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Vabariigi President võidupühal
23. juunil 2014 Valgas

Lugupeetavad kaitseliitlased ja kaitseväelased.Head Läti võitlejad, kõik meie liitlased,
sõbrad,lugupeetav president Bērziņš.Hea Eesti rahvas.  

Täna, 95 aastat tagasi võitis Eesti vägi koos Läti üksustega meie ühist vaenlast, keda teame
Landeswehri nime all. See oli Võnnu
lahing. Cēsu kaujas.  

Aga nimetame Landeswehri
ja Punaarmeed, meie teist vastast
Vabadussõjas, õigete nimedega.
Nende hulgas olid impeeriumi
taastajad, rüüstajad, terroristid. Kui
mõistame, et just võit nende üle oli
Võidupüha olemus; kui mõistame,
mille vastu eestlased ja lätlased siin
Lõunarindel võitlesid, siis mõistame
ka seda, kui vähe on maailm 95
aastaga muutunud. Pole vaja elada
illusioonides. Kadunud on need
julgeoleku alustalad, millele oleme
koos oma liitlastega 23 aastat

toetunud. Meid rahustati kogu aeg, et maailm on muutunud, et Euroopas ei annekteerita territooriume, ei
minda sõjaliselt kallale. Tuleb välja, et ikka minnakse, et ikka okupeeritakse ja annekteeritakse.

Kõiki olulisi, riikide iseseisvust garanteerivaid lepinguid on viimase poole aasta jooksul rikutud.
Toores jõud, jõhker omavoli, valedega summutatud ebaõiglus ehk räige propaganda ja tõe moonutamine –
kõik see, mille vastu noor Eesti Vabariik pidi viis põlvkonda tagasi võitlema, pole kuhugi kadunud. Vaid
viimase veerandsajandi jooksul oleme ära harjunud rahu ja euroopaliku arenguga, põhiseaduse kaitse,
õigustatud ootuste ja heaolu paranemisega.

Mida näeme tänapäeval Ida-Ukrainas, nägi Eesti rahvas ise 1940. ja 1919. aastal. Me ei suuda ja
sageli ei tahagi ette kujutada, kui habras on tegelikult meie harjumuspärane heaolu. Kui habras on meid
ümbritsev rahu, meie iseseisvus, meie vabadus. Nagu ei kujutatud seda ette ka 1938. aastal ei Tartu
kohvikutes ega Valgamaa taludes. Nüüd teame, kui kalliks see petlik turvatunne peagi osutus. Seepärast
ongi meie esiisade ja -emade sajanditagust vaprust märkiv Võidupüha kaugelt sisukam kui pelk Jaaniõhtu
sissejuhatus.

See on eelkõige järelemõtlemise hetk. Eesti on külma sõja järgse maailmakorralduse ja Euroopa
rahu igavesse püsimisse alati suhtunud eluterve skepsisega. Minevik on meid ettevaatlikuks teinud.
Seetõttu oleme ka majanduslikult ränkadel aegadel alati riigikaitse tarvis raha leidnud. Sellepärast oleme
osalenud NATO missioonidel kodunt kaugel. Nüüd näeme, kuidas need investeeringud end ära tasuvad.
Nüüd öeldakse NATO ministrite kohtumistel, et teised peavad tegema nagu Eesti. Sest tuleb välja, et meil
ongi revanšistlik, revisionistlik naaber, kes ei arva, et 25 aastat tagasi vabanenud rahvaste kehtestatud
Euroopa kord peaks kestma. Ning kelle emissarid kuulutavad, et sallivus olla dekadents, ja et liberaalne
demokraatia, nagu meie seda mõistame, on vaid Lääne tsivilisatsiooni omapära. Taas räägitakse
impeeriumist. Propagandaveskid jahvatavad ega puhka.

Aga ka NATO ei maga. Kui 20 aastat tagasi pandi NATO roll Euroopas mõnel pool küsimärgi
alla, siis nüüd täidab allianss taas oma põhiülesannet, milleks on liitlaste territooriumi ja vabaduse
kaitsmine. NATO on Eestis kohal. Meie vetes, meie õhuruumis, meie maal. On väljendatud kahtlust, kas
Eestit ikka tullakse kaitsma, kui asi läheb tõsiseks? Tullakse, kinnitan teile. NATO kaitseb Eestis
iseennast. Muidu muudaks NATO kõik oma liikmed kaitsetuks. See „üks kõigi, kõik ühe eest" põhimõte
on loonud olukorra, kus mitte ühtki NATO liiget pole mitte ükski riik mitte kunagi julgenud rünnata.
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Sestap saab Eesti nagu iga teine alliansi liitlane end tugevalt tunda.Seekord on tegelik olukord
kõigile teada.Seekord oleme valmis vastu hakkama, kui vaja.Seekord koos liitlastega.

Hea Eesti rahvas. Eestil on võitlusvõimeline kaitsevägi, kes paneb vajadusel välja kümneid
tuhandeid hea väljaõppega mehi ja naisi. Meil on võimsa kaitsetahtega võitlusvalmis rahvavägi –
Kaitseliit. See on vastus neile, kes on kahelnud kohustusliku ajateenistuse mõttekuses. See on vastus ka
neile, kes on pidanud kaitseliitlasi sõda mängivateks poisikesteks, kellele meeldib relvaga ringi joosta,
selmet midagi kasulikku teha.

Ning, nagu ütlesin, meil on liitlased. NATO liitlaste lennukid Euroopa kõige uuemas ja
moodsamas lennubaasis. Liitlaste laevad Läänemerel. Liitlaste sõdurid koos meie omadega Eesti
baasides, Eesti NATO baasides.

Armas Eesti rahvas. Võidupühal on tavaks tunnustada kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid, kes
pühendavad oma vaba aega ja tahet meie kõigi vabaduse kaitsmisele. Just Ukraina sündmused tõestavad
Kaitseliidu vajalikkust. Ukrainas hakati vabatahtlike kaitseüksusi looma, neid välja õpetama ja varustama
alles siis, kui vägivald oli juba mõnda aega valitsenud. Eestis aga asutati Kaitseliit pärast seda, kui nähti
Esimese maailmasõja demobiliseeritud tsaariarmee sõdurite omavoli Lätis. Et seesuguseid asju Eestis ei
juhtuks, loodigi Kaitseliit. Just Kaitseliidu vaba tahe on see, mis võimalikku agressorit heidutab. Mees või
naine, kes kaitseb oma kodu, tegutseb hoopis teistsuguse meelsusega kui mõni roheline mehike,
palgasõdur või kriminaal. Iga võimalik vaenlane teab, et tema suurimaks ohuks on oma elukorraldust ja
väärtusi veendunult kaitsev rahvas. Näiteid leiame nii kaugemast kui lähemast minevikust.

Ukraina peamine õppetund Eestile seisneb küsimuses, millele iga rahvas ja ühiskond peab vastust
otsima iga päev. See küsimus kõlab: kas meie elukorraldus, meie vabadus on kaitsmist ja ohvreid väärt?
Sellele küsimusele saamegi vastata vaid meie ise. Meie kõik, olenemata vanusest, soost, ametist,
elukohast, rahvusest või emakeelest.

Ma olen uhke kogu Eesti rahva üle, sest see vastus on olnud üksmeelne nii Supilinnas kui
Lasnamäel, nii Narvas kui Valgas. Jah, see on meie endi riik, kus meie otsustame ja teeme ise oma
valikud. Eesti peab arvestama, et seda õigust ise otsustada seatakse pidevalt kahtluse alla. Mõne jaoks
oleme olnud liiga edukad, liiga sõltumatud, liiga isepäised, liiga euroopalikud, liiga ebasovetlikud. Eesti
rahvas on tõestanud, et vabadused – sõnavabadus, arvamusvabadus, liikumisvabadus –, õigusriik,
sõltumatu kohtuvõim ja demokraatlikud valimised viivad meid edasi. Kehastame just neis asjus kõike
seda, mida naaberriigis peetakse iseendale eksistentsiaalseks ohuks. Eesti ja Läti on riigid, kes
kehastavadki neile seal 20. sajandi suurimat katastroofi.

Nüüd ma aga küsin: kas me oleme valmis? Kas oleme nõus oma vabaduse kaitsmiseks rohkem
panustama? Kas oleme valmis vabaduse nimel loobuma mõnest hüvest või valimiste eel antud
lubadusest? Kas oleme valmis olema üksteise suhtes sõbralikumad ja mõistvamad? Kas suudame hoida
kokku?

Eesti on meie riik, meie vabadus, meie isikuvabadus, meie kodu ja pere. Eesti kaitse ei saa olla
kellegi teise asi. Eesti on meie asi, meist igaühe asi.

Eesti väärib hoidmist ja kaitsmist. Elagu Eesti.
Toomas Hendrik Ilves

Läänemere aasta 2014
2014. aasta on Eestile aastaks, mil regionaalne koostöö on erilise tähelepanu all. Alates jaanuarist

oleme Balti koostöö eesistuja, seda nii Balti Assamblees kui ka Balti Ministrite Nõukogus. Alates
jaanuarist oleme ka Põhja-Balti koostöö koordineerija rollis. Alates 2014.a. juulist on Eesti aasta aega
eesistuja Läänemeremaade Nõukogus, samaaegselt on Eesti VASABi juht. Lisaks algab juulis kaks aastat
kestev eesistumisperiood HELCOMis.
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Kalevipoegadest, Eesti rahva müütilistest esiisadest.

Kalevipojad - kes nad siis õieti olid? milline oli nende roll meie muinasaegses
ühiskonnas? Milline on hetkeseis Eesti rahvuseepose kangelase Kalevipojaga? Mida me
saaksime selleks teha, et seda olukorda paremaks muuta?

Kalevipojad – kas ülikud, kelle seisus oli päritav? Milles siis seisneb Kalevipoja müüt ja
kas tal on üldse ruumi meie reaalsesse, n.ö. akadeemilisse, ajalukku tulemisel? Veel huvitavam
on aga üks järgmine August Annisti mõttekäik Kalevipoegade kohta: „Karjala õitseaeg ja
ekspansioon Põhja-Soome toimus tõenäoliselt alles hiljem, eriti 11.-13. sajandil. Ja siis viljeldud
kangelasrunodes esinevad ka Kalevanpojad – kuid inimestena, mitte hiidudena. Nii peame
järeldama, et need idapoolsed hõimud – karjalased, vadjalased ja novgorodi tšuudid – tundsid sel
ajal kaleveid peamiselt vägevate meestena ja ülikutena. See seisus ja jõukus oli päritav ning oli
loomulik, et mõned neist nimetasid end ka juba varem elanud Kaleva poegadeks. Pole vist
midagi ebatavalist, et seda esiisa kujutleti poolmüütilisena, isegi hüperboolselt, nii et ta hiljem
võis kokku sulada samanimelise hiiuga. Oli ju „hiiu poja“ nimetus arvatavasti sama austav kui
„päeva poja“ oma.“

Kas Tallinn oli Kalevilinn? August Annist oletab, et sellesama Kalevate killa mõne
liikme (või ka tema sugukonna) järgi kutsuti arvatavasti ka hilisema Tallinna kohal asunud
linnust Kalõvanlinnaks, mida mainib juba a. 1154 araabia geograaf Idrisi. Muideks, üsna
sarnaselt nimetasid ka Vene kroonikad tolleaegset Tallinna linna – Kolõvaniks (moonutatud kuju
sõnast Kalõvan).

Mõne sõnaga Kalevipoja sängidest. Tähelepanuväärse mõttekäigu toob August Annist
välja ka Kalevipoja sängide osas. Ta väidab, et niisamuti hakati Tartumaal Kalevipoja sängideks
kutsuma vastavaid linnusejäänuseid alles siis, kui juba oli unustatud, et neid linnuseid kord olid
ehitanud reaalsed Kalõvapojad – mitte neil magamiseks, vaid maa vabaduse eest võitlemiseks.
Sängi nimetus sobikski ju alles linnuse jäänuste, mitte aga linnuse enese kohta ja võis tekkida
mitte enne 14. Sajandit.

Vadjalased, kui majanduslikult kõige võimsamad läänemeresoomlased. Kas kalevipojad
võisid olla (ka) vadjalased?

Viikingiajastul olid vadjalased Loode-Venemaa majanduslikult kõige tugevam
läänemeresoomlaste rahvusgrupp. Üsna võimalik, et seistes lähedases suguluses eestlastega,
võisid nad veel aastatuhande alguses moodustada eestlastega ühe rahvuse (tšuudid) erinevate
keeledialektidega. huvitav on ka see, et vadjalased, olles tol ajastul Loode-Venemaa vägevaim
rahvas, seda nii oma sõjaliste oskuste kui ka üldiste majanduslike näitajate osas, kontrollisid
ümebrkaudseid kaubateid ja hoidsid ümbruses elavaid teisi läänemeresoome hõime enda
mõjuvõimu all. Tol ajal palju tulu sissetoov karusnahakaubandus andis võimaluse kiiresti
rikastuda, pealegi läks Vadjamaast läbi ka muistne üliolulise tähtsusega kaubatee (üle Soome
lahe Neeva jõe kaudu lõuna poole Bütsantsi suunas). Ajaloost on teada, et karjalased, isurid,
vepslased ja ka laplased olid vadjalaste maksualused. Egilli saagas on näiteks üsna detailselt juttu
lapi-maksust (finn-skattri). Selle maksuvõtmisele konkureerisid nii norralased kui ka kylfingid
(vadjalased). Egilli saaga toob seal välja ka norralaste ja kylfingite (vadjalaste) relvastatud
kokkupõrgete üksikasjad. Nende lähedal asuvatest hõimudest olid ainult eestlased vadja
maksudest vabad. Vähemasti selle kohta puuduvad andmed, et eesti hõimud neile maksnud
oleks. Samas, selleski osas pole kõik päris selge. Teada on, et vadja mõjuvõim ulatus tänapäeva
Lääne-Virumaani välja (Ida-Virumaa oli põline vadjalaste ala), sealt lõuna poole minnes olid
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põlised vadja alad ka tänapäeva Jõgevamaa (muinasja Vaiga maakond) ja Tartumaa. Ka setude
etniline küsimus vajab läbivaatamist. Kas olid nad eestlaste või hoopis vadjalaste etniline grupp.
Viimases kasuks räägivad väga paljud ühised sõnatüved vadja keelega. Teisalt jälle on ajaloost
teada, et Eesti alad olid korduvalt alistatud skandinaavia viikingite poolt. Ehkki need vallutused
olid küll lühiajalised, peatselt aeti ikka ja jälle vallutajad minema ja tehti veel omakordagi
sõjalisi vasturetki Läänemere läänerannikutele, Rootsi ja Taani rannikualadele, jääb ometigi fakt
siiski alles, et Harjumaal, Eestimaa lääne-ja keskosas ja ka saartel püsis mingitel ajahetkedel
skandinaavlaste kolonisatsioon. Võimalik, et siia olid haaratud ka Eestimaa edela- ja lõunaalad.
Aga selle kohta mingeid kindlaid väiteid ajaloost võtta ei ole. on küll räägitud eestlaste (eistr)
üldisest allutamisest aga ei räägita, kustkohast läksid eestlaste ja liivlaste piirid ja kustkohast

läksid eestlaste ja vadjalaste piirid. Ajaloost ei ole teada kindlaid
fakte, et skandinaavlased oleksid viikingiajastul allutanud enda
alla ka Vadjamaa alasid. Pigem vastupidi, ajaloost on koguni
teada fakt, et nad (rootslased) said vadjalaste käest haledalt lüüa.
Selles Karjalas aset leidnud lahingus langes 675. aastal ka nende
kuningas Ivarr Vidfamni. Selline skandinaavlaste-vadjalaste
vastasseis on üsna huvitav tänapäevase vaatenurga alt vaadatuna,
kuna siit koorub välja ka järgmine asi, mis on üsna oluline
Kalevipoja eepose lahtiharutamisel. Tundub siinkohal igati
loogiline, et Assamalla lahing võis olla mingi koondnimetus
kõikide aset leidnud relvakonfliktide kohta skandinaavlaste ja
eestlaste-vadjalaste (vene kroonikas ka tšuudide) vahel. Ja
kurikuulsad raudmehed võisid siin vabalt olla ei keegi muud kui
taani-rootsi-norra viikingid. Tegelikult, kui Assamalla lahing
üldse aset leidis või kui üldse Kalevipojal kellegagi tuli vastamisi

seista siis said need olla vaid skandinaavia viikingid. Saksa raudrüütel, nagu on kujutatud
mõningatel Kalevipoja eeposega seonduvatel piltidel, see kohe kindlasti olla ei saanud, sest see
ajastu oli juba tükk maad hilisem. 7. Sajand oli üldse eestlaste jaoks üsna karm sajand.
Skandinaavia saagadest on veel teada, et 625.a. rüüstas Eestimaad legendaarne Ynglingite soost
muinasrootsi kuningas Önundr (kel oli lisanimi Braut (Braut-Önundr), Önundr-maa puhastaja,
Önundr-hävitaja), kes saagade järgi käis siin väidetavalt oma isa eest kätte maksmas. Räägitakse,
et ta sai väga rikkaks ja seda tänu just sellele, et ta rüüstas Eestimaad. On teada ka seda, et tal on
olnud hüüdnimi „eistra dolgi“ (eestlaste vaenlane) (Snorri Sturluson). Kõkkuvõtvalt, raske on
öelda, kes oli meie eepose kangelane rohkem, kas eestlane või vadjalane. Üks on siiski kindel,
tolleaegsed piirid eestlaste ja vadjalaste vahel olid suhteliselt ähmased, väikesed ja pea olematud.
Need kaks tänapäevases mõistes kanget läänemeresoome rahvust olid siis rohkem nagu üks
rahvas oma erinevate väikeste keelemurretega.

Kas meie rahvuseepose Kalevipoeg võis kunagi ka päriselt olemas olla? Küsimuse peale
kas Kalevipoeg kunagi ka reaalselt olemas oli, on igatahes ülaloleva info põhjal põhjust väita, et
ta siiski oli olemas. Vähemalt nii palju asju räägib selle kasuks. Meie rahvuseeposele aluse
andnud peategelane võis olla üks legendaarsematest siinkandi kalevipoegadest, kelle
kangelaslikkus oli keskmisest suurem, kelle üldine elukäik oli tavalisest ebavatalisem ja kelle
vägiteod on andnud põhjust tema nime tänapäevani mäletada.

Milline on Kalevipoja hetkeseis? Palju räägitakse meil sellest, et Kalevipoeg on müüt ja
sellest, et ta on meie mütoloogilise ajaloo üks põhitegelasi. Reaalse, n.ö. akadeemilise, ajaloo uks
on talle siiski siiamaani kinni. Paljud ajaloolased ja arheoloogid lükkavad ta jõuga endast
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eemale, kuna mütoloogilise suurkujuna pole tal väidetavalt mingit asja meie ajalooga. Inimesed
on temasse suhtumas kui mingisse muinasjututegelasse, muinasjutukangelasse. Veel enam, asi
on kohati läinud isegi natuke üle võlli, viimase aja trend on rääkida Kalevipojast ja
Kalevipoegadest halvustavas tähenduses ja seda eriti kaasaja kontekstis, kus tema algne kuvand
on moondunud ja teda kujutatakse kas mingi rullnoklikku macho-mehena või siis ohmukesena,
kel puudub mõistus, on ainult jõud. Kreutzwaldi samanimelisest eeposest räägitakse kui
kunsteeposest, mille ta väidetavalt olevat oma mõtetest-fantaasiatest kokku pannud kasutades
nende ühendamiseks mõnesid üksikuid regilaule.

Mida võiks teha selleks, et seda olukorda parandada? Eestimaa on vägilaste ja kangelaste
maa – siit on pärit Kalevipoeg, Suur Tõll ning Skandinaavia mütoloogiast tuntud legendaarne
tegelane Starkad. Lisaks, Skandinaavia saagadest tulevad välja ka paljud muud nimed, mis on
ilmselgelt läänemeresoome päritolu. Tõsi ta on, Starkad võitles võõra lipu all ja tõi au ja kuulsust
Skandinaavia riikidele, Kalevipoeg ja Tõll olid aga lojaalsed Eestimaale. Lisaks, vanad vene
bõliinad vihjavad Eestimaale ja eriti selle linnale Tallinnale (Kolowan) kui kangelaste
kodumaale. Baltisaksa estofiil ja literaat Georg Julius Schultz-Bertram ütles 1839. aastal ühe
väga legendaarse lause: „andke rahvale eepos ja ajalugu ja kõik on võidetud.“ Teame ju omast
käest ütlust, kes elab minevikuta, sel puudub tulevik. Kalevipoja eepos tähendab siinkohal meie
rahva jaoks kõike, nii minevikku, olevikku, kui ka tulevikku. Jah, meil on oma vägev eepos ja on
oma kangelaslik ajalugu. Ainult puudub veel siiski eeposest tehtud formaat, mis suudaks seda
kõike autentsel regivärsilisel viisil ka lihtrahvani tuua, ka nende jaoks selle huvitavaks teha.
Kuna viimastel kümnenditel on Kalevipoja nime paljuski mustatud, on räägitud liiga palju tema
rumalatest tegudest, siis sellest johtuvalt vajadus uuesti rääkida Kalevipojast ja tuua meie
rahvuseepos taas kõigi tähelepanu keskmesse, on olulisem kui eales varem. MTÜ
Kultuuripärandi Hoidja on võtnud nõuks teha eeposest pilteepose vormis adekvaatne-autentne
kunstiteos, et meie regivärsiline eepos saaks seeläbi olla rohkem omastatavam iga eestimaalase
poolt. Pildimaterjalile tuginedes saab raamatus ka kõik ümbruskond koos sealse looduse,
erinevate inimtüüpide ning erinevate mütoloogiliste jumaluste ja haldjatega kindlasti olema väga
realistlik, mis aitab lugejal-vaatajal seda kahtlemata paremini omastada ja nendesse rollidesse
sisse elada. Seetõttu on antud kontekstis ka teoses olev regivärsiline luulekeel paremini
omastatavam ja loetavam mitte ainult lastele ja kooliealistele, vaid ka neile, kes muidu
luulekeelest eriti lugu ei pea. Võrdluseks, soomlased on meist siinkohal ette jõudnud, nad on
oma rahvuseeposest Kalevalast kaks pilteepose stiilis raamatut juba välja andnud ja teinud seda
vägagi edukalt. Kuna see on olnud seal väga edukas siis on austajate jaoks hiljuti välja lastud ka
eraldi kuldkaantega tervikraamat. See on pälvinud positiivset kriitikat ja kõrget tunnustust nii
Soome kui ka rahvusvahelises ajakirjanduses. Mida ootame meie? Kui me tahame, et meie
kultuur oleks jätkusuutlik, siis peaksime vaatama ka selliste alternatiivvõimaluste peale nagu
eespool mainitud pilteepos „Kalevipoeg“, et seeläbi saaks meie rahvuskangelase tuntus ja
pooplaarsus suureneda ja tema maine rahva seas paremaks muutuda.

Marek Laimets
MTÜ Kultuuripärandi Hoidja

Rohkem infot projektist pilteepos „Kalevipoeg“ ja MTÜ Kultuuripärandi Hoidja muudest
projektidest leiate meie kodulehelt: http://www.ajamatkad.ee
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Herbert Kirvese elulugu

Herbert Kirves sündis 30. märtsil, 1926 a. Saaremaal, Mustjala vallas, Võhma
külas, Taga Poolaka talus. Seal möödusid koos vanema õe Leidaga ka rahulikud
lapsepõlveaastad. Kooliteed alustas Herbert kodu lähedal Võhma 6 klassilises algkoolis.
Õppimine läks hästi - lõputunnistusel ainult viied! Sellest innustatuna sooritas noormees
sisseastumiseksamid Saaremaa Ühisgümnaasiumisse Kuressaarde, kus ta sai õppida neli
aastat. Kooli lõpetamine jäi juba keerulistesse sõjaaastatesse. Augustis 1944 saabus
mobilisatsioonikäsk saksa sõjaväkke. Tuli leida sellest pääsemise tee. Esimene katse üle
mere minna ebaõnnestus ja seepärast pidi Herbert ennast paar kuud metsavennana
varjama. Lõpuks, 23. septembril 1944 aastal, asus Herbert koos vanemate ja õega
Küdema rannas vanale laevale ´Elli`, et asuda teele Rootsi ranniku poole.

Algas uus elu võõrsil Rootsi põgenikelaagris. Paljud töövõimelised mehed saadeti
metsatöödele, nii ka Herbert. Seal luges ta ajalehest, et Sigtunas on asutamisel eesti
gümnaasium. Nii tahtis ka
Herbert oma viimase
gümnaasiumiklassi ära
lõpetada. Sealne õppetöö
korraldus ja elu internaadis
aga ei sobinud ja nii jäigi
koolitee pooleli…Lootuses,
et küll Eestisse tagasi tulles
saab kooli lõpetatud.

Elu kulges aga oma
rada: töökohad Malmö
lähedal, siis Mariestadis,
hiljem paberi- ja tekstiili-
vabrikus Göteborgis.

Rootsi pagulas-
eestlasi hakkas ähvardama
oht Nõukogude Liidule väja
antud saada. Nii sündis
otsus emigreeruda
Kanadasse. Kogu Kirveste
perekond lahkus 25.mail
1950 aastal Göteborgi
sadamast teele Kanadasse.

Kanadas oli sihiks
Eckville farm, kus lubati
tööd anda. Mõne aasta
pärast suundus Herbert
Vancouverisse, kus leidus
paremaid töövõimalusi. Nii
töötaski ta McKenzie Barge
& Marine Ways kompaniis
35 aastat puusepana. Et oma

Heldur Kajaste foto
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pere elujärge parandada tegeles Herbert töö kõrvalt veel majade remondi ja ehitusega.
Vancouveris kohtas Herbert oma algkooli aegset klassiõde Erna Muld´a.

Taastutvumisele järgnes abielu, mille õnnistas pastor Osvald Õunpuu koos kanada
baptisti pastor Robert Fileriga 17. oktoobril, 1953 aastal North Grandview
Baptistikirikus. Möödunud sügisel tähistasid Erna ja Herbert koos 60 ndat s.o teemant
pulmaaastapäeva. Abielust sündisid pojad Thomas, Madis ja Andres.

Herbert oli ka hea ja tore vanaisa kolmele lapselapsele: Katrinale, Markusele ja
Leilale.

Juba Herberti sünnikodus, Poolakaste talus, peeti au sees Jumala sõna ja lauldi
vaimulikke laule. Herbert tundis, et tema elu vajab uut suunda ning Jumala juhtimist.
14.detsembril 1952 toimus ristimine ja ta ühines Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti
Kogudusega. Sellest ajast peale on koguduse töö olnud Herberti südame töö, olles
täitnud abisekretäri, sekretäri, nõukogu abiesimehe ja üle 30 aasta koguduse nõukogu
esimehe ülesandeid. Ta oli koguduse ajakirja `Sidemees` toimetaja aastatel 1956- 62 ja
kuulus kiriku ehituskomiteesse. Samuti kuulus ta Välis-Eesti Baptistiliidu juhatuse
aastatel 1984-2005.

Herberit Kirvese elu tähtis osa on olnud laul ja muusika. Sageli koos Ernaga
duetti lauldes, saatjaks poeg Thomas klaveril…. Ta on laulnud Göteborgi segakooris,
Vancouveri Eesti Meeskoori ridades, Eesti Seltsi segakooris ja loomulikult oma
koguduse kooris. 1969-72 võttis ta soololaulu eratunde laulupedagoog Rowland Hilli
juures. Herbert Kirvest astus üles kaunite soolodega nii koguduse keskel, Vancouveri
eestlaste kogunemistel kui ka kaugematel väliseestlaskonna üritustel nt Lääneranniku
Eesti Päevadel ja Torontos väliseesti baptistide konverentsidel…

Kanadas elatud elu jooksul ei unustanud Herbert oma kodumaad ja koduküla.
Esimest korda peale põgenemist sai Eestit külastada 1977 aasta suvel. Ja kui Eesti juba
vaba oli, võttis ta ikka pikka tee ette, et sünnikodus ära käia…Hea meelega organiseeris
ta abi Mustjala luterikirikule ja Võhma külale. 2010 aastal tunnustas Võhma küla
kultuuri- ja spordiselts Herbert Kirvest auliikme tunnustusega `Võhma külale osutatud
teenete eest.`

Ka vanaduspõlves, kui jaks ja jõud hakkas kaduma, olid tal ikka varuks head
sõnad ja soe käepigistus…..

Oma elumõtte võtab Herbert Kirves kokku sõnadega: Mu usukindlus peitub
selles, et kui ma vaatlen suurt Jumala kätetööd looduses, taevaruumis ja inimest ennast-
missugune võrratu täpsus juhib kogu Tema loomingut. Ilma Temata me ei eksisteeriks
osa minutistki. Ja seda kõike nähes kiidab mu hing Teda - `Suur oled Sa, suur oled
Sa!`…See imeline ELU on suur Jumala and!

Viljar Liht

Tänuavaldus

Tänan südamest armsaid kaasmaalasi sõpru ja sugulasi, kes Herbert Kirvest tulid saatma
ta viimsel teel. Kes kaartide, leinakuulutustega "Eesti Elus", lillede ja annetustega ta
mälestust austasid. Meile, ta perele, nõuks ja abiks olid kaastunde kaarte ja lilli saatsid.

Suur suur tanu.

Annetused Eagle Ridge Hospitalile on üle antud ja seal tänuga vastu võetud. Kuressaare
linna lastekodule saadame teise osa annetustest. Meile on jäänud suur tühi koht, ja
ilusad ja armsad mälestused kooselatud elust.

Tänulikult, Erna perega.
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1645 North Grandview Highway, Vancouver, B.C. Canada V5N 1N3 Telefon: 604 255-6191

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

MEIE VAIKSE MAJA

Meie vaikse maja
üle põhjatäht,
läbi eluaja, armas,
jällenäht.

Meie vaikse maja
üle kerkib kuu.
Sügis sumestaja,
vaikiv, laulutu.

Meie vaikse maja
üle kaitsvad käed,
mure vaigistajad,
magama kui läed.

Unenäos võib minna,
kuhu sulet piir,
sillaks saanud sinna,
kuu ja tähekiir.

Elisabeth Haavaniit, 1949
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Vancouveri Peetri Koguduse

TEATED
6520 Oak Street Vancouver BC V6P 3Z2 tel. 604 –263-1802

______________________________________
Vaimulikud: Nõukogu:
Pastor Andres Rebane tel. 604-341-6284 Milvi Puusepp esinaine 604-542-0668
Õpetaja Algur Kaerma tel. 604-323-9930 Armas Kivisild abi 604-987-9418

Mobile 604-314-4220 Virve Harris sekretär 604-594-4406
______________

Lugupeetud Peetri koguduse liige

Jumalateenistused

2014
Pühapäeval, 7. septembril kell 11.00
teenib õpetaja Arho Tuhkru
Jumalateenistus armulauaga

Pühapäeval, 14. septembril kell 11.00
teenib õpetaja Arho Tuhkru
Jumalateenistus armulauaga

Pühapäeval, 21. septembril kell 11.00
teenib Pastor Andres Rebane

Pühapäeval, 28. septembril kell 11.00
teenib Pastor Andres Rebane

Koguduse 64. aastapäeva kohvi peale teenistust.

Pühapäeval, 5 ja 12, oktoobril kell 11.00
teenib Pastor Andres Rebane

Oktoobris ja Novembris jätkuvad jumalateenistused igal
pühapäeval kell 11.00. Armulauaga teenistusi teatame.

Õpetaja Algur Kaerma, Paide Püha Risti koguduse õpetaja
saabub kohale teisel nädalal oktoobris.
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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, 12.oktoobril, kell 14.00 – Lõikusetänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre

Kolmapäeval, 24.detsembril, kell 14:00– Jõuluõhtu jumalateenistus.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.

* Kõik teretulnud *
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Eesti Kultuuri Ühing Kanadas
Üritused sügisel 2014

13. septembril 2014 kell 16.00 - EKÜK ja VES
PEOÕHTU PAGULASLAULUDEGA
...esineb Andres Raudsepp (Ontariost)

14. septembril 2014 kell 13.00 - EKÜK ja VES
KODUST LAHKUMINE
...kõne ja kava Andres Raudsepp (Ontariost)
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Soome-rootsi-laud

Noorte piduõhtut korraldades, kas mängu või tantsuga, on soovitatav seisvaile võõraile
katta laud selleks, et sõõmiseks kuluks vähem aega ja et perenaisel oleks kergem, sest säärase
laua juures jääb tülikas toidupakkumine ära; iga külaline võtab seda ise oma maitse ja tarbe järgi.

Laud asetada kas keset tuba, äärde või nurka, kuid eri tuppa. Keset tuba asetatud lauale
on juurdepääs võimaldatud igast küljest, kuna seinaääres ja nurgas seisvaile laudadele pääseb
juurde ainult ühest küljest.

Külmtoidud, soovi korral ka soojad, ja joogid asetada maitsekalt kaunistatult lauale ühes
nugade, kahvlite, taldrikute, klaaside ja teiste vajanduvate esemetega, nii et kõik oleks käepärast
võtta. Sellelt laualt võtab iga külaline taldriku vajaliste esemetega, asetab sellele soovitud toidu
ja sööb selle kas püsti seistes või seks otstarbeks korraldatud väikeste laudade ääres, mis kaetud
lina, suuräti ja leivaga. Söögiaeg on igaühel vabalt valitav. Võõraid nende tulekul tutvustab
perenaine selle laua korraga.

Tarvitatud nõud asetada selleks eriti seatud lauale. Perenaise hool on toite korraldada ja
tarvitatud nõud asendada puhastega.

Püstiseisjate laud on soovitatav korraldada ka suurema ja kestvama peo ajal – iseäranis
maal -, et söögi vaheaegadel oleks igal peolisel soovitud ajal toitu ja jooki – nii külma kui ka
sooja, mis seisab sellekohase katme all alti soe, saadaval.

Vanemate külaliste mängu- või kirjandusõhtuil on soovitatav valmistada küldliud, kus
koos mitmed külmtoidud, mis soovitud ajal söömisevahenditega lauale antakse.

Soovi korral võib aga katta laud vajaliste toitude ning söömisevahenditega ja kanda
soovitud ajal võõraile ette.

Elisabeth Sild – Keedu- ja majapidamisraamat, 1932
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Mälestusi Wiisust IX

Kui kell lõunale kutsus, rakendasid töölised hobused lahti, jätsid tööriistad või vankrid
sinna kus nad olid ja kihustasid ratsa lõunale.

See ilusa kõlaga suur kell toodi sõja ajal kaheharulise ladvaga kuuse otsa, mis kasvas
suure mõisaaida ja vankrikuuri lähedal. Seda kella löödi veel peale sõjaaegagi. Kuhu see kell
lõpuks jäi pole mul aimugi.

Tööde juhatamine käis riigimõisas ja hiljem sovhoovis ikka talu juures. Tööde
juhatajatel olid iga valitsuse ajal erinevad ametinimetused. Venelastel olid põllu- ja
karjabrigadirid ja agronoomid. Sakslastel oli eestöötegija, kes oli sidepidajaks valiseja ja tööliste
vahel.

Peale sõja hakkasid ilmuma põldudele traktorid ja nende järelveetavad põllutööriistad.
Hobuseid hakkasid pikkamööda asendama traktorid ja autod. Sõjaajal olid aga hobused
hädavajalikud põllutöödel, metsatöödel ja ka linnasõiduks.

Wiisu hobused, neid mäletan mitmeid nii nägupidi, kui nimepidi. Kahjuks pole ma enam
kindel, millised neist olid Teie Wiisu mõisa aegsed. Ilus hõbehall mustatäpiline sõiduhobune
“Simmi”, farmihobused valged “Halloo” ja “Plika”, Musta Kustase sõnikuveohobune, suur
helepunane “Punu”, piimaveohobused “Juta” ja “Esko”, tige “Rubis” ja alati paaris käivad
“Ossmann” ja “Paša” olid kindlasti juba siis olemas. Mäletan veel pika valge lauguga “Norat” ja
“Maltšikut”, kes jooksis uhkelt jalgu väljapoole visates. Sõjaajast mäletan väikest raudjat kes oli
kõikide laste lemmik. Ta oli väike ja kiire. Kõik tahtsid temaga ratsutada. Nimi oli tal “Käre”.
Kui sõja alguses venelased korjasid meilt ära kõik jalgrattad ja raadioaparaadid, siis Elmaril
lubati võtta “Käre” ja sõita Paide Tööstuskooli astumiseks avaldust viima. Vend Elmar oli siis nii
uhke ja õnnelik. Kõik olid linnas imetlenud tema väikest väledat hobust. Sõdurid jätsid Wiisu
talli ka mõned hobused. Nendest on meelde jäänud kaks. “Punu” oli kõveraks kõrbenud kõrvaga
ja näitas tigedalt hambaid, kui rangisid hakati kaela panema. “Õie” oli suur valge mära. Kui
mehed tema poole näpuga näitasid ning hüüdsid “Õie”, ajas ta hambad paljaks, kisendas ii - ii ja
lõi tagant üles.

Peale sakslaste lahkumist sõja ajal pandi ajutiselt valitsejaks üks sõjapõgenik Virumaalt.
Johannes Randus oli tema nimi. Tema tõi kaasa oma hobustepaari “Miku” ja “Manni”. Need
hobused kartsid, kui midagi vastu kandu puutus. Need kippusid tihti metsikult tormama ja iga
mees ei julgendki nendega sõitma minna.

Hobuseriistad, ranged, loogad, sedelgad, rihmad ja ohjad olid igal hobusel või paaril
omad ja need hoiti hobusetallis.Hobuste ja riistade eest hoolitses tallimees. Tallimeestest mäletan

vana Aristovi ja pärast teda tulnud
Lauk Arsenit. Tallimehed hoolitsesid
ka selle eest, et hobused oleksid hästi
rautatud.

Vankrikuuris asusid vankrid
ja põllutööriistad. See oli pikk hoone
millel ühe seina asemel olid postid.
Igal vankril oli oma postivahe, kuhu
ta tagurdati. Piimavankrile kuulus
esimene postivahe aidapoolt arvates.
Kuuri otsas kasvas 5 ilusat mändi.
Neist pole ühtegi enam alles.

Elve Promen

Viisu mõisahoone (1952)
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Alam-Pedja looduskaitseala
Pedja ja Põltsamaa jõgi oma eriilmeliste elupaikadega ning Suur Emajõgi rohkete vanajõgedega

pakuvad väga mitmekesiseid võimalusi vee- ja kaldaelustikule. Veekogu kaldaalal võime kohata peaaegu
kõiki lähikonnas elavaid loomaliike, vähemasti tulevad nad siia põuapäevil jooma. Õige tihedalt on aga
kaldaäärega seotud kobras. Siit saab ta oma peamise kõhutäite: pajustikud ja haavikud, vähem teised
puud-põõsad annavad koprale talvetoitu, suvel sööb ta põhiliselt luhal kasvavaid rohttaimi ja pajuvõrseid.
Eluasemeks kaevatakse kaldavalli rohkesti urge ja sinna, kus perved madalad, ehitakse kuhilpesad.
Liikumist hõlbustavad ja elukeskkonda parandavad loomade endi ehitatud kanalid ning vett paisutavad
tammid.

Kobras on meie fauna põline asukas,
kuid inimese käe läbi hävis ta siin XIX sajandi
esimesel poolel. Uuesti toodi see liik Eestisse ja
tuli ka ise Peipsi teiselt kaldalt meie veekogudele
1957.aastal. Praegu asustab kobras hulgi suurt
osa Ida-Eesti veekogudest ja levib jõudsasti ka
teistes piirkondades.

Alam-Pedja looduskaitseala veekogudele
ilmusid esimesed kobrad taas 1966.aastal, esmalt
märgati nende tegevusjälgi Ulila jõe suudmes.
Praegu asustavad nad siin kõiki vähegi sobivaid
veekogusid, neid elab kaitseala piires üle 35
pesakonna, kokku kuni 150 looma. Kopraid
mahuks siia enamgi, aga nende arvukust
reguleerivad hunt ja ilves, keda looduskaitsealal
elab rohkem kui jahialadel.

Kobras loob oma elutegevusega
soodsaid tingimusi teistele veekogu kalda-
biotoope asustavatele loomadele. Ulatuslikud
urgude labürindid kallastes pakuvad võimalusi
varjuda ja talvel jää alla toituma pääseda nii saarmale kui ka mingile. Kopras paisutatud jõeosades on
rikkalikum kalastik, siin leidub ka talvel rohkem võimalusi toitu hankida.

Veekogu kaldamaad meelitavad ligi rebast, kährikut, kärpi, nirki, aga ka hunti ja ilvest. Kährik ja
rebane otsivad veelinde ja nende poegi. Mingi, kärbi, nirgi ning rebase meelisroog on hiired, keda samuti
liigub kalda aladel rohkem kui mujal.

Jõgede mudased ja liivased servad on enamasti saarma ja mingi päralt. Saarmas valib elupaigaks
kaldavööndi koos kaldaaluste tühikutega. Siit leiab ta toitu ja varju. Pedja, Põltsamaa ja Suurel Emajõel
on saarmas pidevalt elanud ka neil aastail, kui saarma Eesti asurkond oli madalseisus (1970-1985). See
piirkond ongi saarma asurkonna tugiala, kus ta sai üle elada ajad, mil inimese surve tema elupaikadele oli
suur ja küttimine ületas tunduvalt asurkonna taastumisvõime.

Praegu elab saarmas kaitseala kõigil suurematel veekogudel. Talvel näeb tema tegevusjälgi ka
metsakraavidel ja ojakestel, kuigi peamiselt talvitub saarmas siiski Suure Emajõe ääres ja Põltsamaa jõe
kärestike piirkonnas. Soodsate jääolude korral (kui pärast jäätumist moodustavad ulatuslikud jääalused
tühikud) elab neid suuremal arvul ka Pedja jõel ning vanajõgedes.

Sigimisperioodil elavad loomad Põltsamaa, Pedja ja Ulila jõe varjulistes piirkondades, kus on ka
piisavalt toitu, talveks tuleb suur osa loomi Suurele Emajõele ja selle vanajõgede suudmealadele.

Nik Laanetu
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Kuidas kapten Pitka ehitas soomusronge
Eesti Vabariigi loomispäevil ja enne sõjaväe organiseerimist novembris 1918, oli olemas

eraviisiline Omakaitse ja selle juhataja oli Johan Pitka (pärastine admiral), kaubalaevastiku kapten ja
laevavarustuste äri omanik Patarei tänavas Tallinnas. J. Pitka oli väsimatu patrioot, suur optimist ja kindel
uskuja Vabasse Eestisse.

Ühel detsembri õhtupoolikul 1918.a. ilmusid Eesti Ajutise Valitsuse kaitsekomando ruumi
Tallinnas kaks isetüübilist meest: üks erariietes, kandes meremehe mütsi, teine vene sõjaväelase sinelis,
peas papaha (vene ohvitseri talimüts). Need olid kaubalaevastiku kapten Johan Pitka ja sõjaväe kapten
Karl Parts.

Mõlemad esitasid end ja tervitasid kättpidi kõiki juuresolevaid komandomehi. Seletas Pitka, et ta
on saanud loa koguda formeeritavale laiarööpmelisele soomusrongile vabatahtlikke mehi ohvitseride ja
sõdurite hulgast. „Olen tulnud kapten Partsi seltsis teie juurde, et teha ettepanek ületulemiseks
soomusrongi teenistusse, kes seda teie hulgast soovib. Siin ei ole teenistusel seda tähtsust, mis on
soomusrongil. Meil on vaja julgeid ja tublisid mehi, et tagasi hoida punaste vägede edasitungi.

Parajasti oli käimas LR soomusrongi nr 2 relvastuse komplekteerimine enne rindelesõitu.
Soomusrong ise seisis kokkuhaagitult Kopli jaama ühel haruteel, oodates seal käsku väljsõiduks rindele
Rongi etteotsa oli paigutatud tühi platvorm, sellele järgneval platvormil asus välikahur monteeritult
tulistamisvõimalustega; järgnes kuulipildujate kinnine vagun laskeluukidega kuulipildujatele, edasi
klassivagun dessantmeeskonnale; siis tuli vedur, mis oli taktikalistes huvides haagitud rongi keskele;
sellele järgnes teine kinnine vagun kuulipildujaile, edasi varuvagun, köögivagun ja lõpuks tühi platvorm.
Niisugusena asusid siis soomusronglased kodumaalt vaenlast välja kihutama.

Väike Patarei tänavas maja, kus asus Pitka töökoda, laskis end kergesti leida. Selle maja
tänavapoolsest küljest olid aknad luukidega väljast suletud, mis varjas sisemist. Seestpool kuuldus
haamrilöökide vahelt kõliseva metalli vastukaja. Oli veel hämaravõitu tänaval, kus võis märgata siluette,
kes tähendatud majja sisse ja välja käisid. Kui ma majja sisse astusin, avanes minu ees suur ruum, kus
sees võis hobusega ratsutada. Hõõguvad ääsikolded põlesid nurkades, kust välja võeti tuliseid raudu, mida
alasil haamriga taoti. See valgustas salapäraselt hämarat ruumi. Tolles sepapajas parandati – tehti
kuulipildujatele, kahuritele lukkusid mis puudusid ja prooviti neid.. See oli omapärane nõiakoda, kus
karastati ja kokku seati Vabadussõja soomusrongidele esimesi relvi.

Oma töökojas laskis J. Pitka lahtisele raudteeplatvormile monteerida 3-tollise välisuurtüki, sahka
osaliselt maha lõigates ja kuidagi poltidega põranda külge kinnitadades. Selle suurtüki pöörderaadius võis
olla 90-100 kraadi. Platvormi tagumisel poolel oli laevaplaatidest ehitatud putkataoline ruum laskemoona
mahutamiseks. Selle platvormi taha paigutatud hariliku veduri meeskonnaruum oli ka mõne laevaplaadi
„soomustatud” kaitsel.

Niisugune oli esimene soomusrong, millega J. Pitka koos kaptenite K. Partsi a A. Irvega startis
Vabadussõja alguses Narva alla ja lõi esimese lahingu Vaivara ligidal. See oli ka esimene suurtükk
vaenlase vastu ja selle moraalne mõju oli julgustav meie noorele ja nõrgale kaitsele.

Et säärane suurtükk kaua ei püsinud korras, laskis Pitka kohe samasuguse teise suurtükiplatvormi
ehitada asendamiseks. Paarinädalase sõjategevuse järele oli ka esimene rikis ja pidi Tallinna remonti
minema. Et vaheaega ei tuleks saatis Pitka K. Partsi juhtimisel aseplatvormi rindele, mis juba Rakvere
piirkonda oli taganenud. Vastav käsk anti 12. detsembril 1918 ja seega sündis LR Soomusrong nr 2.

Esimene kuulipilduja vagun oli ehitatud samuti lahtisele plarvormile, mille seinad olid õhukestest
laudadest, millede vahed umbes 30-40 sm paksuselt olid täidetud külmanud liivaga. Hiljem kui liiv lahti
sulas ja laudade vahelt maha varises, oli soomuseks kaks pooletollistest laudadest õhuke sein. Katuse
räästa all üleval olid luugid, kuhu oli kummagile poole vaguni külge paigutatud 8 mitmet tüüpi
kuulipildujat, nagu Maksim, Colt jne. Meeskond oli kõrge intelligentsiga – enamus ülikooli haridusega
ohvitserid ja mõned vabatahtlikud kooliõpilased.

Armin Morgen
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Walker on Water by Kristiina Ehin
Translation by Ilmar Lehtpere

Publication Date: June 1st, 2014 | $16.00 | ISBN: 978-1-939419-07-1

“It's Etgar Keret meets Aimee Bender meets Michael Cisco meets Aesop."

Paul Tremblay, author of The Little Sleep and A Head Full of Ghosts.

A woman cultivates a knack for walking on water, but is undermined by her husband’s brain,

which he removes each night when he returns home from work; a repeat divorcee struggles

with the irksome habit of eating her husbands’ arms; a very skeptical dragon wonders what sex

is all about: these are the stories of Kristiina Ehin, Estonia’s literary star.

InWalker on Water, Ehin gathers a collection of unforgettable folktales for the 21st Century.

Combining elements of surrealism and the fantastical, she prods at the idiosyncrasies of modern

relationships, and creates new mythologies for the likes of love, desire, and fidelity. Ilmar

Lehtpere's translation renders Ehin's distinctive narratives--always occurring just below the

surface of waking life --with confidence, humor and intelligence.

Kristiina Ehin is an internationally renowned poet, her collection The Drums of Silence was
awarded the British Poetry Society Popescu Prize for European Poetry in Translation in 2007,

and her collection 1001 Winters has been nominated for the same prize in 2013. In her native

Estonia, Ehin has published six volumes of poetry, three books of short stories and a retelling of

South-Estonian folk tales. She has written plays, as well as poetic radio broadcasts. She has won

Estonia’s most prestigious poetry prize for Kaitseala—a book of poems and journal entries

written during a year spent living as a nature reserve warden on an otherwise uninhabited

island off Estonia’s north coast.

To request a review copy, to schedule an event or an interview, please contact Olivia Smith at

Olivia@unnamedpress.com or (323) 791-0762.

“Wow! I love this book!”

Mark Mothersbaugh, lead singer of Devo.

"Sharp, jarring, and darkly funny, the stories

inWalker on Watermove seamlessly and

defiantly between the real and the surreal,

reinventing folklore, redefining fiction, and

daringly reexamining relationships."

Susan Steinberg, author of Spectacle.

19



VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on avatud pühapäeviti 12.00 – 13.00 ja Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga
teisel kolmapäeval 11.30 – 12.30.
(Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Suure väljaku ääres Andres Vanapa - Tallinn, 2014
Kirjanik Andres Vanapa elas Vabaduse väljaku äärses Tallinna Kunstihoones alates

selle valmimisest 1934. aastal kuni elu lõpuni. Kuuenda korruse akendest avanes väljakule avar
vaade, mis pakkus tihti huvitavaid pilte.

Solnessi Arhitektuurikirjastus

Noppeid lapsepõlvest Ants Kask – Tartu, 2009
Ühe poisikese silmade läbi nähtud eluolu kirjeldamine möödunud sajandi 40-50-ndail

aastail toimunud sündmuste taustal. Ants Kase ja tema eakaaslastel tuli üle elada kaks ränka
sõjalainet, küüditamised, metsavendlus, põlise talupidamise hävitamine ja talurahvale
vastumeelne kolhooside loomine, mille krooniks oli nälg. Autori Kirjastus

Hellero - Tartu Vaimu särin Mikk Sarv - Tartu, 2014
Helleros on muistsete laulude lummas aastatel 1972–2000 koos laulnud ligi sada noort

inimest. Mälu värskenduseks ja edasilaulmiseks on kaasas enim lauldud laulude sõnad ja viisid.
Cum Laude

Tallinna Meestelaulu Selts 1916-1944 Heino Maripuu - Tallinn, 2008
Raamatus on Tallinna Meestelaulu Seltsi loomisest ja tegevusest kuni aastani 1944, mil

valitsev võim sundis nime muutma. On ülevaade helilooja, dirigendi ning koori asutaja
Konstantin Türnpu elust ja loomingust. Kaasa tulev CD on unikaalne. Sellel on peaaegu kõik
koori poolt välja antud plaatide restaureeritud koopiad.

Eesti Merejõudude laevu 1918-1940 Mati Õun – Tallinn, 2014
See raamat annab ülevaate Eesti merejõudude laevadest aastail 1918 – 1940. Esimesed

sõjalaevad sai alustav Eesti merevägi siit lahkuvatelt sakslastelt juba enne Vabadussõja algust
novembris 1918. Sentinel

Kogu pere toiduraamat Dr. Mai Maser – Tallinn, 2013
The author, as a young boy, leads a privileged life in Viljandi, Estonia. His father is a

bank president, his mother is beautiful, his younger sister is no problem. Boring school is his only
problem, until the turmoil of war intervenes. This is a memoir which takes place during World
War II, but it could, in truth, be any war. Createspace

The Estonians: Long Road to Independence Gunter Faure & Teresa Mensing – 2012
This book was written for the benefit of the descendants of Estonians, Latvians and Baltic

Germans who were forced to leave their homes during World War II. The book present the
history of Estonia in easily readable form and with compassion for the people of the Baltics.

20



Päevakerjused ja pirnipuu lõhn Arho Tuhkru - Tartu, 2012
Fotod, mõtisklused ja palved aastaist 2008-2012. Valitud pildid toovad lugejale maailma

kätte, sest valdavalt on autor tabanud imelisi hetki Tiibetist, Indiast või Ladina-Ameerikast.
Tekstide kirjutamisel on ta autorina enam lugeja ees avali, «pilti vaadates saab igaüks ise oma
teksti sinna paigutada». SA Ajaleht Eesti Kirik

Veel on aega Erik Tohvri – Tallinn, 2014
Nende kaante vahelt leiate sümboolse portree ühest elatanud naisest, kes elab üksinda

vanatädilt päritud Oapõllu väiketalus Hiiumaal, kaaslasteks kass Mirri ja lugematu hulk eluteel
talletatud, mälu poolt juhuslikus järjestuses ette söödetud mõtteid ja meenutusi.

Varrak

Aeg ärgata. Time to Wake Koostanud Ottilie Kõiva - Tallinn, 2014
Kakskümmend kaheksa eesti rahvalaulu. Twenty-Eight Estonian Folk Songs. Viisu mõisa
ümbruskonnast kirjutas Kreutzwald üles 28 regilaulu, mis olid talle hiljem märkimisväärseks
toeks «Kalevipoja» koostamisel. Kreutzwaldil oli õnn kuulda veel elavat regilaulu selle ehtsas
esituskeskkonnas. Tõenäoliselt ongi need laulud üles kirjutatud neidudelt kiigeplatsil 1827/28.

Eesti Kirjandusmuuseum

Katariina portree Ira Lember - Tallinn, 2010
Ajalooline salongiromaan «Katariina portree» kujutab elu Eesti Wabariigis eelmise

sajandi kolmekümnendatel aastatel oma rõõmude ja muredega. Peategelane Katariina on edukas
äridaam, kellele kuulub Tallinna üks moodsamaid kübarasalonge ja kõrgema seltskonna uks on
end talle juba paotanud... Ent kas teeb see ta õnnelikuks? Canopus

Elu ilma Aleksandrita Marje Ernits – Tallinn, 2014
Elu väikeses alevis kulgeb tavalist rada. Ühel päeval tabab Silva abikaasat äkksurm ning

ootamatult lesestunud naine peab selle teadmisega edasi elama ja ilma meheta hakkama saama.
Eesti Raamat

Displaced but not Lost: War through the Eyes of a Child Tony Taagen –, 2013
The author, as a young boy, leads a privileged life in Viljandi, Estonia. His father is a

bank president, his mother is beautiful, his younger sister is no problem. Boring school is his only
problem, until the turmoil of war intervenes. This is a memoir which takes place during World
War II, but it could, in truth, be any war. Createspace

Between Giants Prit Buttar – New York, 2014
During World War II, Lithuania, Latvia and Estonia found themselves trapped between

the giants of the Soviet Union and Nazi Germany. By the end of the war, death and deportation
had cost the Baltic States over 20 per cent of their total population and Soviet occupation was to
see the iron curtain descend on the region for four decades. Osprey Publishing

***Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Consul’s Corner
Christine Robertson, Edmonton, Alberta

Tervisi from Edmonton!
It seems long ago,
back in December 2013,
I hosted Ambassador
Gita Kalmet on her first
visit to Edmonton. We
had a two day Consular
Mission at the Estonian
Consulate in Edmonton
(my office) and hosted a
small dinner for
Ambassador Kalmet
with Alberta Estonian
Heritage Society’s
President Ave Peetri
and Edmonton’s Ain
Dave Kiil It was a cold
and snowy two days! I
presented Ambassador
Kalmet with an Alberta
cookbook “High
Plains.”

Since then, there have
been monthly Consular
Corps luncheon
meetings with the
Edmonton Consular
Corps. (In Edmonton,
24 countries are represented by Honorary Consuls).
Guest speakers have included Katherine Huising,
Chief of Protocol; Leslie Grover, BMW Diplomatic
Sales Manager; the Ambassador to Turkey;
Edmonton Chamber of Commerce; Edmonton
International Airport; and the ITU World Triathlon
Organizing Committee to recruit volunteers and
promote the event being held in Edmonton this year
from Aug 26-Sept 1, 2014.

Over the months, I visited Calgary several times to
hand out passports. I attended a breakfast for
Icelandair with other Consular Corps members to
hear the Prime Minister of Iceland speak of travel and
business opportunities in Iceland which are now
easier with direct flights from Edmonton to Iceland. I
attended this year’s Consular Ball on May 3.
Ambassador Kalmet announced in April of her
Official Visit to Alberta May 23-26. It became a
busy time to organize her agenda, working with
Alberta Protocol to plan Her Excellency’s visits to
the Legislature Building, Government House and
Commerce Place, and to plan a reception for her in

Edmonton which
allowed me to officially
take ‘The Oath of
Office’.

In Calgary, Ambassador
Kalmet provided two
days of Consular
Mission. Members from
the Alberta Estonian
Heritage Society Board
hosted a dinner for the
Ambassador and me at
the top of the Calgary
Tower. It turned out to
be a clear, sunny
evening with great
views of Calgary and
the mountains. In
Edmonton, we held the
reception on Sunday,
May 25. Approximately
50 people attended,
including several
members of the
Consular Corps,
provincial and local
politicians, and
members of our

Estonian community.

On Monday, May 26, the official government visit
began from my office at the Shell Aerocentre when I
was driven in a Government vehicle to the
Legislature to pick up Katherine Huising, Chief of
Protocol. We proceeded together to pick up
Ambassador Kalmet at her hotel and proceeded back
to the Alberta Legislature for our first meeing.
Ambassador Kalmet had a Courtesy Call with
Honourable Robin Campbell, M.L.A., Minister of
Environment and Sustainable Resource
Development. She even got to try on a ceremonial
headdress that was in Mr. Campbell’s office, received
in the summer of 2013 for his work with First
Nations. She was most impressed with the details and
beading.

We proceeded to a briefing on Alberta and discussion
of Alberta/Estonia relations. I learned that between
2009 – 2013, Alberta’s exports to Estonia averaged
$235,145 yearly mainly iron/steel products,
machinery and dairy products. Estonia’s direct
exports to Alberta (not arriving via other provinces)

Ambassador Gita Kalmet and newly-appointed
Honorary Consul Christine Robertson at the official

opening reception
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for the same period averaged $2.17 million,
consisting primarily of electrical machinery, furniture
and bedding, and tanning dye, paint and putty
products. Total two-way trade between Alberta and
Estonia for 2013 equalled $3 million. I also learned
there are approximately 2,860 Albertans of Estonian
descent. I invite them to become active in the
province’s Estonian community.

Other Courtesy calls included a meeting with Ms.
Lana Lougheed, Deputy Minister of Jobs, Skills,
Training and Labour; Honourable Heather Klimchuk,
M.L.A., Minister of Culture; and Honourable Gene
Zwozdesky, M.L.A., Speaker of the Legislative
Assembly. We had tea with His Honour Col. (Ret’d.)
the Honourable Donald S. Ethell, Lieutenant
Governor of Alberta and attended a lovely
reception/luncheon hosted by the Honourable Cal
Dallas, M.L.A., Minister of Intergovernmental and
International Relations.

Ambassador Gita Kalmet was warmly welcomed by
Minister Dallas who praised Estonia for it’s progress
and acknowledged the rich Estonian heritage in
Alberta.. Ambassador Kalmet in turn thanked Canada
for its strong support during the crisis in Ukraine and
for being a welcoming nation for many Estonians
who have emigrated here over the decades.

The luncheon was also attended by Ave Peetri,
Calgary, Eda McClung, Külliva Kangur, Dave Kiil
and my

husband David. Ambassador Kalmet received many
wonderful gifts from the Legislature representing the
history and culture of Alberta. It was a special day
and there will be follow-up work on relations
between Estonia and Alberta.

I also attended the Annual Alberta Government
Briefing for Consular Representatives in Calgary on
May 30. It is an opportunity for various Government
Ministers to provide briefings on their department’s
work, discuss government initiatives and take
questions from consular members. Approximately 65
countries were represented. The luncheon included
remarks by Premier Dave Hancock.

I leave for Tallinn on June 27 for the VII Conference
of the Honorary Consuls. On a final note, I have
secured the Hotel Macdonald for next year’s
Consular Ball to be held on Saturday, May 23, 2015.
It will showcase Estonia and will be an opportunity
for our provinces community to display its unique
history and heritage. I invite you to volunteer on the
organizing committee. I also invite all of you to
attend the Ball.
Please contact me at crobertson@shellaero.com if
you wish to be on my email list to be apprised of
news, happenings and upcoming events.

Parimat,
Christine Robertson
Honorary Consul to Estonia in Edmonton, for Alberta
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ESTONIAN HONORARY CONSUL FOR ALBERTA OPENS AT EIA
On Sunday, May 25, 2014, VIPs joined Her Excellency, Mrs. Gita Kalmet, Estonian Ambassador to
Canada, for the official opening reception of the Estonian Honorary Consulate for Alberta at the
Edmonton Shell Aerocentre, 3795 – 56 Avenue East, Edmonton International Airport, Alberta. Mrs.
Christine Robertson, Honorary Consul to Estonia in Edmonton, has been open for business since May 16,
2013, and graciously hosted this event. This was Ambassador Kalmet’s first official visit to Alberta.

Fun Facts on Estonia:
x The Republic of Estonia is a small democratic country located 80 km south of Finland with about

1.3 million inhabitants.
x Its size is likened to that of Nova Scotia or about a tenth of Alberta’s land mass. It is bigger than

Holland, Denmark, and Switzerland.
x Estonia is filled with rich history and culture that has been influenced by Nordic tastes and

traditions.
x Its capital, Tallinn, dates back to 1154, making Tallinn the oldest capital in Northern Europe.
x In 2011, Tallinn was named the European Capital of Culture. Its Old Town is one of Europe’s

best-preserved walled medieval cities and is a UNESCO world Heritage Site. Many cruise ships
now stop in Tallinn where passengers can get off and explore the narrow winding streets and
mysterious archways of the city that house numerous cafes, museums and wonderful shops.

x Estonia is covered in 50% forest and has over 1,500 islands.
x The University of Tartu was founded in 1632, making it one of the oldest universities in Europe

to approximately 17,000 students. Out of nearly 200 countries in the world, Estonia ranks
number two in adult literacy with its rate of 99.8 percent.

x Estonia is one of the most e-connected countries in the world, where cheques are non-existent and
voting is done on-line.

Leduc Mayor Greg Krischke, Leduc City Councilors Beverly Beckett and Glen Finstad, executives from
EIA, members from the Alberta Estonian Heritage Society and colleagues from the Consular Corps were
among those in attendance for taking the Oath of Office.

Myron Keehn, EIA Vice President of Commercial Development, brought greetings from President Tom
Ruth, President and CEO of EIA. He told guests how proud and fortunate EIA was to have an
International Consulate at the airport that can promote trade with International Cargo coming to EIA.

In Edmonton, there are 24 countries represented with Honorary Consuls.

The Consular Corps, comprised mainly of Honorary Consuls, meet regularly to help foster relations with
different Albertan businesses, organizations, and industry. Their annual fundraiser is a Consular Ball that
raises money for scholarships awarded by the University of Alberta to selected undergraduates that wish
to undertake a summer research project in International Studies, where the research would benefit
Alberta.

Ambassador Kalmet resides in Ottawa, so as her first official visit to Alberta an agenda was prepared by
Alberta Protocol. Mrs. Christine Robertson was able to accompany Ambassador Kalmet on the official
visit to the Alberta Legislature that included visits with various Minister Office’s and tea with Lieutenant
Governor of Alberta, Donald S. Ethell.

Christine Robertson has lived in Leduc for 23 years and has been an active member of the community.
Her parents are both from Estonia and with her husband, David, own and operate the Shell Aerocentre.
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The countdown begins. We are now less than one year away from the 32nd West Coast
Estonian Days festival in Whistler, Canada!
LEP 2015 takes place from August 5 to 9, 2015.

Tickets, registration and the event schedule will be available in the fall.
Check the website : lep2015.com and sign up for our newsletter.

Estonia’s Revolutionary Spirit, Embodied in Music
TALLINN, Estonia — In a sea of embroidered regional costumes and blue, black and white flags, more
than 20,000 choral singers recently filled the stage of an amphitheater here, cheering their conductors and
composers as if they were rock stars.
The scene was part of the Estonian song and dance celebration, known as Laulupidu, which took place
this year from July 4 to 6. The festival was founded in 1869 to resist the forces of Russification. As
Estonia fought its way to independence from Russia and the Soviet Union, in 1918 and then again in
1991, choral singing remained a way to preserve the Estonian language and traditions. An unofficial
edition of Laulupidu that took place in 1988 in open defiance of Moscow is known as the “Singing
Revolution.”
Today, as a member of the European Union, Estonia still clings to national song and dance as a pillar of
identity. A recent study by the University of Tartu revealed that, in a country of 1.3 million people, nearly
half have at one point participated in Laulupidu. While Russia’s annexation of Crimea from Ukraine still
resonates in Estonia, which has its own Russian-speaking minority and a capital city only 218 miles
northwest of St. Petersburg, the open-air marathon remains an event of national pride.
The festival, which since 1994 has taken place every five years, this year featured only Estonian
composers, all sung in the native language. To compile his chorus each year, the artistic director and
conductor, Hirvo Surva, screens choirs across the country. The roughly 1,000 selected groups, who
rehearse for as much as two years leading up to the festival, include children’s ensembles and adult
groups representing everything from the Estonian Lawyers Association and the Academy of Science to
the Grammy-award winning Estonian Philharmonic Chamber Choir. Also joining were more than 1,000
singers, some with Estonian ancestry, hailing from across Europe to North America and Asia. The event
is mostly state funded.
Once gathered in Tallinn, this year’s singers participated in almost 400 rehearsals. The second of two
concerts lasted more than seven hours. Meanwhile, almost 9,200 dancers dressed in traditional costume
from around the country filled a local stadium. The celebration’s audience, which attracted about 153,000
people this year, according to festival organizers, also included a growing number of tourists.
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The choral program explored history with important works from the 25 past editions alongside new works
by both established and emerging native composers. A moment of silence commemorated a dark 1950
celebration dominated by Soviet propaganda, while the Estonian rock singer Tonis Magi performed his
song “Dawn ,” a significant flashback to the “Singing Revolution,” and a song that many people see as a
national anthem. The composer Erkki-Sven Tuur wrote an a cappella work, “Retreaters,” sung by a mixed
choir of 21,225, just for the occasion.
Mr. Tuur described the act of composing for such a large group as almost surreal. “It is an extraordinary
situation,” he said, that singers from all over Estonia had worked hard “to prepare these lines that I have
written.”
The composer Margo Kolar’s “Hurry, Hurry, Hurry!,” written for a children’s choir of 5,390, grew from
folkloric tunes into an orchestral ensemble including drum set and electronic guitar. In a small selection
of classical repertoire, the conductor Neeme Jarvi —
who appeared in Laulupidu’s first purely orchestral
program in 1969 — presided over the second
movement of a symphony by the 20th-century
composer Villem Kapp.
“Our composers write sophisticated music or simple
songs, whatever kind, to get the people more patriotic,”
Mr. Jarvi said.
Even in a globalized age, the celebration retains its hold
across generations.
“For older people, it is a national celebration of
historical tradition,” said Marju Lauristin, a professor of
social sciences at the University of Tartu and member of European Parliament. “The younger the people,
more important is this togetherness — networking, being here with friends across Estonia and also the
whole world.”
She recalled a spontaneous performance of “My Native Land, My Dearest Love,” an unofficial anthem by
the national hero Gustav Ernesaks, on the newly built Laulupidu grounds in 1960. When the authorities
attempted to thwart the conductor from coming onstage, “we started to sing, a choir of 25,000,” Ms.
Lauristin said. “The prime minister and K.G.B. chief were sitting like idiots in first rows. Everyone was
standing up and singing.”
Mr. Ernesaks — founder of Estonia’s first professional choir — became a kind of symbolic leader. “The
conductor is like a king: a figure that everyone respects and adores,” said Riina Roose, assistant to the
artistic director of Laulupidu.
Meanwhile, Estonia is struggling to better integrate a Russian-speaking minority that constitutes about a
quarter of its population. In the eastern border city of Narva, less than half of the residents are Estonian
citizens — a constitutional law in place since 1992 demands a certain level of proficiency in the Estonian
language for citizenship.
For Mihhail Gorjushin, the conductor of the Narva Boys’ Choir, Laulupidu offers an opportunity to feel
part of “one state all together.” “We are proud of Estonia,” he said through a translator, while adding that
it is “very good when we can speak many different languages.”
Ms. Lauristin said that while Russia’s recent military actions has Estonians worried, Laulupidu remains
untouched. “It is a very peaceful and I hope love-generating event most of all,” Mr. Tuur said. “We need
this in our world.”

REBECCA SCHMID JULY 10, 2014
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Kilplased Tantsupeol 2015

Tänuavaldus
I want to thank the VES and Eesti Sihtkapital Kanadas for their help and support. It is greatly appreciated!

Ma tahaks tänada Vancouveri Eesti Seltsi ja Eesti Sihtapital Kanadas nende abi ja toetuse eest. Meitel oli suur rõõm
esindada Vancouverit Tallinnas Tantsu- ja Laulupeol. Sõitsime ka Kihnusse Merepidule, kus Vancouveri Kilplased
tantsisid ja naiskoor esines lauluga. Väga võimas oli terve sõit Eestisse.

Laila Soide

Fotod: Kristina Põldre
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Vancouver Eesti Segakoor - Journey to Laulupidu 2015

It was almost 2 years ago now. A memory of the Laulupidu experience from 2009 that
lingered in a few lucky Vancouver Estonian singers’ hearts & minds. For most of them, it was a
memory… unknown if it would repeat itself.

A choir director gone, a choir fizzled out, and people moved on...What were we
Estonians with the urge to blossom from our roots in song to do? Just when it seemed
impossible, just when singing at Laulupidu was looking to be memory of the past…..a little bit of
faith, determination and hard work proved that anything was possible.

Vancouver Eesti Segakoor finished the last 18 month journey to Laulupidu with such
fond memories and a wonderful experience that will last a lifetime. It may be a cliche but the
journey has really been the reward. The fun we had at practices, the friendships, the
acquaintances we enjoyed was expressed in our singing. During this period our choir grew to 35
members with 26 singers representing Vancouver in the Estonian Song Festival! No one would
have thought that in Vancouver a choir of this magnitude could exist today in our tapering
community. Also during the period of last year our choir sang for Vabariigi Aasta Paev aktus,
held a fundraising concert in May to a full house at Meie Kodu, were interviewed and featured
on CBC Radio’s “On The Coast” in June, and interviewed by DelfiTV Live in Tallinn on the
opening day of Laulupidu.

There are many people and organizations to thank for helping to make us realize our
dream, but foremost there are two people that made it possible for the choir to qualify for
Laulupidu. The greatest gratitude goes to conductors Thomas Kirves & Sandra Head for their
leadership & dedication to the choir. Sandra gave the choir our early start in 2013 and Thomas
came on board and persevered with us for the last 15 months. We hope that our dedication to
learning the difficult repertoire convinced them both of our deep appreciation for their dedication
to us.

Segakoor would also like to thank our Vancouver Estonian community for their kind
words during this period. On Saturday May 29th we gave a concert at Meie Kodu to share the
Laulupidu repertoire with you and we thank everyone who attended our concert for their support.

We also thank Vancouver Estonian Society for their donation and to Kanada Eesti
Sihtkaptial for their matching donation, both of which helped to defray travel costs to Estonia
for our singers and dancers.

We would also like to thank the Estonian Church Foundation and the Estonian United
Baptist Church for their allowing us to practice in their halls. Without their support Laulupidu
would have remained just a dream.

We hope that our singing and participation in Laulupidu represented the spirit of
Vancouver's Estonian community and to our kaasmaalased in Eesti -- and we further hope to
continue this singing spirit through to next year's LEP in Whistler.

With this in mind, we like to call everyone with a singing voice in their heart to come
join thechoir! For more information please contact Arvo Marits at 778.828.7799.

Ingrid Soide
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Gallerii

Saturday, May 31st, 2014 – Meie Kodu (photo: Ants Leedjärv)
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Photos: Katrina Kirves Warniez, Ingrid Soide, Tooni Leedjärv, Kaili Vesik.
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

13.09.2014 16.00 Peoõhtu pagulaslauludega – Andres Raudsepp
(EKÜK ja VES)

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

14.09.2014 13.00 EKÜK – Kodust lahkumine – Andres Raudsepp
Departing the homeland

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

17.09.2014 12.00 Pensinäride Ühingu – Kuldse klubi sügisene
tegevus algab. Seniors Club

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

18.10.2014 10.00 Talgud Mäeotsa – 32113 Olson Ave.,
Mission

08.11.2014 Mardipäevapidu Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

28.11.2014 Postipoisi jõulu numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

01.02.2015 12.15 Vancouveri Eesti Seltsi peakoosolek – VES
Annual General Meeting

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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