulaste
juurde. Kuid siis tuli uus hoop. 1951.a. peeti vahepeal Eestis kooli lõpetanud 20-aastane Rein Vare uuesti kinni,
teda hoiti paar nädalat Tallinna Patarei vanglas ning saadeti taas Siberisse. Sellisest julmusest Rein Vare aga enam
ei toibunud. 1958.a. saabus pere küll lõpuks tagasi Eestisse, kuid selle liikmed ei olnud enam endised. Kibestunud
ja alkoholismivaevas Rein Vare suri 1.veebruaril 1984.a. veidi noorema kui 53-aastasena Viljandis...

Aga oli ka teistsuguseid näiteid. Üks selline on minu kunagine ülemus Esi Kull. Tema isal oli Saaremaal 3 veskit.
Isal õnnestus põgeneda, kuid ema lastega viidi ära. Esi tuli Siberist tagasi, aga siis kui mina temaga tuttavaks sain,
oli ta kõike muud kui kibestunud- heasoovlik, abivalmis, sõbralik ja optimistlik. Selliseks on ta jäänud
tänapäevani...

Kas te teate, kes oli üks maailma esimesi küüditatuid? Mees, õieti vast vaid nooruke nimega Joosep. Ta müüdi ta
enese vendade poolt Egiptusesse orjaks. Järgmiseks sai talle osaks vahejuhtum, kus ta oma isandale ustavaks jäi,
kuid seletõttu valekaebuse peale vanglasse sattus. Seal sai temast unenägude seletaja kahele kaasvangile. Ja
samas- ikka unustatud- koos kõige oma tarkuse ja ustavusega! Siis aga jõudis kätte aeg, kui tal avanes võimalus
seletada unenägu vaaraole enesele, ja seeläbi tõusis Joosep tuhast...
...Aeg läheb, ja ühel päeval tulevad ta vennad Egiptusesse vilja ostma. Mida teeb see Joosep, tundes ära need, kes
kõike seda halba talle teinud olid? Kas ta vangistab need? Kas ta maksab mõnuga kätte? - Ei, ta ütleb nendega
kohtudes: „Mina olen teie vend!“ Mitte et „teie olete need vennad, kes mulle kõik selle häda kaela tõid!“, vaid
„mina olen teie vend!“... Ning siis ta lisab avarapilguliselt: „Elu säilitamiseks läkitas Jumal mind siia eele!“...

-Kolonelleitnat Peeter Tali kirjutas möödunud aastal:
„Kuigi lastele jäi päev, mil isa ära viidi, meelde päikesepaistelise pühapäevana, oli 14. juuni 1941 tegelikult

laupäev. Aga kõik olid ju puhkepäeval kodus nagunii, kuigi Euroopas oli juba alanud sõda. Päev enne sõda ja
suurt ängi jääb alati meelde päikesepaistelise pühapäevana...
Isa jõudis emale südamele panna: «Anna lastele hea haridus, see on kõige tähtsam. Haridust ei saa mitte keegi

ära võtta.»
Tiiu ja Enn said kõrghariduse. Kuigi nende elutee oli palju okkalisem, kui enne II maailmasõda oleks kõige

õelamgi haldjast ristiema suutnud ennustada. Klaveri-, tennise ja tantsutunde ei tulnud. Maja Pääskülas ehitas
valmis keegi teine ja see on kellegi teise kodu. Taluhäärber Võrumaal taastati. Maa anti küll tagasi, aga unistusi ja
hingerahu mitte.
Ma ei ole kapten Peeter Pettaid kunagi näinud, kuigi kannan tema nime. Vanaisa Peeter suri 19. aprillil 1943

Tavda laagris Sverdlovski oblastis. Südamepuudulikkusesse, seisab kiretult surmatunnistusel. Mulle on
vanaisast jäänud fotod ja raamatud. Tema foto ripub minu töötoa seinal. Selleks et julgeda vaba olla, peab
mäletama. Vanaisa vaatab minu töid ja tegemisi hindavalt üle õla. Nüüd elan mina Pääskülas, mitte kaugel sealt,
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kuhu vanaisa pidi maja ehitama. Nüüd teenin mina Eesti riiki, mida ta nii väga armastas ja mille eest ta võitles.
Ma ei usu, et Eestis oleks suguvõsa ja perekonda, keda ei oleks Eesti annekteerimine ja okupatsioon valusalt

puudutanud. Meil kõigil on Nõukogude võimuga oma, paljudel meist väga isiklik arve. Viletsus ja nälg. Lahutatud
perekonnad. Sõjas langenud. Vangilaagrites surnud. Küüditamised. Tapmised. Välis- ja sisepagulus. Näriv hirm.
Purunenud unistused. Teisiti elatud või hoopis elamata jäänud elud.
Suuremeelsed suudavad andestada, aga andestamine ei tähenda unustamist, vaid ka julgemist mäletada ja

mälestada. Me peame tõestama iga hetk tervele maailmale, et meie Eesti on olemas, me oleme vabad, väärime
oma riiki ja seisame selle eest. Ükskõik mis hinnaga.”

Pöördun veelkord tagasi prohvet Jeremija nutulaulu juurde. Ta ütles selles: „Jah, sina tõukasid mu hinge
rahupõlvest välja, ma olen unustanud, mis on õnn.”... Aga austatud kohalviibijad- väärt on tähele pana, mida
seesama mees ütleb sellessamas Nutulaulude 3. peatükis vaid mõned salmid hiljem: "Ma võtan seda südamesse,
sellepärast ma loodan: see on suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need
on igal hommikul uued- sinu ustavus on suur!" (Nl.3:21-23)

Kas pole nii, et need sõnad oma olemuselt ei kõla kohe mitte kuidagi nutulaulu moodi? Need nagu ei sobikski siia
raamatusse! Sest siin on tunda otsekui uut hingust, otsekui oleks autor täispöörde teinud! Mida võtab prohvet siin
siis südamesse? Või kas peaksime me küsima- mis on prohvetil eelnevaid sõnu kirjutades südames olnud?..

Kas me nimelt panime aga kõige eelneva juures tähele, kuidas kõik eelmised salmid tegelesid siin „mina“
teemaga? Juba peatükk algas nõnda: „mina olen mees, kes nägi viletsust...“ Ja kui me võiksime uuesti lugeda selle
3.peatüki esimest 20-t salmi, siis näeksime selgelt, kuidas igas salmis on sees sõna „mina“. Niisiis, prohvet
tegeleb omaenese viletsusega, vaatab enese pääle, ja ohkab ja kaebab.

Küllap oleme me sama kogenud ka endi eludes. Kui me vaid enda elu vaatleme, või selle maailma häda oma
silma ees peame, siis ega meil jah igav ei hakka, aga ega ka meeleolu suurt paremaks lähe! Ja tõsi see on- viletsust
on kõik kohad täis!

NÜÜD KORRAGA AGA PROVHET JEREMIJA MEELEOLU MUUTUB! KAEBLEMISE ASEMELE ASUB TÄNUMEEL! Ja ta
ütleb- „see on suur heldus, et me pole otsa saanud“. Ja tõsi, ka see oleks võinud kergesti juhtuda rahvaga! Ka
Jeremija mõistab siin, et olukorrad oleksid võinud palju hullemad olla, ja just see, et nõnda pole juhtunud, toob
tema südames esile tänu.

Prohvet on otsekui oma pilku maast tõstmas. Kõigepealt pöördub see eneselt teiste peale, nõnda et ta võib öelda-
meie.. meie pole otsa saanud... Ja küll on hea, et ta veelgi kaugemale ja kõrgemale vaatab! Vaadake- prohvet
tõstab nimelt oma pilgu Jumalale! Ja korraga on näha otsatut optimismi, mis tõdeb: „Tema halastused on igal
hommikul uued- sinu ustavus on suur!“..

Hea on tähele panna, et halastused või kaastundmused, nagu ingliskeelne Piibel ütleb, et need sõnad on siin
mitmuses. See tähendab, et Jeremija oli Jumala kaastundmust ja halastust kogenud rohkem kui ükskord nii enese
kui oma rahva juures, ning et ta võttis seda enesele meelde tuletada. Ja see täidab prohveti rõõmsa teadmisega-
Jumala halastused on uued igal hommikul! Suur on Jumala ustavus...

-Ka meil kõigil on alati vähemalt kaks võimalikku moodust oma päeva alustada. Kas silmad lahti tehes ohata, et
„oh kuidas ometi selle päeva jälle õhtusse saaks!“, või tõusta ja virgutada oma tänumeelt selle tõdemusega, „et
Jumala halastused on tõepoolest uued ka tänasel hommikul, ja seda ka minu jaoks...?!“
Ning ka see tõdemus- „see on suur heldus, et me pole otsa saanud!“

Jeremija ütles: „Ma võtan seda südamesse, seepärast ma loodan..“ Mu armad kaaseestlased- see mida meie oma
südamesse võtame, määrab suurelt osalt ka meie meeleolu. Sama on ka sellega, kuhu me oma silmad suuname.
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Kui me nad aga üles tõstame, näeme me ikka seda, kuidas Jumal on ustav, ning selline tõdemus ei ole kaugeltki
igav ega kurvastav! Sest iga päev toob meile uue võimaluse avastada ja kogeda Jumala armastust ja ustavust.

Tänan tähelepanu eest! Olgu Issand meie maale ja rahvale armuline!
Heldur Kajaste,

Vancouveri Eesti Ühendatud Baptistikoguduse pastor

Juta Kitching, Tarmo Viitre, Andres Rebane, Edda Davis, Erli Lepik, Varje Kajaste, Helle Sepp, Heldur Kajaste.
Foto: M. Suurkask

Pisut Saaremaast
Meie eestlased ju kõik teame, et Saaremaal on üks säär nimelt „Sõrvesäär”. Aga palju meist seda teavad,

et Saaremaal on minu teada 9 jalga? Ja nimelt: Mustjala, Valjala, Laimjala, Kõljala, Mändjala, Hanijala, Hakjala,
Antsjala ja Laadjala.

L. Rei
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Vabariigi President Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 22. aastapäeval
20. augustil 2013 Kadrioru roosiaias

Mu daamid ja härrad, head sõbrad.
"Vaevalt leidub eestlast, kelle süda ei hakkaks kiiremini tuksuma, kuuldes kaht sõna:

Eesti Vabariik." Nõnda kirjutas kirjanik Ain Kaalep süngel aastal 1943, Eesti Vabariigi 25.
aastapäeval, lootuses, et pärast esimest ka teine okupatsioon taandub ja Vabariik saab uuesti
vabaks. Ja meenutades seda 56 aastat ja mitu ajaloo keerdkäiku hiljem, küsis Kaalep: "Kas sõnad
Eesti Vabariik on veel võlusõnad, nagu nad olid?" Ja lisas: "Peaksid ometi olema." Ain Kaalep
muretses tollal, aastal 1999, kas Eesti Vabariiki 1930ndail aastatel esimest korda vaevama
hakanud riigitüdimus ei hakka taastatud vabaduse tingimustes tagasi tulema, sest kõik muutub
juba liiga endastmõistetavaks. Küsiksin: kuidas on sellega täna?

Meie, praegu elavate inimeste silme eest on läbi jooksnud elav ajalugu. Erinevaid
riigikordi näinud inimesed tajuvad, kui üürike oli vabaduse esimene kestvus. Kes kahekümneselt
oli tunnistajaks oma riigi loomisele, nägi neljakümne kaheselt kõige kadumist. Kes vabaduse
saabudes oli kolmkümmend seitse, nägi võõrvägede sissemarssimist enne kuuekümnenda juubeli
tähistamist. Mõelge sellele. Suurem osa meist siin nägid oma silmaga iseseisvuse teist tulemist.
Meie vabadus on täna alles. Meie jõudu näitab see, et me suutsime uuesti alustada, kui saime
võimaluse. Eesti edu on alati seisnenud uuesti alustamises. Ja kiires õppimises. Talude priiks
ostmine, mis algas oma 150 aastat tagasi. Talud, ja inimesed, ja Eesti, said seeläbi justkui uue
elu. Uue alguse. Läinud sajandil, Eesti Vabariigi loomine. Ja selle taastamine. Kahekordne ime.
Masu ajal, pankrotistunud ärid ja koondatud töökohad. Ja taas on neid, kes alustavad midagi
hoopis muud. Uus haridus. Uus eriala. Me oleme vabad, meil on alati võtta uus võimalus. Selles
mõttes oleme igavesed revolutsionäärid. Kui endistviisi enam ei saa või ei taha, saame teha
teisiti. Oskus uuesti alustada ongi meie edu võti. Kui riik suudab uuesti alustada ja tagasi tulla,
siis miks ei võiks seda suuta kestahes meist? Riigitüdimus, millest räägiti 1930ndail, ja millest
kõneles Ain Kaalep – tunne, et kõik on juba paigas; peatunud, stagneerunud, lootusetu – on
ohtlik, aga ka petlik. Me saame ka täna ikka uuesti alustada, luua uut ja paremat. Igaüks oma
elus. Äris. Kunstis. Valimistel kandideerides ja valides. Andkem endale ja teistele see võimalus,
selmet jääda varasemate eksimuste varemeile oma häda kurtma või teise oma parastama.

Enne kui meil oli oma riik, jäime me aastasadu ellu kogukonnana. Meil oli midagi ühist,
mis meid elus ja koos hoidis. See midagi on alati kusagil alles. Meid pole palju, aga meie lood on
erinevad. Me kiirelt inimpõlvedega võidu jooksnud ajaloo tõttu mõjutab tänaste eestlaste
kogemust ka aeg, mil oleme siia tulnud. Meilt endilt ju ei küsitud, millal me tahame tulla.

Vaadakem meie inimesi. Kes sündisid samale maale, sama rahva sekka, võib-olla isegi
samasse perekonda, aga sattusid ometi täiesti erinevaisse maailmadesse. Näiteks Linda. Sündis
aastal 1926 ja elas nooruse vabas Eestis. Selle katkestas sõda. Mällu jäid küüditatud sugulased,
punane propaganda, hirm, umbusk. Tasapisi hirm taandus, kui argiellu tõid lohtu väike suvila,
õunaaed ja lapselapsed. Kuid rahu tõi alles oma riigi uus sünd. Pension on väike ja napid säästud
pani nahka inflatsioon, aga vähemalt on võõrad tankid ja sõdurid päriselt läinud. Ja Jaan,
sündinud 1953. Tema jaoks olid sõja haavad vaid vanemate inimeste mälestustes. Koolis sai
semudega salaja vabariigi aastapäeva tähistatud. Vaba mõtte valjema väljendamise eest tõsteti
mõnel neist tee püsti. Vaimne vabadus jäi nooruses põranda alla. Aga uue vabaduse saabudes
jõudis ta elu uuesti jalule seada. Mart, 1969, mäletab okupatsiooniaega hästi, aga oli vabaduse
saabudes noor ja täis löögijõudu. Ülikool jäi pooleli, sest palju oli ahvatlevamaid võimalusi, ka
diplomita. Buumi ajal oli kõik võimalik. Äri õitses, aega jäi hobideks ja loometööks. Kuni masu
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katkestas kõik. Seejärel
teeb kõik kuidagi
tigedaks. Kuidas edasi?
Ja kes on süüdi?
Viktoria sündis aastal
1984, ta ei mäletagi eriti
muud kui vaba Eestit.
Korralik haridus, mitu
keelt, kõike võib teha.
Aga meelepärast tööd ei
ole. Ja teistsugust ei
tahaks. Siis hakkab huvi
pakkuma kapitalismi-
kriitika. Parem maailm
on võimalik! Aga
milline? Ja Sirel,
sünniaastaga 2013.
Temal on mugav kaasaegne käru, ta vanemaid võlub mahetoit, neil on mõnus linnaosaselts. Mis
saab kord tema haridusest, elust? Kas ta loeb veel oma lastele aastal 2043 eestikeelseid
muinasjutte? Mis on neil erinevaist maailmadest pärinevail inimestel ühist? Kuidas täna lõimida
koduseks kogukonnaks meie lugematuid lugusid? Erinevaid põlv- ja ringkondi? Mis meid kõiki
ühendab, on oma vaba riik. Õigusriik. Eesti keel, eesti kultuur. Aga ka pikk talv ja Euroopa
keskmisest ikka veel madalam SKT. Teisalt omanikutunne, hoolimine oma ümbrusest. Eesti elu
maastikku tehakse kogu aeg tasapisi korda.

Julgus alustada uut on kiire õppimise saladus. Paljud meist on sunnitud uut õppima, ka
siis, kui ei tahaks. Sest vanad toimimisviisid muutuvas maailmas ei tööta. Mitte ainult Eestis,
vaid kogu maailmas. Algused, teatavasti, võivad olla ka rasked. Uuesti alustada saab ka avalikku
arutelu, seda, kuidas me omavahel kõneleme. Siin on võti eelkõige vaimse kultuuri maastiku
loojate käes, kellest paljud on täna siia kogunenud. Meie avalik kõnepruuk on kandumas kaugele
tsiviliseeritust. Kes veel, kui mitte sõnumikunstnikud, peaksid mõistma, et sõna on tegu. Sõnal
on mõju ja jõudu. Meil peaks olema hoiatavalt meeles, mis toimus tõsielus, kui inimestest said
sõnades rotid ja kahjurid, pursuid, maod ja prussakad. Ja me peaksime veel mäletama, kes tulid
päästma meid "rahvavaenulike klikkide" võimu alt, "kapitalistide ja vereimejate" ikkest. Meile
on praegugi liiga lähedal maailm, kus õigus meist erinevaid inimesi sõimata ja vihata on
muudetud õiguseks nende kallal karistamatult vägivallatseda. Vabadus on ka võimalus oma
õigustatud muresid arukalt väljendada. Et oskus seda teha lõplikult ei kaoks, vajame eriti just
teie, kultuurirahva, abi. Palun, aidake. Et me keskustelu muutuks taas tsiviliseerituks.

Head kaasmaalased, Jätkame uue loomist, meil pole mingit põhjust stagneeruda ega
väsida. Arvustagem seda, mis on valesti, kriitika on igasuguse arengu alus. Aga hinnakem seda,
mille väärtust ei tohiks unustada. Eesti Vabariik. Kas täna on need veel võlusõnad? Et vastata,
mõelgem, mis on alternatiiv.

Elagu Eesti!
Toomas Hendrik Ilves
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Eesti suursaadik Kanadas andis üle volikirja

Teisipäeval, 27. augustil andis Eesti suursaadik Kanadas Gita Kalmet Ottawas Kanada
kindralkuberner David Johnstonile üle oma volikirja. Kalmet on esimene Eesti suursaadik
Kanadas, kes resideerib kohapeal – Ottawas.

Volikirjade üleandmise tseremooniale järgnenud jutuajamises rääkisid kindralkuberner David
Johnston ja suursaadik Gita Kalmet maikuisest president Toomas Hendrik Ilvese riigivisiidist
Kanadasse. Suursaadik Kalmet andis edasi president Ilvese tänu kindralkubernerile riigivisiidi
eest ja kordas kutset külastada Eestit.

Kindralkuberner märkis tunnustavalt Kanada eestlaskonna rolli Eesti-Kanada üksteisemõistmise
kasvatamisel ja väljendas heameelt, et Eesti on tõstnud diplomaatilise esindatuse taset Kanadas,
saates Ottawasse kohapeal resideeriva suursaadiku.

Mõttevahetuses kahepoolsete suhete arendamise üle räägiti Kanada võimalikust osalemisest
NATO Küberkaitse Kompetentsikeskuses Tallinnas, IT-alastest pilootprojektidest ja vastastikuse
läbikäimise tihendamisest, milleks annab suurepärase võimaluse Eesti-Kanada noortevahetuse
leping.

Hinnates kõrgelt Eesti-Kanada kultuuri- ja hariduskoostöö potentsiaali märkis Johnston, et erilist
heameelt valmistas talle kui endisele Waterloo Ülikooli presidendile, visiidi käigus antud

avaakord Tallinna Tehnika Ülikooli ja
Waterloo Ülikooli koostööle.

Gita Kalmet on sündinud 1959. aastal
Tallinnas, lõpetanud 1984. aastal
Tallinna Riikliku Konservatooriumi,
õppinud Eesti Diplomaatide Koolis ja
Oxfordi Ülikoolis. Välisministeeriumi
teenistuses on Gita Kalmet olnud alates
1993. aastast. Aastatel 1999 – 2002
töötas ta Eesti saatkonnas Pariisis.
Seejärel töötas ta Euroopa Liidu
osakonnas üldasjade büroo direktorina
ning alates 2006. aastast suursaadikuna
Hollandis. Alates 2011. aasta sügisest
töötas ta Avaliku diplomaatia osakonna
peadirektorina.

VÄLISMINISTEERIUMI
PRESSIOSAKOND

28.08.2013
Eesti suursaadik Kanadas Gita Kalmet ja David Johnston
Foto: Jean Chartrand

10



Pastor Viljar Liht - Tel. 604 436-0344

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

Vancouveri sõpradele.

Meie äralennuni on jäänud vaid loetud päevad ja 11.septembril saab Kanadas oldud 2-st aastast,
1 kuust ja 22-st päevast üks kena mälestus. Ütlesin oma tänusõnad juba eelnevas „Postipoisis“ ,
kuid olgu siia juurde lisatud veel järgmised luuleread:

Lennuk rattad võib lahti rebida maast
Hiivab ankru ja köidikuist vabaneb laev
Rong rutates kaugused seljatab...
Ei meil see nii lihtne ole!

Kui jätta tuleks vaid looduse ilu
Mäed kaunid ja ookean ääretu
End kergemalt tunneksin, nüüd aga ohkan
Sest jätma ma maha pean- Sinu!

Kaks aastat on möödunud imeväel
Kuid ometi liiminud kokku
Ühe pöimiku silmadest-südameist
Ilma milleta me siit ei lahku.

Jääb ühendama meid mälestussild
Sellel tihti Su poole tõttan.
Sind armastan, sõber, ja Jumalalt ma
Palves õnnistust Su peale õhkan.

Kui midagi veel tuleks öelda mul...
„Hoidke kokku- Teid pole nii palju!“
Kandke usku ja lootust ja armastust
Olgu Jumal Te päästekalju!

Tänus ja armastuses,
Heldur ja Varje Kajaste
Septembris 2013
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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, 13.oktoobril, kell 14.00 – Lõikusetänupüha jumalateenistus.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre. Kohvilaud.

Teisipäeval, 24.detsembril, kell 14.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.
Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.

* Kõik on teretulnud *
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Vancouveri Peetri Koguduse

TEATED
_______________________________________
Vaimulik: 6520 Oak Street Milvi Puusepp,esinaine
Pastor Andres Rebane Vancouver BC V6P 3Z2 604-542-0668

Tel: 604-263-1802 woodsmit@shaw.ca
________________________________________________________________________

Jumalateenistused

Pühapäeval, 1. septembril kirikus jumalateenistust ei toimu.

Pühapäeval, 8. septembril kell 11 am
teenib Pastor Andres Rebane

Pühapäeval, 15. septembril kell 11 am
teenib Pastor Andres Rebane

Pühapäeval, 22. septembril kell 11 am
teenib Pastor Andres Rebane

Pühapäeval, 29.septerbril kell 11 am
teenib Pastor Andres Rebane

Koguduse 63. aastapäeva kohvi peale teenistust.

Oktoobris ja novembris jätkuvad jumalateenistused igal
pühapäeval algusega kell 11 am

Õpetaja Ants Leedjärv, Karla külast, Rae vallast Harjumaalt
saabub kohale esimisel nädalal oktoobris.
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Professor Hillari ja proua Valli Parres
Professor Hillari Parres ja tema abikaasa laulatus toimus Tartu ülikoolis 14.septembril 1944. Dr.

Hillari Parres oli Tartu Ülikooli meditsiini-ala professor ja tema abikaasa oli haigla õdede kooli õppejõud.
Pulmad peeti kahe tule vahel, kui sakslased lahkusid ja venelased tulid sisse. Mesinädalaks ei olnud aega.
Tee viis neid Saksamaale, kus nad olid Ameerika tsoonis DP laagris nagu paljud teised eestlased. 1950
aastal jõudsid nad Dudley linna Inglismaal, mis asus umbes 25 km. Birminghamist loode suunas. Seal
lõpetas Hillari uuesti õppused arstiteaduskonnas ja sai doktori diplomi Oxfordi ülikoolist. Ta asus tööle
arstina Dudley linna. Abikaasa Valli sooritas tervishoiu õe diplomi, teenides õpingus kuldmedali, mille
andis talle üle kuningas George VI.

Mina kohtasin neid
Wolverhamptonis, kus meil oli vanu
sõpru – Hartul, Leida ja nende poeg
Väino, Ene, Valter Albert. Nad olid
kõik Parrestega koos samas laagris
Saksamaal. Dr. Parres ja tema
abikaasa olid minu paremaid sõpru.
Meie pidasine koos jõule, piknikke ja
Valli Parrese sünnipäeva.

Enne kui mina tulin
Kanadasse 14.mail 1955 oli minu
viimane õhtusöök Inglismaal perekond
Parrese kodus, kus jätsin nendega
jumalaga. Olin nendega kirjavahetuses
kuni 1997 aastani. Siis Valli Parres
kirjutas, et tema abikaasa suri 11.
juulil 1997. See oli viimane teade
nendest. Nende sõbrad Saksamaa ajast
elasid Ottawas nagu minagi.

Valli Parrese sõnadega oli
laulatus Tartus nende jumalagajätt
Eestiga.

Kalev Lillak

Pildil:
Valli Parres,
Dr. Hillari Parres,
Kalev Lillak
Foto võetud Valli Parrese sünnipäeval
31.dets.1951
Dudley, England
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Eesti Sihtkapital Kanadas soovib õnne ja kordaminekuid
tublidele 2013. a stipendiaatidele!

Paul Kõvamees õpib Briti Kolumbia
Tehnoloogiainstituudis toidutehnoloogiat. Paul on
aktiivne Vancouveri eesti ühiskonnas. Lapsena
õppis ta VES täienduskoolis, esines mitmetel
üritustel ja on teinud tööd Vancouveri maakoha
Mäeotsa ning kiriku korrashoidmise heaks. Pauli
vanematekodud on Eestis ning noormehel oli
võimalus õppida terve kooliaasta nende sünnimaal
Muhu Liiva Põhikoolis.

(Ilmus Eesti Elus # 24, 14. juuni 2013)

Lugemine hoiab mälu virge ka vanemas eas

Raamatud, ristsõnad, male ja näitusekülastused ei lase vananeval närvisüsteemil laisaks muutuda ning
hoiavad mälu korras. Mõõdukas vaimne treening talitseb isegi esimesi tekkivaid dementsuse märke,
näitas ajakirjas Neurology ilmunud uurimus.

Chicago Rushi ülikooli neuroteadlane Robert Wilson korraldas ainulaadse uuringu. Tema uurimisrühm
jälgis vabatahtlikke vanemas eas inimesi, kes lasid igal aastal testida oma mälu ja vaimset võimekust.
Lisaks pidasid katsealused päevikut selle kohta, kui paljud nad lugesid raamatuid, kirjutasid kirju,
mängisid malet, käisid muuseumis ja teatris. Samuti olid kõik inimesed täitnud küsimustiku oma
lapsepõlve ja noorusaastate harjumuste ning hobide kohta.

Katses osalenud inimestest ligi kolmsada suri. Keskmiselt olid nad siis 89 aastat vanad.
Pärast surma sai Wilson uurida vabatahtlike aju ning otsida sealt vanadusnõtruse ja mäluhäiretega
seotud anatoomilisi muutusi. Selgus, et neil, kes kes elu lõpus kõige vähem kirjutasid, lugesid ja
näitustel käisid halvenes mälu pea poole kiiremini kui nendel, kes olid nii-öelda keskmiste vaimsete
harjumustega. Kõige paremas vormis püsisid need, kes tegid vaimset tööd lapseeast kuni elu lõpuni.

Aive Mõttus
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Õpetaja Mihkel Kukk
koges Vancouveri eestlaste külalislahkust ja erksat vaimu

Kuigi pool aastat vahtralehemaal ootas Rapla koguduse õpetajat Mihkel Kukke ees põhiliselt
sama töö, mis koduski, oli see siiski ülimalt muljeterohke ning oluline vaheldus täiesti uues keskkonnas.

Kanada läänerannikul Vancouveris, kus ajavahe Eestiga on 10 tundi, elas õpetaja Kukk koos
abikaasa Anneliga mullu novembri lõpust kuni tänavu mai lõpuni. Tema teenida oli sealne 1950. aastal
asutatud eestlaste luterlik Peetri kogudus, kus juba paar aastat pole oma kohapealset vaimulikku olnud
ning seetõttu on koguduse nõukogu palunud abi Kodu-Eestist.

1940ndate lõpul kujunes Vancouver Toronto ja Montreali kõrval üheks põhiliseks Euroopast
ümber asunud eestlaste väljarännukohaks Kanadas. Kodumaast kaugele sattunud ja sinna oma juured
ajanud eestlastele on nende identiteedis oluline roll kanda olnud just omakeelsel kirikul. Kuigi
jõululaupäeva jumalateenistusele tulijatest ligi pool ei osanud enam eesti keelt, ei takistanud see ka keelt
mitterääkivaid eestlaste järglasi selles osalemast. Kahjuks on kadumas väliseestlaste vanem põlvkond, kes
lahkus kodumaal omandatud eesti keelega ja kes on püüdnud seda läbi pagulasaastate hoida.

Pühapäevaseid jumalateenistusi, kuhu koguneb keskmiselt 30 inimese ringis, saab pidada veel
eesti keeles, aga matuseid reeglina enam mitte. Aktiivseid liikmeid on Peetri koguduses poolteistsada.
Liikmemaksu sellises mõttes, nagu meil Eestis tavaks, Vancouveri Peetri kogudusel ei ole. Igal
jumalateeistusel toimuva korjanduse ajal paneb igaüks ümbrikusse oma nimelise annetuse, mis
arvestatakse tema kirikumaksuks.

Vancouveri eripära teiste väliseestlaste keskustega võrreldes on see, et nad on ehitanud endale
koguni kolm kirikut. Luterlik Peetri kirik, mida hakkati ehitama 1963. aastal ja mida kasutab algusest
peale ka õigeusu kogudus ning kus on ruumid ka kohaliku Eesti Seltsi tegevuseks, ning pisut varem
valmis saanud ühendatud baptistikirik tegutsevad praeguseni. Kolmandat, põhiliselt vaimulike
raadiosaadete edastamiseks kodukiriku nime all rajatud nelipühikallakuga pühakodu kasutab praegu
hiinakeelne kogudus.

Kosmopoliitne linn
Alles 1886. aastal linnaõigused saanud Vancouver on täna üks paljurahvuselisemaid ja

kosmopoliitsemaid linnu maailmas. Peaaegu pool elanikest on Aasia päritolu ning nendest omakorda pool
tulnud erinevatel aegadel üle ookeani Hiinast. Mihkel Kukke üllatas just hiinakeelsete kristlike koguduste
suur arv linnas. Samas ei märganud ta seal ei usulist ega rahvuslikku sallimatust. Kõrvuti kristlike
kirikutega tegutsevad budislikud kloostrid, sikhide templid ja moslemite mošeed.

Veel 40 aastat tagasi loeti Vancouveris ja selle ümbruses eestlaste arvuks umbes kaks tuhat, ent
praeguseks on see arv kahanenud mõnele sajale. Et mehed said tööd põhiliselt ehituses, oli paarikümne
aastaga sinna tekkinud juba üle poolesaja eestlaste ehitusfirma. Üks neist ettevõtjaist, Valtu-Nurme külast
pärit Rudolf Olljum, kes oli väga aktiivne ka sealse koguduse elus ja osales peaaegu kõigis Vancouveri
eestlaste ettevõtmistes, rajas isegi Tallinna-nimelise tänava.

Viimase kahe aastakümne jooksul on lisaks õppijatele ja ajutistele töötajatele Vancouverisse,
mida kohalikud selle asukoha tõttu maailma kaumimaks linnaks peavad, eestlasi kodumaalt ka päriseks
elama läinud. Osa neist on aktiivselt sulandunud kohalikku eesti ellu. Rõõmu teeb, et lisaks pensionäride
Kuldsele Klubile tegutseb eesti täienduskool ning kultuuriühing, samuti segakoor, amsambel Leelo ja
rahvatantsurühm Kilplased. Peetri kiriku allruumides tegusevat raamatukogu, kuhu jõuab ka kodumaal
ilmunud uudiskirjandust, külastatakse aktiivselt.

Eestimeelsus elab
Pariisiga umbes samal laiuskraadil asuv Vancouver, kus on palju kaunist mäelist ja veelist vaadet,

on väga soodus koht elamiseks. Kõrge kaljumäestik peab kinni talvel põhja poolt tulvava külma ja suvel
kaitseb Vaikne ookean liigse ülekuumenemise eest. Linnas põhjas kõrguvates mägedes on lund piisavalt,
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mistõttu talispordi harrastajate jaoks on see lausa paradiis, aga all-linnas nägid nad sel talvel lund maas
vaid ühel päeval enne jõule. Sügistalvine aeg on Vancouveris sageli küllaltki vihmane-sombune, nii et
mäed ei paista pilvede seest alati väljagi. Samas võib ilm lausa poole päevaga muutuda.

Eriti ilus on kevadine õitsemisaeg, kui jaapani kirsipuud ja võimsad rododendronid oma õiteilu
paariks kuuks lahti löövad. Ilmselt on loodus ka inimestele positiivselt mõjunud, sest isegi eakad
inimesed on väga rõõmsameelsed, vitaalsed ja energilised. „Ega 90-aastasele ei pakuks seal küll rohkem
kui 75.” märkis Mihkel Kukk.

Õpetaja ja tema abikaasa eluasemeks anti südalinna lähedal kena korter, mis kuulus ühele
hooldekodus viibivale eestlasest koguduseliikmele. Nende käsutuses oli ka auto, sest kirikusse oli kodust
üle 7 kilomeetri. Õpetaja Kukk ja tema abikaasa on väga tänulikud Vancouveri kogudusele, kes
võimaldasid ka nende lastel seal külas käia.

Kui ma Mihkel Kukelt küsisin, mis talle tagasi vaadates kõige positiivsemana Kanadas oldud
ajast meenub, vastas ta ilma pikemalt mõtlemata, et sealsed inimesed. Nendest tunnevad nad siiani
puudust, Väga sageli kutsuti külla või viidi näiteks hiina restorani õhtusöögile. Õpetaja Kukk ütleb, et
isegi oma kodumaal töötanud 30 aasta jooksul pole ta nii palju koguduse liikmeid nende kodudes
külastanud kui selle poole aasta jooksul Vancouveris.

Sügisest asub sealset Peetri kogudust teenima endine Kullamaa koguduse õpetaja Ants Leedjärv
abikaasa Tooniga. Vancouveri ühendatud baptistikogudus on kutsunud omale külalisvaimulikke Eestis
juba üle 10 aasta. Septembrist läheb sinna aastasele missioonile Kohila baptistikoguduse pastor Viljar
Liht abikaasa Piiaga. Õpetaja Kukk soovib neile mõlemale seal ilusat teenimisaega. Kuigi väliseestlaste
noorema generatsiooni hulgas on eesti keel paratamatult hääbumas, pole siiski veel vaibumas Vancouveri
eesti kogukonna eestimeelne vaim ning nende religioossed pürgimised, tõdeb Mihkel Kukk lootusrikkalt.

Maire Kõrver
Raplamaa Sõnumid

17. juuli 2013

Kodukask
Vana kask seal koplinurgas
Koduõue lähedal,
Minu mälestuste hulgas
Elad veelgi – võõral maal.

Mõtlen: kas ka sellel suvel –
Roheluses lehitsed,
Kasvad kaunilt kodulävel,
Trööstiandvalt kohised?

Või on’s hävinud su põues,
Elujõud – nüüd närtsind sa,
Nähes muret koduõues,
Sundis lein sind surema?

Minu mälestustes seisab
Roheline sinu latv,
Eha valgel varje heidab
Sinu kaunis siluett.

L. Rei
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Vaivara matkarajast
Vaivara matkarajal Mummassaare ranna lähedal taastatud 2. ilmasõja aegne kaitseliin sobib nii

luuremängudeks kui lihtsalt läbijalutamiseks. Järgmise sammuna peaks matkaraja atraktiivseim osa
muutuma paremini ligipääsetavaks.

2. maailmasõja aegsest
Mummassaare rannakaitseliinist
taastati ja korrastati mõne kuuga üle
poole kilomeetri pikkune huvirada,
millele jäävad kaks punkrit, kaevikud
ja kuulipilduri laskepesad. Projektijuht,
Alutaguse matkaklubi esimees Ingrid
Kuligina selgitab, et kaeviku sõjaaegne
toestus oli suuremas osas ära
mädanenud. Tööde käigus toestati osa
kaevikust uute palkidega, osa lihtsalt
puhastati. Raja lõpuosas ei tehtud
midagi peale võsa raiumise ja kõik on
jäänud nii, nagu oli. Et oleks
võrdluseks näha, millisena ta on
ajahambast puretuna säilinud.

Ivika Maidre lisab, et tööde
käigus tekkis küsimus, kas palgid
koorida või mitte. "Autentsem on
koorimata palk, sest sõja ajal ei olnud
kellelgi aega palke koorida.
Autentsuse huvides nii tehtigi, kuigi
koorimata palk mädaneb kiiremini.
Aga kui palgid oleksid kooritud, oleks
kaevik sauna stiilis ja väga kunstlik."

Mummassaare kaitsevööndi
taastamistöid korraldanud ja teinud
Ando Mesi ja Argo Villers kinnitavad,
et rada on täiesti ohutu, sest enne
kaevamistööde algust käisid nad
miiniotsijaga maa-ala läbi. Mesi
räägib, et kaheksa tundi labidaga

kaevata oli füüsiliselt raske töö, aga vähemalt ei pidanud kaevikut maha märkima, sest joon oli ees näha.
"Ja on olemas targad raamatud, kus on kirjas, kui lai ja sügav peab kaevik olema. Standardsügavus on
umbes poolteist meetrit, meie täissügavuseni ei kaevanud."

Punkritest, mis olid aastakümnetega sisse vajunud, ehitati üles kaks. Eeskoja ja elamisosaga
suurem punker on 3 meetrit lai ja 6 meetrit pikk, kõrgus on keskel üle 2 meetri. "See on kaheksale
mehele, tulevikus võiks sinna ka narid panna," arvab Mesi ja kiidab, et katus sai korralik ning vettpidav:
kahekordne palk, tõrvapapp vahel ning peal on liiv ja mättad.

Seda, kui palju punkreid kaitseliinil ajalooliselt oli, ei osanud Maidre öelda. "Ajalooline taust on
ära segatud, sest kümmekond aastat tagasi tehti siin kaitseväe õppusi ja kaevati neid juurde," jutustab
Maidre. "Kirjandusest on teada, et sellest kaitseliini lõigust ei püüdnudki keegi läbi tulla. 1943. aastal oli
siin rannakaitse, aga 1944. aastal, Sinimägede lahingute ajal, oli see mereäärne eestlaste, Rebase pataljoni
valvata. Aktiivses lahingutegevuses nad ei osalenud, seetõttu polnud siin ka erilisi leide."
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Padrunikestad, täispadrunid, sõduri poolik vöörihm, padrunitaskud, gaasimaski torbik,
miinipilduja miinisabad, püssipära – loetlevad Villers ja Mesi kaevamistöödel päevavalgele tulnud
kraami, mis uuesti maapõue maeti.

Kaevikud ja punkrid on ainult üks osa Vaivara matkaraja arendamise projektist. Selle käigus
muudeti ka matkaraja marsruuti, mis oli algselt 24 kilomeetrit pikk, algas Perjatsis ja lõppes Merikülas.

"Sellise matkaraja probleemiks on
see, et kui jõuad raja lõppu, siis
kuidas sa oma sõidukini tagasi
saad," selgitab ta.

Nüüd on ligi 12
kilomeetrise matkaraja algus ja lõpp
Vaivara vallavalitsuse juures, see
läbib kõiki kolme Sinimäge, vana
kalmistut, Põhjasõja-aegset Rootsi
kaitsevalli ning muid ajaloolisi ja
looduslikke vaatamisväärsusi.
"Projektiga loodi ka korralik
matkaraja andmebaas, mida saavad
kasutada giidid ja retkejuhid, aga ka
õpetajad, enne kui nad klassiga siia
tulevad."

SIRLE SOMMER-KALDA

Mummassaare rand

Laatre ristipuu
Laatre surnuaia lähedal (endine Sangaste kihelkond) hakkab oma eluteed lõpetama iidne mänd –

ristipettäi. Kui palju kadunukesi see puu on näinud, seda teab vaid vanajumal ise. Iga rist tema tüves
meenutab üht kadunukest, kuid neid riste on seal sadu, väikesi ja suuri, kinnikasvanuid ja värskeid,
madalal ja kõrgel. Enamik riste on aastakümneid vanad, kuid leidub ka mõne aasta vanuseid. Need on
lõigatud kadunukese viimsel teekonnal kodust kalmistule. Risti lõikab puuse lähem meessoost sugulane,
kaasneb rituaalne söömine ja viina joomine.

Ristide lõikamise komme kadunukese viimasel teekonnal on aastasadu vana. Teateid sellisest
toimingust on ka mujalt Eestist, näiteks Saaremaalt, Virumaalt, Viljandimaalt, samuti Soomest ja Põhja-
Lätist. Kuid sealt on komme kaudunud ning nüüd säilinud vaid mõne Võrumaa ja Lõuna-Tartumaa endise
kihelkonna alal.

Enamasti lõigati rist okaspuu (männi või kuuse) tüvele, kuid ka kasele, tammele, haavale ja
lepale. Puu valikul arvestati puu vaatepilt, tee lähedust ja elujõulisust. Eelistatult valiti siiski mänd, sest
männi tüves püsib rist pikka aega: ei kasva nii kiiresti kinni kui lehtpuudel. Kuusega võrreldes on ka
vaigujooks männil nõrgem.

Rist lõigatakse elavasse puuse kodu ja surnuaia vahel selleks, et kadunukese hing ei hakkaks
kodus käima ja elavaid kummitama. Paljude külade lähedal on risti lõikamiseks kindel puu või metsatukk
– ristimets. Kahjuks jääb selliseid puid ja salusid vähemaks, sest mets on raha, metsa omanikud ja
ülestöötajad pola aga tihti kohalikud, vaid sissesõitnud. Neile ei loe kohalikud kombed ja eluviis midagi,
sest see ei maksa. Maksab raha, mida saab puidust. Säärane käitumine on masendav ja ülekohtune. Siiski
tahaks loota, et kombed, mis ühedavad inimesi ja loodust, kanduvad ka tulevastele põlvedele.

Ahto Raudoja
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Elu kassina
Selgroog on ka inimese telgjoon, mille paindlikkusest sõltub kogu

keha tervis ja ilu. Selgroo väheliikuvate lülide vahele on soolad kärmed
kogunema, põhjustades selja jäikust ja kiirgavat valu. Nii nagu sammal ei
kasva liikuvale kivile, nii ei ladestu soolad sinna, kus neile rahu ei anta.
Me teame, kuidas vehkida käte ja astuda jalgadega, aga kuidas liigutada
selgroogu? Siin tuleb appi jooga.

Jooga ei kujuta endast sugugi mitte ainult naeltel kõndimist ja pea
peal seismist. Samuti ei tarvitse joogaga tegeleja olla maailmanägemiselt
idamaist usku. Jooga on eelkõige tervisvõimlemine ning õpetab inimesi
oma keha tunnetama ja armastama.

Kiisu-kiisu. Selle harjutuse nimi ongi kass ehk kiisu. Võtame
käpuli asendi, jalad toetuvad puusa- ja käed õlgade laiuselt maha.
Hingame sisse ja veame selja nõgusaks. Alustame liikumist, alumistest
seljalülidest kuni kaelalülideni, pea tõuseb uudishimulikult püsti ja kõrvad
lähevad kikki. Kui meil oleks saba, tõuseks seegi uhkelt püsti. Välja
hingates hakake selga alates alumistest lülidest küüru tõmbama. Sisse
hingates vedage jälle selg nõgusaks. Kas tunnete, kuidas selg laieneb?
Jälle küür selga ja selg nõgusaks – kuni tahtmist jätkub ja harjutus mõnu
pakub. Puhkuseks võtame lõpuks nn murtud lehe asendi: istume kandadel,
sirutame käed ette ja libistame end põrandale. Pea toetub kergelt
käsivartele.

Eriti reibas kass. Vaat see kass on nii reibas, et valmistub
hiirejahiks. Võtame jälle sama käpuli asendi, põlved hoiame aga rohkem
koos, et tasakaal säiliks. Välja hingates ja selga küüru tõmmates toome
parema jala põlve otsmikuni ja sisse hingates sirutame sama jala taha
välja. Niimoodi liigume mitu korda. Seejärel vahetame jalga. Näete, saba
polegi vaja, jalg teeb selle uhke sirutuse ise ära.

Mõni kass elab katusel. Selle harjutuse nimi on katus. Algasend on
sama, mis kassil, käpuli ja jalad-käed veidi harkis. Sisse hingates veame
selja nõgusaks, välja hingates aga tõuseme katusesse: ristluu on
katuseharja kõrgeimaks punktiks, käed-jalad toetuvad maha. Pea vajub
käte vahele. Esialgu on üsna suur kunst jalalabasid tervenisti maas hoida, ikka kiputakse kikivarvule
tõusma. See annab märku jalgade tagalihaste lühidusest ja treenimatusest. Katsusest laskume jälle nõgusa
seljaga kiisusse. Uuesti väljahingamine ja katus ning ehk nüüd ulatub suurem osa jalalabast maha?
Puhkame jälle murtud lehena.

Kui see harjutus meil juba päris hästi välja tuleb, püüame mõneks ajaks katusesse jäädagi. Nagu
keerukuju mängus. Ärge kassi siiski sellele katusele kõndima kujutlege – ta võib teid oma sabaga
köditada ja katus kukubki kokku.

Kassiharjutused on joogas ühed vanemad. Neid kasutatakse sageli pikkade harjutuste seeriate
sisse lükituna. Liikuv selgroog tagab kehale nõtkuse ja tervise, meelele reipuse ja elujõu. Ning kui jälle
kassi peale mõelda, siis ega magavale kassile hiir suhu ei jookse! Ikka tuleb luurata (kõrvad kikkis),
vahepeal koera karta (selg küürus) ja siis taas luurata, ükskõik kas kõrges rohus või katusel.

Kaja Prügi

Kiisu

Murtud
leht

Reibas
kass

Katus
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VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on 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

Paul Erikson Adolf Kraan - Tallinn, 2012
Eluloolistel andmetel põhinev ajalooline romaan. Romaan jutustab peategelase

lapsepõlvest Narvas, koolipõlvest venekeelses algkoolis, spordiharrastustest spordi- ja
karskusseltsi «Võitleja« liikmena, järgnenud I maailmasõjast, sõjavangistusest Saksa- ja
Prantsusmaal ning lõpuks Eesti Vabariigi algusaastaist. Varrak

Valter Ojakäär ja muusika – naeru ja nuttu pikalt eluteelt Valter Ojakäär – Tallinn, 2013
Valter Ojakäär, helilooja ja džässiteoreetik vaatab tagasi käidud teele. Tema mälus

jooksevad eluaastad kui kaadrid nähtud filmidest, kuid autor on nüüd neist kaugenenud ja pilk on
terasem, elukogemus hindamatu.. TEA Kirjastus

Peeglitrikid – mõtted ja luule Eino Tamberg - Tallinn, 2012
Eesti armastatud helilooja mõtted loomingust ja loomisest, muusikast meie ümber,

õpetamisest, armastusest ja õnnelik olemisest on kogutud tema raamatutest ja märkmetest.
SE&JS

Päevad käivad päripäeva Sulev Oll - Tallinn, 2012
Terviklik ja sisukas luuleraamat meie rahvakalendri tähtpäevadest – küünlapäevast,

vastlapäevast, jüripäevast, jaanipäevast jne. See on meeleolurännak läbi aasta. TEA

Sinise rongi mõistatus Agatha Christie – Tallinn, 2008
Saatuse tahtel viibib kõigi poolt austatud Hercule Poirot rongis, kus pannakse toime

külmavereline röövmõrv. Varrak

Minu elu tsunftis Nõmmik, Sulev – Tallinn, 2012
Sulev Nõmmik kirjutas väga palju, talle meeldis kirjutada. Oma kolleege meenutades

valmis käsikiri «Minu elu tsunftis». Seni ainult katkenditena ilmunud mälestused jõuavad nüüd
lugejani kärpimata.

Tänapäev

Lonely Planet: Estonia, Latvia, Lithuania Presser, Brandon jt. – Footscray, 2012
Lonely Planet travel guide to the Baltic countries. Lonely Planet Publishers

Estonian Dictionary and Phrasebook Benyukh, Ksenia – New York, 2007
This pocket-sized softcover provides practical assistance for English speakers travelling

to Estonia or those who wish to communicate with Estonian speakers worldwide.
Hippocrene Books

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Lääneranniku Eesti Päevad San Franciscos

Avaaktusel – Tiit Helimets Akadeemiline lõuna – Korp! Filiae Patriae õed

Meeskoor laulupeol – dirigent Jüri Rent Hanna-Liina Võsa

Tuljak Teater “Papa” Torontost
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LEP 2013 Tantsupidu „Piirideta Eesti”
30.juunil 2013 – Yerba Buena Gardens

Mare Tutti fotod
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Rahvapidu 1.juulil 2013 – Castle Rock Park

Eesti Noorte Puhkpilliorkester Murutants

Olev Rumm ja Harry Jaako EOLL lipuga. Vancouveri kord on 2015.a.
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Eesti Meestelaulu Seltsi esinemine Salakõrtsis (1.juulil) – dirigent Jüri Rent

Olev Rumm – LEP2015 (Vancouver-Whistler) esimees
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E-Stuudio Tütarlastekoor
Külli Lokko dirigent

Ryerson kirikus - 22.juulil 2013 - Ryerson United Church

Koos Chor Leoni meeskooriga – with the men of Chor Leoni
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Eesti Meestelaulu Seltsi koor

Jaanipäevapeol Mäeotsal – 22.juunil

Eesti kirikus – 24.juunil
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Christine Lepik Robertson - EV Aukonsul Edmontonis

I am delighted to write this introduction for my best friend Christine Lepik
Robertson, who has just been appointed Honorary Consul, Estonia for Alberta. This is a
huge honor for her and I couldn't be a prouder friend!

Christine and I have been together
literally since the day I was born. She was my
one and only guest at my first birthday, when
she was a much older and sophisticated "two
year old"! - Our two families were very
close growing up, taking many vacations all
together to Osoyoos and to Hawaii. Her dad
William is my godfather - who will turn 90
next year! - and my mom Irene is Godmother
to Christine's sister Vaike. Christine and I
have continued this tradition, with each of us
being Godmothers to our respective
sons. Growing up, we not only did Eesti
Kool together, but also gymnastics and folk
dancing and have stayed best friends to this
day, recently attending the San Francisco LEP
together.

Christine is a smart, dynamic, very
entrepreneurial woman who together with
husband David has built a thriving successful aviation company in Alberta. As a
successful business woman, her appointment as Consul is no surprise. Christine has a
robust network of government and business colleagues and is already building her
network in Estonia. She brings great energy, enthusiasm and drive to her new role.

For more about this exciting appointment, please see below.
Evaleen Jääger Roy

---------------------------------------------------------------------------------------------------
I am very honoured to have received this posting! As of May 16th2013, my candidature to the
post of Honorary Consul of Estonia in Alberta was fully approved by Department of Foreign
Affairs and International Trade Canada. This comes after extensive interviews in Estonia on
March 15th of this year. I met with the External Economic and Development Cooperation
Department, Department of Europe and Transatlantic Cooperation, the Consular Department,
the Undersecretary of Legal and Consular Affairs and the Public Diplomacy Department. This
was followed up with a second day of meetings including a visit to the Office of the Embassy of
Canada to Estonia in Tallinn, Meeting with the Director of Estonian Investment and Trade
Agency, Meeting with the Estonian Chamber of Commerce and Industry and the ICT Cluster. It
was a quick visit but I did manage to rent a car and drove to Tartu then over to Narva and back
to Tallinn over the weekend. This also allowed me to see the oil shale deposits Estonia has in
Ida-Virumaa. Estonia has about a hundred years of production shale reserves or more!
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In this new position, there are some expectations. I will serve as an intermediary between the
Estonian Embassy in Ottawa and the Estonians in Alberta, assist Estonians requiring consular
assistance, partake in Government Relations with the Government of Alberta and promotebi-
lateral partnerships between Canada and Estonia in terms of business, culture and investment. I
believe my term as a Public School Board Trustee prepared me for the role to promote
Government Relations and I am an entrepreneur, having been active in the aviation business for
29 years with my husband David. I have a Bachelor of Home Economics degree from University
of British Columbia, Registered Dietitian, and fluent in Estonian.

Although the position has just been approved, it has been a busy spring/summer:

On June 10 and 11th, I accompanied Riho Kruuv, Chargé d’Affaires, Embassy of Estonia in Canada
in his Edmonton, Alberta meetings. He assisted in setting up my office followed by a small
reception in his honour. We wanted to thank him for his assistance to Albertans during his term
in Canada.

June 14th, I attended the annual Alberta Government Briefing for Consular and Other
Representatives at Government House in Edmonton.

June 19th, I attended the Edmonton Consular Corps year end meeting - 27 countries are
represented in Edmonton.

June 27th, I attended the Estonian North American Honorary Consul meeting in San Francisco
June 27 before LEP-ESTO 2013. The West Coast Estonian Days was celebrating its 60th
anniversary and for the first time held in conjunction with the worldwide ESTO festival.

Sept 18 - 20 - I will accompamy a delegation of Estonians (the ICT Cluster) visiting Edmonton.

Early fall (late October), I will hold my official office opening in Edmonton. I have held off
knowing that the Embassy of Estonia in Canada will be announcing an Ambassador and it is my
hope to have the Ambassador attend this official event.

2014 – it is expected that all of the approximately 160 Estonian Honorary Consuls attend a
meeting in Tallinn prior to Laulupidu (Song Festival).

It is an exciting time as Estonia progresses and I am pleased to be involved in my heritage!

Parimaid tervisi soovides,

Christine Lepik Robertson
Honorary Consul of the Republic of Estonia for Alberta (EV Aukonsul Edmontonis)
780-890-1304
crobertson@shellaero.com
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Record Number of Full-Length Movies
Released in Estonia in 2012

As many as 46 full-length films were released in Estonia in 2012, of which 13 were full-length
feature films and 33 full-length documentaries, Statistics Estonia said on Wednesday.

Altogether 241 films, including 195 short films, were released in Estonia during the year when
Estonian film celebrated its 100th birthday. The total number of films released, however, was smaller than
in 2003, when a record 261 films were released, including 240 short films.A full-length film is a film
having a duration of at least 60 minutes, or 52 minutes in case of TV formats.

A total of 332 films were shown in Estonian cinemas in 2012, the biggest number for any year
since Estonia regained its independence. Of the films 28 were Estonian, 134 European productions, 154
US productions, and 16 productions of other countries. The percentage of European productions and
productions of other countries has increased over the past years while the share of US films has
decreased. The number of Estonian films peaked in 2011 when 40 Estonian films ran in the country's
cinemas in the course of the year.

The number of cinema visits in 2012 was close to 2.5 million, higher than in any other of the last
20 years. Compared to 2011, the number of cinema visits grew by more than 100 000.

The most popular films in Estonia during the year were "Ice Age 4" with 171 000 visits, "Skyfall"
with 95 000 visits, and "Madagascar 3" with 88 000 visits. The most popular Estonian release,
"Seenelkaik" (" Mushrooming") by Toomas Hussar, was fourth with 73 700 visits. "Eestlanna Pariisis"
("Une Estonienne a Paris") by Ilmar Raag placed 15th with 36 600 visits and "Vasaku jala reede" ("Bad
Hair Friday") by Andres Kopper and Arun Tamm 21st with 33 000 visits.

Altogether Estonian films gathered nearly 250 000 visits or 10% of the total number of cinema
visits during the year.

The average price of a cinema ticket was 4.1 euros, unchanged from the preceding year.

Estonian Review/ BNS, 31 May 2013

Logo Konkurs • Logo Contest

LEP logo valitakse traditsiooniliselt läbi avatud konkursi. Igaüks võib esitada oma disaini,
millest võibki saada LEP 2015 logo!
Ettepanekuid oodatakse 1. juulist 31. detsembrini sellel aastal. Palun saatke oma
kõrgresolutsioonis logo ettepanek aadressile logo@LEP2015.com.

Do you want to contribute to LEP history? Anyone can submit their design for the chance to
have it chosen to represent LEP 2015.
Submissions will be accepted from July 1st to December 31st, 2013. Please send your high
resolution submissions to logo@LEP2015.com.
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Tallinn Among Top 21 Intelligent Communities in the World

The international think tank Intelligent Community Forum (ICF) included Tallinn,
the capital of Estonia, on its list of the 21 most intelligent communities in the world.
Making it onto the Smart21 list is the first step in the competition of over 400
communities worldwide vying for the title of the most intelligent community of the year.

All the areas on the Smart21 list are good examples of economic development and
the city government of Tallinn considers it an honour to even be included on the list.

Tallinn and the other competitors all focused on the same themes in their
applications for this year – innovation and employment. Tallinn was then compared to
other communities on the basis of these two areas. Tallinn’s application included
descriptions of programmes and development plans that have created a foundation for
innovation in the city of Tallinn, including the initiative to create an IT academy and the
Estonian Information Society Strategy 2013+.

This is not the first time that the city of Tallinn has been recognised by the New
York based ICF. From 2007-2010 Tallinn was ranked among the Seven Most Intelligent
Communities.

The Intelligent Community Forum is a non-profit organisation that brings together
intelligent communities from all over the world. The organisation introduces its
members’ accomplishments to the world, helps to develop valuable ties among the public
and private sector leaders in its communities, helps with peaceful development in
communities, and tries to ensure good opportunities for innovative and dynamic
information technology development.

Only communities that qualify for the Smart21, Intelligent Community of the
Year, or Top Seven Intelligent Communities can be members of the ICF. Tallinn’s
participation in the work of the ICF offers good opportunities to gain useful knowledge
about IT and other high-technology solutions in the public sectors of other countries.
Being part of the ICF also helps to introduce Tallinn as an innovative and developed
community with modern solutions in the public sector outside of the European Union.

Source: http://www.intelligentcommunity.org/; Estonia.eu

Kadripäeva pidu
23.nov. 2013, 6 pm
Meie Kodu
6520 Oak Street

Entertainment
Coffee/goodies

Come in costume
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Past and future collide in Tallinn

Tallinn is making up for lost time. Having
endured a Nazi invasion and decades of Soviet
rule before gaining independence 22 years
ago, the Estonian capital is still very much like
a freshman at university, relishing a taste of
freedom, revved up on Red Bull and ready to
party.

And yet, wherever you go, history smacks you
on the back of the head like an ill-advised shot
of Jagermeister. Remnants of the past are
juxtaposed against a kind of frenetic, youthful
joy and capitalist ambition. If you want to

experience a society at a cultural and temporal crossroad, visit Tallinn.

The allure of Old Town
For most visitors, the main year-round attraction is the medieval Old Town.

This pedestrian-friendly core is partly framed by turreted city walls, which embrace a maze of
cobblestone streets and a Town Hall flanked by cafés and handicraft shops.

A 16th-century stone tower still stands atop Toompea (“Castle Hill”), while a heavily ornamented,
onion-domed Orthodox cathedral from the late 19th-century presides over a square nearby.

For an old-fashioned feast, sit down for a meal of bear, wild boar and elk at Olde Hansa, which is
kitted out with iron candelabras, tapestries and minstrels playing in a gallery.

If it proves too rich, head over to the Raeapteek Apothecary Museum on the Town Hall Square:
Among disturbing displays of jarred toads, burnt hedgehog and dried deer penises – all of which have
far surpassed their “use-by” date – you’ll find modern medicines and wrinkle-reducing creams for sale.

After dark, the Old Town pulsates with an eclectic nightlife. Hipsters groove to wax-spun tunes from
the 1950s, ’60s and ’70s at Kohvik Must Puudel (Black Poodle Café), a basement dive outfitted with
retro furnishings, while a few blocks away at Club Privé, men in black leather dance atop glass
platforms while girls in skimpy “police” uniforms distribute shots.

The struggle for independence
Even in the midst of 21st-century excess, reminders of Tallinn’s oppressive past remain. At the
Rotermanni Vanakraamiturg flea market, where daylight filters dimly through dusty windows, visitors
are greeted by the usual assortment of antique castoffs: battered trunks, a rocking horse, fringed
lampshades. But strange objects lurk in the murky recesses.

A painting of Joseph Stalin. A doll in a baby carriage, its face obscured by a gas mask. A shadow box
featuring a poignant display of bullet casings, a rusty bayonet and a multitude of medals – a memorial
for a fallen soldier, perhaps? It’s a warehouse of Estonian history.

For a more official collection of artifacts, check out the Museum of Occupations at the base of
Toompea. It is filled with relics from the Nazi and Soviet regimes, including larger-than-life statues of
former leaders, bullet-riddled objects from slain resistance forces, and a coffin-sized closet where
suspects were holed up for hours prior to interrogation.
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The TV tower on Tallinn’s outskirts, which provides 360-degree views over the city from 170 metres
up, is perhaps the most visible symbol of Estonia’s struggle for independence.

Mati Rumessen, who offers tours of the city, was one of the protesters who prevented Soviet troops
from shutting down this vital means of information distribution on Aug. 19, 1991.

“I could have been shot,” he says. Fortunately, the soldiers were ordered to stand down, and the
Soviet Union fell later that year.

The rocky road to capitalism
Today, Tallinn’s economy is based mostly on finance and Internet technology.

It was the birthplace of Skype and the first country to offer national online voting for local elections; a
pilot program is teaching computer coding to schoolchildren as young as seven. Still, the average
monthly income remains just €887 ($1,200) a month, compared with nearly €3,109 in Finland, where
many Estonians seek work to make ends meet.

“We call the ferries to Finland ‘slave ships,’” Rumessen notes wryly.

Things are improving. Many of the distinctive clapboard houses in the streets near the KUMU Estonian
art museum, opened in Kadriorg Park in 2006, have been restored.

In the Rotermann Quarter, a revitalized neighbourhood colonized by cafés, restaurants and
fashionable clothing shops, glass and steel structures are springing up around 19th-century
warehouses, a physical manifestation of Tallinn’s efforts to assume its place in the modern era without
obliterating its past.

The most obvious display of the city’s entry into capitalist society is the gleaming banks, offices and
hotels that tower over the Maakri district.

Swissotel Tallinn is the tallest of them all, a smoked glass monolith that dwarfs its neighbours. Inside,
the tailored decor – the vision of an Estonian designer – features dark wood and copper-coloured glass
tile accents.

The highlight is found at the 30th-floor restaurant. Beyond the crystal chandeliers and gossamer
curtains, the view extends towards the red-tiled roofs of Old Town, hunkered down beyond jagged
highrises that have sprung up like an artificial mountain range bisecting the city.

Tallinn is a marvellous, quirky mix of crumbling communism and fledgling capitalism – a rare glimpse
of a young nation finding its footing. Will it succeed? Cross your fingers and hope for the best, but
book your tickets now.

AMY LAUGHINGHOUSE
The Globe and Mail

Jul. 30, 2013
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Estonia as your next golfing vacation!

I have been playing golf in Estonia every year now for about the last 20 years and witnessed its
development. I spend my summers in Estonia and winters in Florida. There are now six high quality

courses for you to enjoy and more
are being built. These courses
offer a wide variety of play and in
general are more beautiful and
challenging than most courses in
the USA. I’m sending this
information because I’m amazed
that I seem to be the only
“väliseestlane” who is aware of
and taking advantage of what is
there.

My home course is
Niitvälja which is about a 30
minute drive from Tallinn. It is a
beautiful layout and features an
island green. A 45 minute train
ride from central Tallinn will also

get you there. Similarly, about 30 minutes away is the Estonian Golf and Country Club, located east of
Tallinn in Jõelähtme. This is a hilly seaside course offering fantastic views of the Baltic Sea. About the
same distance away on the road toward Tartu is Suuresta Golf. Pärnu offers its golf at White Beach.
Otepää’s golf course displays southern Estonia’s nature at its finest. On the island of Saarema, you’ll find
a beautiful golf course just 5 minutes outside of Kuresaare.

You can tour all the courses in a week but it would be better to allow two. There are many points
of interest near each course. I have added links to each course’s web page at the end for those that are
interested. Estonia’s golf is truly a hidden gem and highly kept secret!

Come mingle with the natives and tulge mängima! - Carl Orav

PS Some of you may recognize me as the author of We were Estonian Soldiers and Me Olime Eesti
Södurid.

Niitvälja: http://www.niitvaljagolf.ee/
Estonian Golf & Country Club: http://www.egcc.ee/en/
Suuresta: http://www.golfest.ee/SUURESTA+GOLFIKLUBI/id/48/
Otepää: http://www.otepaagolf.ee/
Pärnu: http://www.wbg.ee/
Saaremaa: http://www.saaregolf.ee/
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Kallid laulusõbrad!

Aeg jälle kokku tulla traditsioonilisele

MALLE ÜHISLAULU
JA KOHVIÕHTULE!
Reedel, 20. septembril 2013.a.

kella 19.00 kuni 21.00

Tulge kõik ja alustagem
uue energia ja rõõmsa lauluga

sügishooaja tegevust!

Palun tooge midagi kaasa kohvi kõrvale.

Jätkame ilusat
lauluõhtute traditsiooni,

mida Malle aastaid tagasi alustas!
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

06.09.2013 Ewert and the Two Dragons Media Club - 695 Cambie
St Vancouver

11.09.2013 12.00 Pensionaride klubi sügisene tegevus algab –
Senior’s Club fall activity begins

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

19.10.2013 10.00 Talgud Mäeotsa – 32113 Olson Ave
Mission

23.11.2013 18.00 Kadripäeva Pidu – Costume party Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

27.11.2013 Postipoisi jõulu numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

01.12.2013 12.00 Jõululaat – Christmas Market Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

04.12.2013 12.00 Pensionäride jõulud Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

07.12.2013 13.00 VES Jõulupuu – Christmas gathering Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

02.02.2014 12.15 VES Peakoosolek – VES AGM 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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Mountainview 
W E L L N E S S  C E N T R E

Providing Excellence in Naturopathic Medicine since 2001

www.freshperspectiveworks.com 

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

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

Kaela Scott  
Registered Clinical 

Counsellor 

Sarah Stevens  
 Physiotherapist/

Osteopath 

Kasia Rachfall 
Author, Speaker,   
Parenting Expert 

April Lacheur 
Artist 

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

Open House Partners you will be meeting at the event:  

Miki Dawson 
Author and Artist   

 

Alison Legge 
Aromatherapist 



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

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


