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Jõulude puzzle

Ühes suures ja mitmekorruselises kaubanduskeskuses seati esimeseks advendiaja
pühapäevaks üles dekoreeritud Santa Claus’i telk koos kaunistatud kuusepuuga. Suures
tugitoolis istus kauni valge habemega Santa ise. Peagi kogunes jõuluvana ette pikk rivi lastest,
kes kõik soovisid jõulusalmi lugemise eest kingitust saada. Igal pakil oli silt lapse nimega.
Suures õhinas ei pööratud vähimatki tähelepanu kaubakeskuse vaateplatvormidele,

eskalaatoreile ning treppidele kogunevatele rõõmsailmelistele noortele. Kui jõuluvana ees
jätkus veel saginat järjekorras seisvate laste seas, alustas kõrge sopraniga noor naine
jõululauluga. Peagi liitus mõni tenor, seejärel astusid juurde aldid ning lõpuks toetasid kogu
mitmehäälsust tugevad bassihääled.
Näiliselt isehakanud muusikute tegevust esiotsa üllatunult seiranud, jäid paljud

jõuluostudele saabujad kaunikõlalist ja täpselt harmoniseeritud esitust kuulama, võtsid välja
iPhone’d, Androidid ja Tablet’id kiirustades tasuta kõlavast kontserdist jäädvustama oma
nutiseadmeile parimaid hetki. Põrandakorruselt lõppenud jõulukoraalile järgnes eskalaatoreil
rändleva mees–seksteti esituses „Kõik usklikud tulge!“ ja spirituaal „Mingem üles mägedele!“
Nagu oleks luuavarrest pauku tulnud või kivid rääkima hakanud, kuid iga uue lauluga liitus
värskeid hääli, kes ei–tea–kust olid kohale tulnud, sõnad selgeks õppinud ning täpse
intoneeringuga esitasid laulude kõike nelja partiid.
Kui jõuti lauluni „O’ Holy Night“ ja alumise korruse eskalaatori juurde moodustatud

inimsõõri keskele liikus kostümeeritud Maarja–Joosepi–Jeesuslapse kolmik, laskus suurem
osa pealtvaatajaid põlvili, nutiseadmed langesid käest ning palgeile valgusid rõõmupisarad.
Jõuluvana ümbert oli kadunud viimne kui laps, isegi kingituste kätteandjad ja
järjekorrahoidjad seisid Jeesuslapse vaatajate seas.
Lõppude lõpuks tundus kogu auditoorium kaasa hõiskavat — alt ülesse ja kõikidel

korrustel kõlas laul. Viimaste helide saatel kummardusid Maarja ning Joosep Jeesuslapse
kohale ning silitasid õrnalt tema pead. Ainult vaene Santa istus kurblikult oma tugitoolis ja
tunnistas mõtlikult tühjaks jäänud põrandat, kuid veel üsna pungil kingikotti. Kõik pidi ju
olemas korras, kuid ometi peab küsima: „Mis oli pildil valesti?“
Tuntud antropoloog ja uute kirikute rajaja Paul G. Hiebert kirjeldab oma raamatus

„Transforming Worldviews: An Anthropological Understanding of How People Change“
ühes Lõuna–India külas ette kantud jõulunäidendit, milles karjasteks kostümeeritud küla
poisid mängisid kõikide naerupahvakute saatel surnud joodikuid. Edasi kulges draama
muidugi kolme Idamaa targa saabumise, Heroodese vihastumise ning Jeesuslapse ilmumise ja
lõpuks põgenemise saatel Egiptusesse. Sõnum oli pealtvaatajatele kohale jõudnud. Ühtäkki
löödi eesriie kahte lehte ning rahva huilgamise saatel astus platvormile Santa Claus, küla
kõige pikem ja paksem poiss, kes isiklikult kõikidele kinke jagas.
Esimene mõte tekkis selles, et hindud ei mõistnud kristlust sisuliselt ja ühendasid

omavahel südamliku ja ilusa. Tegelikult olid Kristuse ja Santa maaletoojateks kristlastest
misjonärid ise. Kõik puzzle osad oli kohal, kuid nad ühendati omavahel mustris, millest ei
moodustunud tervikut. Kokku said eriilmelised jõulud.
Ühed jõulud olid keskenenud Kristusele, kelle ümber oli soe kliima, palmipuud, eeslid,

lehmad ja lambad, tegelasteks Maarja, Joosep, karjased ning Hommikumaa targad.
Teistsugused jõulud esitlevad Santa Claus’i, kelle kodu on külmas kliimas, ümberringi
igahaljad puud, osatäitjateks peamiselt jänesed, karud ja enamikel juhtudel põhjapõdrad. Mitte
kumbki — Kristus ega Santa Claus —, pole valed puzzle tükid, vaid küsimus taandub ühise
nimetaja otsimise vajadusele, mis on niisugusel puhul evangeeliumi sisuline tähendus ja
missugused muutused peavad inimeses toimuma kristlaseks saamisel.
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Tänapäeval ollakse tegelikult jõudnud olukorrani, kus Piibli tekst on salmidesse ja isegi
silpidesse jaotatuna võrreldav kümnete teiste paralleelsete salmide ja/või üksustega Piibli eri
osades; sõnade ja pauside tähendusväljad on selginenud ning nende ühisosad läbi mõtestatud;
ajaloolised ja arheoloogilised seosed loodud Urartu ja Sumeriga, Babüloonia ja Assuriga;
kõrvutavad vaatekohad olemas India ja Hiinaga; paralleelsed ja sarnased tegevused tuvastatud
asteekide ja maiadega. Viimse võimaluseni detailidesse mineku korral kipub aga taustaväli
sootuks kaduma ning ilmneb sarnane fenomen Kristuse ja Santaga, et kõik puzzle koostisosad
on ühendatud, kuid midagi on pildil endiselt valesti.
Kui Paul G. Hieberti meelest läks kaduma evangeeliumi sisulise mõistmise tuum — mis

on Jumala poolt toodud üldine ja kõikehaarav rõõmusõnum igasuguse rõhumise all ägavale
inimesele —, siis läheb Piibli jaotamises ülimuslikeks üksikasjadeks kaduma Jumal ise. Õieti
pole Jumala osa selles suures narratiivis ehk mega–jutustuses selgelt defineeritav, mille mõte
on ju selgitada Jumala Poja eksisteerimise vajadust ning seda, miks üllal eesmärgil inimeste
jaoks läkitatud isik pidi äärmuslikul viisil kannatama — õieti, mis on säherduse kannatuse
mõte.
Kui 19. sajandi katoliiklik misjon rahuldus kristlasteks saanud inimeste käitumuslike

muutustega — loobumine alkoholist, tubakast, hasartmängudest ja esivanemate vaimude
kummardamisest —, siis 20. sajandi protestantlik misjon nõudis kristlasteks saanuilt jumaliku
kolmainsuse, neitsistsünni, Kristuse surma ning isikliku usulise päästmise sisulist mõistmist.
Selle saavutamiseks asutati misjonikoole ning Piibli ja selle õpetusmaterjalide trükkimisele
osutati suurt tähelepanu.
Tabavalt on end väljendanud üks Eesti aiandusteadlasi ja kunstnikke Ene Luik–Mudist, kes

möönab, et kuni renessansini valitses Euroopas kindla suuniste alusel korraldatud aiandus,
aedade ning parkide kujundamine, kuid pärast Alexander Pope’ initsiatiivil ellu kutsutud
maastikuparkide hooldamise initsiatiivi, et Jumal on loonud aiad vabakujulistena, mis ongi
loomulik vorm, on kogu aiandust mõistetud suure maastikumaalina. Pärast mõisate
riigistamist tekkis eestlastel tohutu vabanemine: raiuti maha põlispuid, lammutatud hoonete
kividest ehitati endale majasid. Elu oli pidu ja pillerkaar.
Aegamisi on kõikjal korraga olemise mõttelaad liikunud üle maailma ning

globaliseerumise tempos saanud rahvusvaheliselt käibivaks. Praegu elame ajal, kus kõikidest
„aedade“ kihistustest ollakse vaimustuses, sest oma ajas elamist ei peeta tänapäeval nii
oluliseks, vaid elatakse kõikjal korraga.
Aga inimene ei ela üksi eri ajajärkudes, vaid teeb seda tänapäeval ka eri õpetustes ja

maailmavaadetes korraga eksisteerides. Pole vaid Santa ja Kristus, kellest valmistatakse
jõulukokteil, vaid igaühe vabadus proklameerida oma usku ja tõde ning nende segu, teeb
puzzle pildi veelgi ebaselgemaks. Osad on kõik laual, kuid pildil „see miski valesti“ sunnib
endiselt esitama küsimuse. Liiga paljudest detailidest ei suuda läbi näha ka parima
võrkkestaga silm. Pole vaja superliimi detailide kooshoidmiseks, vaid puude taha ulatuvat
vaadet, mis avastab kokkupuutepunktid, kus külgi ei hõõruta marraskile või verele, vaid
sobitatakse olemusliku ligitõmbe ja suurt pilti silmas pidades. Selline tulemus võiks kõnelda
inimese sisulisest jõululikust maailmavaatest, milles puzzle igal tükil on täis–eksistentsi õigus,
kuid koostatav pilt on igaüks omaette tervik ning evangeelne vabadus ei riku Santa Clausi
õigusi.

Algur Kaerma
E.E.L.K. Vancouveri Peetri koguduse õpetaja
Nov 25, 2014
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RÕÕMSAID JÕULUPÜHI

MERRY CHRISTMAS

HEAD UUT AASTAT

Soovivad sugulastele, sõpradele ja tuttavatele:

EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
KODUKIRIKU RAADIOSAATED
LEPIK CONSTRUCTION LTD
PENSIONÄRIDE ÜHING VANCOUVERIS
REMAX BILL GOOLD REALTY
VANCOUVERI APOSTLIK ÕIGEUSU KOGUDUS
VANCOUVERI PEETRI KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS
VANCOUVERI EESTI SELTS ja ALLORGANISATSIOONID
WESIK CONSTRUCTION LTD
YORK DEVELOPMENTS LTD
EESTI KIRIKUFOND

Alasoo, Voldemar ja Urve
Alder, Elli
Alexander, Viivi
Allas, Leo
Allas, Toivo, Erik ja Matti
Aug, Linda, Hendrik ja Kristjan
Aug, Tiina ja Ants - Victoria, BC

Bardell, Enda ja Neil Griggs
Bender, Susan ja Aldo - Redwood City, CA

Challinor, Paul, Ellen, Jennifer ja Kelly

Davis, Edda perega

Ellip, Lyyli

Fraser, Mare, Marni, ja Mike
Goold, Bill, Lilian, Landon ja Tayler

Hein, Liisa, Richard, Raivo ja Konrad

Indla, Lia
Jaako, Harry perega
Jõemets, Väino
Jääger, Walter ja Kersti
Jürgeston, Ülle - Tartu
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Kajaste, Heldur ja Varje - Tallinn
Kaljur, Lembit ja Salme
Kaljur, Susanna ja Triin – Courtenay, BC
Kangro, Kain, Audrey, Michelle ja Kaillie
Kaul, Elmar ja Valve
Kaul, Karl, Enca, Karmen ja Isabella - Los Angeles CA
Kaul-Rahiman, Mari, Haroon ja Tiiu
Kembi, Jaan, Tina ja Lauren
Kirs, Maia
Kirves, Andres
Kirves, Erna
Kirves, Madis ja Erma - Victoria, BC
Kirves, Thomas ja Astrid perekonnaga
Kitching, Juta perega
Kivisild, Armas, Maret ja perekond
Klasen, Olaf ja Pia perega
Kotkas, Kai
Kuuskmann, Martin, Tiiu ja lapsed - Blaine, WA
Kõvamees, Küllike, Erik ja Paul

Lauga, Inge
Lauga, Thomas, Diane, Nicholas ja Michael
Lepik, Erli perega
Lepik, Alex
Lepik, Villi ja pere
Lepnurm, Helmi perega
Lillak, Kalev
Lohuaru, Peeter perega
Loo, Laine ja Andres
Losin, Andres ja pere
Losin, Ellen
Losin, Rein ja Irje
Losin, Toomas

Marits, Katrin, John ja Arvo
Marits, Karl ja pere
Maru, Karl ja Trudy Duller
Muld, Helbe ja Harry
Muld, Karin ja Mike
Mullaste, August

Naano, Lydia
Nurmsoo, Leida

O’Dwyer, Vaike
Olljum, Alar, Lia, Liv, Laura ja Linda - Brüsselis
Olljum, Irene
Owston, Marika ja Bob

6



Paat, Enno
Pajur, Ann
Pajur, Thomas koos Mae-Helenega
Peterson, Niina
Puusepp, Milvi ja Jaak
Püss, Vello
Pütsep, Lembit

Rand, Hans ja pere
Randsalu, Olga
Randsalu, Toivo, Donna, Brandon, Marlow ja Dashiell
Rannala, Ray ja pere
Rebane, Andres, Siiri, Hanna, Johannes ja Rebecca
Rehtlane, Anu
Rei, Leida
Remmelg, Viktor, Maie ja Ants
Robertson, Christine ja pere - Leduc
Rumberg, Sirje
Rumm, Ingrid, Karl, Marit ja Olev

Sander, Armi
Sark, Juta
Schmuul, Heimar ja Antonina
Sherman, Kirk, Sandra ja Kyle
Selde, Hans ja Helmi
Selde, Hans, Kerri ja Marlo Siina
Selde, Kärt, Vilja, Jakob ja Liivi
Selder, Elionora perekonnaga
Sepp, Helle
Soide, Laila ja pere
Sprogis, Asta
Stamm, Rosette
Stamm, Raimund ja Sandra
Stamm, Rein ja Maiu Linde, Seliina ja Kristi-Anna
Suurkask, Alar ja Marje
Suurkask, Anton ja Ruth
Suurkask, Toivo perega

Tallermo, Urmas
Tamm, Aino, Riina ja Christer peredega
Tanner, Teas ja Krista
Taylor, Milvi
Telder, Laida
Toming, Karl ja Elsie
Tork, Aarne, Anne, Annika ja Alina
Tutti, Veiko ja Mare
Tuytel, Sylvia, Casey, Nathan ja Brandon - Abbotsford

Umelas, Agnes
Umelas, Jüri
Umelas, Heather ja Mait
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Vabasalu, Aare
Vabasalu, Raul ja Eva
Varkki, Maria
Vasara, Ivar, Kate, Cedar, Kristjan ja Solveig
Veemes, Mai
Vesik, Mall, Harry, Kaili ja Peeter
Vesik, Thomas, Christina, Kalev ja Markus
Viitre, Laine
Viitre, Tarmo
Vink, Villi ja Viive
Värtina, Valve

Walker, Linda, Ken, Chelsea ja Collin - Valleyview, Alberta
Wesik, Peeter, Mary, Michael, David ja Elizabeth
Wesik, Meeta
Wister, Hedy

Zurrock, Isaac ja Brigid

Õunapuu, Veera

Tänuavaldus
Tänu kõigile, kes annetasid Eesti Kirikufondile jõulu ja uue-aasta tervituste avaldamise

kaudu Läänekaare Postipoisis. Annetatud summad kasutatakse meie ühise kiriku ja ruumide
korrashoiuks.

Eesti Kirikufondi juhatuse nimel
Thomas Pajur, E. Kirikufondi esimees

Eesti Kirikufondi
PEAKOOSOLEK

peetakse 8. veebruaril 2015.a. algusega kell 12:15Meie Kodu aulas alljärgneva
päevakorraga:

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

Peakoosolekule järgneb Kirikufondi Nõukogu koosolek.

8



1645 North Grandview Highway, Vancouver
Pastor REV. MARGUS MÄEMETS Tel.: (604) 436- 0344

J Õ U L U O O T U S J A J Õ U L U D AD 2014

Pühapäeval, 30. novembril, I Advent Jumalateenistus kell 11.00
Advendiküünla süütamine.
Laulab koor. Leivamurdmine.

Pühapäeval, 7. detsembril , II Advent Jumalateenistus kell 11.00
Laulab kvartett.

Pühapäeval, 14. detsembril , III Advent Jumalateenistus kell 11.00
Laulab ansambel.

Esmaspäeval, 15. detsembril, Naisringi jõuluõhtu kell 7.00 p.l.

Pühapäeval, 21. detsembril , IV Advent Jumalateenistus kell 11.00
Laulab „Laulupeo koor“.
Teenistusele järgneb jõulukoosviibimine
ja jõululaulude laulmine alumises saalis.

JÕULULAUPÄEVAL, 24. detsembril PÜHA JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
kell 4 p.l Laulab Leila Kirves.

Esimesel jõulupühal, 25. detsembril Jumalateenistust kirikus ei ole.

Pühapäeval, 28. detsembril Jumalateenistus kell 11.00
Vana-aasta viimane teenistus.

1. jaanuaril 2015 Jumalateenistust kirikus ei ole.

Pühapäeval, 4. jaanuaril 2015 I Uue-Aasta Jumalateenistus kell 11.00
Koguduse vendade uusaasta tervitused. Leivamurdmine.

„Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma Poja“ (Gal 4:4)
Õnnistatud Kristuse sündimise pühi!
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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

Kolmapäeval, 24.detsembril, kell 14.00– Jõuluõhtu jumalateenistus.
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.

Kolmapäeval, 21.jaanuaril, kell 13.45 – Koguduse peakoosolek

* Kõik teretulnud *
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Vancouveri Peetri Koguduse

TEATED
_______________________________________
õp.Algur Kaerma 6520 Oak Street Milvi Puusepp,esinaine
604-323-9930 Vancouver BC V6P 3Z2 604-542-0668
604-314-4220 cell Tel: 604-263-1802 woodsmit@shaw.ca
algur.kaerma@gmail.com Armas Kivisild, abi. 604-987-9418
______________________________________________________________________

Advendi-Jõuluaja jumalateenistused
Teenib õpetaja Algur Kaerma

Pühapäeval 7. detsembril, kell 11.00 ll Advendi jumalateenistus
Jumalateenistusele järgneb Eestimaa Lastekodude ja Vanurite

jõulurõõmu toetuskohvi, maitsevad jõulu suupisted, loterii
ühised jõululaulud

Pühapäeval 14. detsembril, kell 11.00 lll Advendi jumalateenistus
Muusikaliselt teenib kaasa Martin Kuuskmann koos poja Williami’ga (fagott)

Pühapäeval 21. detsembril, kell 11.00 lV Advendi jumalateenistus armulauaga

Kolmapäeval 24. detsembril kell 16.00 Püha Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus
Laulab ansambel Leelo

Neljapäeval 25. detsembril jumalateenistust ei toimu

Pühapäeval 28. detsembril kell 11.00 jumalateenistus

Uue aasta esimene jumalateenistus toimub 4. jaanuaril 2015 kell 11.00

Pühapäeval 28. jaanuaril kell 13.00 Koguduse peakoosolek.

Kauneid jõulupühi!
Soovib teile õpetaja ja Peetri koguduse nõukogu.
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Kiri leitud jõuluvana arhiivist

Kallis näärivana.
Palun tule meie juurte 24.12. ja kui Sa saad siis soovime väga: Nokaga suvemütse, pakse

ja kohevaid kindaid, kohevat jopet ja kihvti talve suusamütse – neid palume vennaga. Mina palun
veel spordikinge nr. 35-36.
Marbelile too palun piltiga põlvikud
ja pesu. Palusin neid samu asju ka
Kanada jõuluvanalt, meil on seal
üks tuttav tädi. Palusime, et tema
saadab jõuluvanale meie kirja, me
ei tea Sinu aadressi. Kui Sa näed,
kallis jõulumees, Canada
jõulumeest palun mõtelke kump
toob meile – ole nii hea. Ema on
otsinut ja pole leidnud – meil neid
vist ei ole aga äkki põhjanabalt teil
on neid. Ole hea ja vaata ehk saad.
Ma joonistan Sinule need ka. Sa
äkki ei tea, oled ju väga vana ja ei
oska. Kui poodi lähed võta see leht
kaasa, siis Sa küll tead osta. Varsti
saame tunnistuset. Need on meil
küll head – ikka 4-5. Oleme
õppinud Sulle palju laule selgeks.
Vist saame ka kiituse lehe koolist,
seda veel ei tea.Kui kooli tuleb
näärivana, siis tema annab need ise
kätte kogu kooli ees. Sa katsu ise
tulla, kui võimalik on. Me õpime 49
keskkoolis Ib kl ja IIa klass.

Tule palun kindlasti meile,
me ootame. Kui võimalik palun ütle
Canada jõulumehele, et ta viiks
Eeva tädile ka jõulupaki, kus oleks Eesti muinasjutte hästi palju, ta nii tahab neid lugeda ja
saada endale ka kommi.

Oleme Sinule väga tänulikud kui saad tuua meile jõuluteks need asjad. Palju tänu juba
ette ütlevad Kristjan, Indrek, Marbel. Tehnika 52-5. Kell 16.00 ajal.

Veel palun too hästi palju komme, närimiskummi, mudel autosid js Rubicks-cubesid, need
on need mõtlemise ja keeramise mängud. Emale too palun kohvi. Mannule veel mõni karvane või
kummi+karvane asi-loom. Me lapsed oleme suure kasvuga aga ema ise on küll väike aga maias
– kohvi ja lutsukommide maias.
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Vancouver: 70 a. MÖÖDUS PÕGENEMISEST
Vancouveri eestlased tähistasid suurt põgenemist ja meenutasid pagulaspõlve algust

kolmekordselt sellel tähtsal aastapäeval. Andres Raudsepp, laulumees ja vestleja Ontariost,
pakkus intensiivse, mitmekesise kava ja viis kahe päeva jooksul rohkearvulise kuulajaskonna
mineviku teedele nii sõnas kui laulus.

Laupäevane pidu (13. sept.) sai täidetud, eestlase kombel, lauluga! Külaline oli laule
kuhjaga kaugelt kohale kandnud, kõik
pagulaslaulude nimetuse all. Sel päeval
peeti ju laulude teema kõige
olulisemaks—rohkem kui helilooja või
sõnade autor—nagu selgus rahva
valikust. Iseennast kitarril saates esitas
Andres valitud palad, võimsalt või õrnalt,
nii nagu luul nõudis. Vahepeal
kommenteeris ta laulu päritolu kohta,
iseloomustas tegijat või heliloojat. Laulu
tekkimislugu ja rändamistee said
kuulajale selgeks. Ei puudunud
pagulusajastul loodud Rene Uferi laulud
ega Andrese oma vihane poliitiline
protestilaul “Vabaduse valve” eesti ja
inglise keele variatsioonis. Saime veel
teada, et isegi Eestis sündis
kuuekümnendatel aastatel
põgenemisteemal laule ja samuti, et
Kanadal on üle maailma tuntud eksiili
laul “Un Canadien errant”, mille hr.
Raudsepp esitas prantsuse keeles, kus ta
tunneb end täitsa kodus. Paljude teiste
hulgas kuulsime ka “Kesksuvine aas”
(Jyri Kork) ja “Tallinna teel” (Priit
Aruvald). Lauldi ka tuttavaid ühislaule,

mille esineja poolt kaasa toodud trükitud sõnad jagati lahkelt laudkondadele.
Vaheajal pakkusid head korraldajad ja einelaua annetajad maitsvaid suupisteid, juttu

oli palju, aga varsti läks kava edasi!
Pikk rida hästi esitatud laule järgnes ja siis lauldi veel üheskoos mitu laulu. “Lenda,

lenda, lepalinnuga” oli omamoodi lugu. Laul lauldud, hakati Andrese juhtimisel laulma ka
Olaf Kopvillemi “Lepalinnu” versiooni; eestvedaja laulis mitmes helistikus loodud küllaltki
keerulise laulu maha, aga lõpetati ikka publikuga koos.

Kui arvestada kaheksa ühislauluga, oli kokku vähemalt 25 pala pühendatud
põgenemise aastapäevale.

Pühapäeval 14. septembril kõlas Peetri Luteri kirikus õp. Arho Tuhkru peetud
jumalateenistusel Andres Raudsepa poolt postluudiumina esitatud kaks muusikale seatud
palvet: esimeseks Herman Kännu “Valva, Issand, sellel viivul…”, loodud lahkunud Toronto
Vana-Andrese koguduse õpetaja Otmar Pello sõnadele põgenike päevilt Saksamaal; teiseks
Roman Toi loodud ja õpetaja Philip Tammaru viisistatud “Jumal, laota armutiivad, üle meie
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kodumaa…”, mille sõnad “Jeesus, surma ära võitja, kaitse vabadust” kõlasid mõttesillana
kodumaa poole.

Samal päeval (pühapäeval 14. septembril), vara pealelõunal, täitis Andres Raudsepp
lektori rolli ja meenutas põgenemist sõnas. Kultuuriühingu esinaine Juta Kitching tervitas
kohalviibijaid ja esitas eelmisel õhtupoolikul ja jumalateenistusel esinenud külalist. Andres
Raudsepa kõne, pealkirjaga “Põgenemine — isiklik ja põgenemise pärand”, jagunes kahte
ossa: perekonna põgenemine Tallinn-Nõmmelt Kuressaarde ja Saksamaale ning
Suurpõgenemise pärand.

Alguses viis kõneleja kuulaja Eesti kaardi abil rännakule, mis tal tuli läbi teha
seitsme-aastase poisikesena ja meenutas, mida selles vanuses lapsehing peamiselt tundis,
nimelt hirmu ja kodumaa kaotust. Moment Kuressaare sadamas mil vanaema ulatas maast
võetud kivi tükikese kodumaana kaasa on jäädav jälg südames. Iseloomustamaks oma
sõnavõttu, laulis kõneleja sõnalise ettekande jaotuste vahel üksiksalmid Tammeveski-Rebase
“Kodumullast”.

Teine osa ettekandest kandus Suurpõgenemise päranditele nii põgenike perioodil kui
ka pikema pagulusajastu jooksul ülemere maadel. Kõneleja silmis oli neist kõige olulisem
põgenike keeldumine minemast tagasi okupeeritud kodumaale, kui lääneliitlased nägid ette
sõjajärgset repatrieerumist Nõukogude Liidu nõudmiste alusel. See keeldumine aitas jõuliselt
põhjendada eestlaste pikaajalist välisvõitlust võõrsil ja Eesti Vabariigi õiguslikku iseseisvust
okupatsiooni ajal. Kõneleja mainis hindavalt ka trükiseid, mis on ilmunud Suurpõgenemise
kohta ja Eesti mineviku kaitsmist kuulajaskonna ees loetletud arhiivide kaudu. Kaugelt
tulnud külalise sõnaline ettekanne lõppes “Kodumulla” viimase salmi esitamisega.

Päris lõpuks kõlas veel ühislaule, kusjuures korrati eelmisel õhtul lauldud “Kui Eesti
rannikul”.

Tänud väärika ürituse eest lähevad Andres Raudsepale, ta külakostitajaile ja päevade
korraldajaile, kelleks olid Vancouveri Eesti Selts ja Eesti Kultuuri Ühing Kanadas.

15. sept. 2014, Juta Kitching

eav
EESTI ARHIIV VANCOUVER

August 2014
Iga eav numbri all on leida üksikasjalist informatsiooni: dokumente, protokolle,
kassaaruandeid, kirjavahetust, fotosid, ettekannete teemasid ja muud.

eav 1 EKÜK (Eesti Kultuuri Ühing Kanadas)
eav 2 isikuarhiivid (62 isikut
eav 3 VEPÜ (Vancouveri Eesti Pensionäride Ühing)
eav 4 ______
eav 5 Eesti Kirikufond
eav 6 ______
eav 7 Eesti kool
eav 8 EOLL (Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul)
eav 9 Vancouveri Eesti Selts
eav 10 ______
eav 11 Läänekaare Postipoiss
eav 12 Koorilaulud
eav 13 Vancouveri Õigeusu kogudus
eav 14 _______
eav 15 Rahvatantsijad, Keerutajad
eav 16 Näiteringid – Kalevala, Omamoodi
eav 17 EELK Vancouveri Peetri kogudus
eav 18 Skaudid, Gaidid
Annetuste üksikasjaline loetelu
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Põgenemine septembris 1944

Siiani avaldamata esimene osa ettekandest peetud laup., 13. sept. 2014 Meie
Kodus, Vancouveris. Teine osa ilmus ümbervormistatud kujul inglise keeles Eesti
Elu (Estonian Life) veergudel oktoobris. AR

Kui hakkasid kolletama lehed puudel, hakkas ka teoks saama suurim eestlaste
liikumine läände. Meeles pidades juuniküüditamist aastal 1941, lahkus 1944. a.
septembris kodumaa pinnalt ligi 70,000 eestlast. Järelikult on september 1944
raiutud eestlaste ajaraamatusse Suure Põgenemise pealkirja alla.

Lahkumised kodumaalt algasid juba varem, kusjuures märkimisväärseim neist on
nn. järelümberasumine Saksamaale aasta 1941. hilistalvel. Küllap mõni eestlane
leidis ettekäändena selle sooritamiseks suguluse balti-sakslasega või isegi
leeritunnid balti-saksa koguduse juures. See siis enne esimest suurküüditamist
Venemaale.

Püüdes jääda oma mõtteis '44. aasta septembri juurde, peaksime veel mainima
varasemaid põgenikke saksa okupatsiooni ajal, eriti neid, kes leidsid tee Soome
kaudu Rootsi.

Meie perekonna põgenemine algas Nõmmel, ütleme Tallinn-Nõmmel. Elasime
saksa okupatsiooni ajal sugulaste, perekond Puksovite majas Rahumäel, tol ajal
Pikk tänaval. Nüüd on sama tänava nimi Sihi. Perekond Puksov küüditati
Venemaale 14. juunil 1941, kusjuures farmatseut ja apteegi omanik Artur Puksov
suri peatselt tüüfusesse perekonnast eraldatuna kaugel Põhja-Uraali töölaagri
külmas.

Kuupäev – 22. september. Saime teada, et venelased saabuvad Tallinna. Pereisa
avaldas kavatsust minna pealinna vaenlasele vastu. Paljud eesti mehed tol ajal olid
valmis oma elu kaalule panema ning võitlusse minema. Siin jäi aga peale kahe
lapse ema keeld ja kindel tahe.

Hommikupoolikul viis meid Puksovite majast Nõmme jaama küüditatud peremehe
noorem vend, sinna, kus ootas - rahvast täis - viimane rong. Saime äärepealt peale.
Olime seitsmekesi: vanaema, vanemad, noorem õde, mina, tädi Alma ja tädipoeg
Jaak, kelle isa oli esimese vene okupatsiooni aastail ka ära viidud. Pärastlõunal
hakkas rong liikuma. Magasime öösel rongis ja Haapsallu jõudsime järgmisel
päeval. Linn oli kannatanud rünnaku all, nii et mina isegi mäletan kuskil veel
põlevaid rongivaguneid enne kui jõudsime - mõned hobusevankris - Rohukülla,
kus ootas meid sadam. Teel Rohukülla pidime kord kõik kraavi kargama, sest
ülevalt hakati tulistama.

Nagu teame, viib praam Rohukülast üle Väinamere Hiiumaale, täpsemalt
Heltermaa sadamasse, kust liikusime peatselt edasi Orjaku sadamasse, mis
paikneb Käina vallas, et sealt sõita Saaremaale. Järgnev lühike meresõit üle väina
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viis Triigi sadamasse, mis asub Leisi vallas Saaremaal. Transpordiks saartel, nagu
mulle seletab tädipoeg, olid sõjaväe veokid.

Sõit veokil mööda Saaremaad oli loomulikult pikem. Neid maapealseid
sõite saartel ma ei mäleta, kuna midagi hirmuäratavat vahepeal ei juhtunud ja
oletatavasti olin väsinud. Küllap vist magasin.

Kuressaarde meie kohe ei pääsenud. Pidime ootama Kallemäe küla koolimajas
kolm ööd ja kaks päeva. Kuressaare sadamas oli mõnigi suurem sõjaväe transport-
laev, mis oli valmis edasisõiduks Saksamaale. Sadamas kohtusime ühe mehega,
kes oli näinud minu onu ja kes kinnitas, et tema oli oma naisega samuti pääsenud.
Sain aru, et laeval, millele sattus onu, oli mingil põhjusel tekkinud tulekahju ning
et osa laevast oli põlenud kogu sõidu ajal Saksamaale.

Meie sattusime laevale nimega Füsilier II alles 29. septembril, mis tähendab, et
olime seitse päeva koos ootamisega olnud põgenemise teel Eestimaa pinnal.
Panime ise tähele, et laeval oli suur arv vene sõjavange. Võimalikult olidki vangid,
kes meid kaudselt päästsid. Kui mere pääl lähenes vene luurelennuk, aeti need
pardale, et vene lennuvägi sai otsustada, kas hakkab meid ründama või mitte.
Igaks juhuks lasti laeva pealt õhku paar kahurimürsku. Mäletan neid mürske ja
lõin hetkel päris kartma, lamades all laeva keres. Võibolla kartsin pommitamist.
Teame ise, et inimese mällu jäävad eriti need hetked, mis meelte kaudu tajutuna
on seotud tugevate tunnete ja emotsioonidega. Palju rohkem seitsme-aastaselt
poisilt nõuda ei saa.

Laev viis meid Danzig’i, kuhu saabusime 30. septembri õhtul. Maha tulime alles
1. oktoobril. Sealt algas edasiminek läbi Berliini Jenasse, kus elas vanaema õetütar
Ella oma kahe pojaga.

Siin tahaksin peatuda ja mainida, et arvestades teistega, kes põgenesid Saksamaa
suunas ja nendega, kes võtsid ette hädaohtliku teekonna üle läänemere Rootsi, on
igal perekonnal, igal üksikul mehel ja naisel, noorel ja vanal oma lugu. Ehk mõtleb
mõnigi veidi vanem eestlane sel hetkel toonasele minekule kuskile ranna suunas
või sadama poole 70.a. tagasi.

Küsiksin, kas keegi kellegi perekonnast jäi maha? Kas mindi koos või eraldus
noor oma vanemaist, nagu juhtus mu abikaasa emaga, kes koolitüdrukuna lahkus
ühe vanema sõbrannaga ja alles hiljem põgenikuna Saksamaal sai oma ema-isaga
kokku.

Neid lugusid on nii palju aga kõige kohutavamad on merelood, kus merre võis
jääda tuhandeid. Kas siis tormide või vene allveelaevade poolt läkitatud
torpeedode tõttu. Mul on lapsest saadik jäänud sõna Moero, nagu takjas, kuskile
ajusoppi, olles põimitud hukkunud pagejate traagilise saatusega põhjalastud laeval.
Poisikese mällu jäi mõlkuma põgenikelaagris hiljem viibiv abielupaar, kes, olles
siiski pääsenud tollelt hukkunud laevalt, oli kaotanud sündimata lapse.
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Sama hull oli saatus neil, kelle väike kalapaat ei pidanud meretormidele vastu. Mu
esimene isa, kes pages Rootsi, kirjedas mulle kuidas paadikese servad vaevalt
ületasid veepinna. Aga ta sai pärale koos oma uue abikaasaga, kusjuures meie
teekonnad ühtusid hiljem Kanadas. Alles kaks aastat tagasi ilmus Eestis raamat
nimega ,,Jooksen või merre, kui osa sarjast ,,Meritsi läinud eestlaste lood”.

Siinjuures vihjan hetkel veel teistele trükivalgust näinud eestlaste lugudele nagu
eelmainitud sarjas möödunud aastal ilmunud raamat nimega ,,Põlevat Eestit
jättes”. Viis aastat tagasi ilmus kergelt loetav kirjastatud lugude kogumik,
,,Eestlaste põgenemine Läände Teise maailmasõja ajal: Artiklid ja elulood”. Ei saa
mainimata jätta haruldast raamatute sarja, nimega ,,Mälutunglad”, mida üllitati
viies või kuues kõites ning suures formaadis Tartu College’i vastava
tegevusrühma poolt. Selle aasta lõpuni, ikka ja jälle, tähistab eesti ajakirjandus ja
mõnigi kirjastaja kodumaal ning võõrsil meie Suurt Põgenemist - inglise keeles
öeldes the Great Escape - mitme pikema artikli näol. Kuskil leidub mõni
Saaremaalt põgenemise lugu, väga erinev aga siiski paralleelne meie perekonna
loole, mujal mõni hirmuäratav seiklus maade kaudu.

Küsiksin teilt – kas keegi võttis kaasa midagi, mis meenutaks kodumaad? Ehk
mitte, sest kavatsus oli ju kohe pärast sõda tagasi kodumaale tulla. Ühel poisikesel
juhtus nii, et enne laevale asumist võttis vanaema maast kivikese ja ulatas talle. Et
see on tükike su kodumaast. See hetk on minule nagu mälu sisse põletatud.

See siis on minu kodumaalt põgenemise lugu, üks tera tuhandete lugude
liivarannas. Andres Raudsepp

Foto: Raudsepp/Marits
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EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA

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

2014. aasta PEAKOOSOLEK toimub
pühapäeval 11. jaanuaril 2015, kell 12:45 “Meie Kodu”

2014. a. Peakoosoleku p ä e v a k o r d:
1. Koosoleku avamine
2. Koosoleku rakendamine
3. 2014. a. peakoosoleku protokolli esitamine
4. Tegevuse aruanded:

a) EKÜK/SAESC
b) eav

5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded
6. Valimised:

a) EKÜK/SAESC; Revisjonikomisjon
b) eav

7. Liikmemaksu määramine
8. Tegevuskava 2015

a) EKÜK/SAESC
b) eav

9. Kohalalgatatud küsimused
10. Läbirääkimised
11. Lõpetamine

peale koosolekut:

KAISA PITSI
näitab oma tehtud filmi (41min.)

Toidutoojad / Makers of Food
Eesti toiduäride ajalugu Torontos
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VANCOUVERI EESTI SELTSI

PEAKOOSOLEK
VES Annual General Meeting
Feb 1, 2015 at 12:15 pm

toimub pühapäeval, 1. veebruaril 2015.a. kell 12:15 päeval "MEIE KODU" aulas,
6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

PÄEVAKORD: Agenda

1. Koosoleku rakendamine.
Call to order

2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine.
Minutes of the last AGM

3. Esimehe, laekuri ja revisjonikomisjoni aruanded.
Reports from the president, treasurer and audit committee

4. Seltsi allorganisatsioonide aruanded.
Reports from the sub groups

5. 2015 a. liikmemaksu määramine.
Membership dues for 2015

6. V. E. S. 2015 aasta eelarve.
2015 budget

7. Valimised:
Elections

a. esimees,
President

b. laiendatud juhatus,
Members of the executive

c. Läänekaare Postipoisi toimetaja,
Editor

d. revisjonikomisjon,
Audit committee

8. Kohal algatatud küsimused.
New business

9. Läbirääkimised.
Further discussions

10. Koosoleku lõpetamine.
Closing

Vancouveri Eesti Seltsi juhatus.
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Mälestusi Wiisust X

Sepikoda oli küll üks põnev paik. Sinna sisse me väga ei kippunud. Väljast vaadates
paistis see nagu päris põrgu, tahvane ja tuline. Ääsitules punaseks aetud rauda taoti alasil suurte
haamritega nii, et sädemed lendasid. Meile meeldis vaadata, kuidas sepikoja ees hobuseid rautati.
Oli valmis ostetud hobuseraua naelu ja raudu, kuid hobuseraudu tegid sepad ka otsast-lõpuni ise
valmis, vastavalt hobusekabja suurusele ja kujule. Punane raud jahutati või karastati veenõus
suure susina ja aurupilvede saatel. Tore oli näha, kuidas sepad Karl Fromm ja Heinrich Pappel,
omad suured nahkpõlled ees, hobuse jala võtsid, kapja puhastasid, lõikasid, raspeldasid, rauda
kohale passitasid, naelad sisse lõid ja neetisid. Enamik hobustest oli sellega hästi nõus. Üksikuid
tuli kinni hoida või isegi rihmadega kinni siduda.

Sepp Pappelil elas Sirtsus üsna vana ema. Mari Pappel oli hästi kortsus näoga ja
vanadusest küürus seljaga. Ta oskas väga hästi kangast käärida ja telgedele üles seada ning
kududa. Minu ema kudus ka linaseid, voodilinu ja käterätte ning villast kalevit meestele pükste ja
jopede õmbelmiseks. Kanga ülespanemise ajaks kutsus ta Mari endale abiks. Mari käis talveti
meil ka abiks sulgi noppimas. Meil oli palju partide sulgi. Marile meeldis jutustada igsuguseid
tondilugusid vaimusdest. Tema jutus ajasid lastele alati hirmu peale. Mina ei julgenud üksinda
enam pimedasse tuppa minna ega ka pimedas õue minna. Mõnikord oli selline tunne, et keegi on
kogu aeg selja taga. Kui Mari arvas, et on õige aeg koju minna, siis ta ütles: “Ma pean jälle
ronima hakkama.” See tegi meile nalja. Papli Mari ronib!

Puutöökoda, kus töötas puuseppmeister Rein Ratassepp asus sepikojaga ühes majas. Seal
elas ka Ratasseppade pere. Ratassepp ei öelnud meile ega oma lastele ühtegi kurja sõna. Ta ei
löönud kunagi oma lapsi. Tema armastas pilgata ja see mõjus alati. Näiteks, kui lapsed ronisid
laua peale ja hüppasid sealt maha ei hakanud Rein riidlema. Ta küsis pilgates: “Kas tõesti nii
madalalt te hüppategi alla? Hüpake ikka kapi pealt!” Lastel oli piinlik ja nad jätsid hüppamise
järele.

Mina ja minu vend Elmar olime Ratasseppa laste ristilapsed. Linda lõpetas juba Paides
Gümnaasiumi kui mina sündisin 1930.a. novembris ja jõulude ajal oli mind ristitud. Ristiema
Linda elas ja töötas Tallinnas oma elu lõpuni. Tema ei unustanud kunagi saksa keelt. Ta luges
palju ja alati ka saksakeelseid raamatuid ja ajakirju.

Vanas eas ostis
puusepp Rein Ratassepp
Purdi mõisa lähedale
väikse talu ja seda talu
pidas tütar Salme oma
surmani. Poeg Elmar oli
Eesti sõjaväes, kui
venelased sisse marsissid.
Eesti sõdurid viidi
venemaale ja õed ei saanud
iialgi teada, mis Elmarist
sai või kuhu ta jäi. Vend
Elmarile jäi temast
mälestuseks väike viiul,
mida ta mängib tänaseni.

Elve Promet
Viisu korvalhoone 1969. Veljo Ranniku foto
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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

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 –London, 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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President Toomas Hendrik Ilves
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põlisrahvaste konverentsil

22. septembril 2014 22.09.2014

Lugupeetud daamid ja härrad!
Mul on au esineda siinsel kõrgetasemelisel põlisrahvaste õigustele pühendatud kohtumisel. Ühe

põlisrahva liikmena – eestlased on oma praegusel territooriumil elanud juba mitu tuhat aastat – on mul
eriti hea meel näha, et teie hulgas on nii palju neid, kellele see konverents on pühendatud. Seega saame
me põlisrahvaste ees seisvaid probleeme ühiselt arutada. Oleme olnud mõlemas leeris: rõhutud
põlisrahvast on nüüdseks saanud ÜRO liige. Me teame, millega põlisrahvad silmitsi seisvad. Tahaksin
kohe alguses juhtida tähelepanu sellele, et kahjuks on põlisrahvaste osalus ÜRO foorumites alati küsitav
olnud. See on arusaamatu, isegi absurdne ja häbiväärne, et mõned riigid püüavad põlisrahvaste osalust
takistada ilma oma tegevust mingil moel selgitamata. Loodame, et sellised püüded jäävad peagi
minevikku ning põlisrahvaste hääled muutuvad rahvusvahelises kogukonnas selgelt kuuldavaks.

Meenutagem, et teie, põlisrahvad, keda täna vastuvõetava dokumendi sätted kõige rohkem
mõjutama hakkavad, ei saanud seda puudutavate läbirääkimiste viimastes etappides osaleda. Ma arvan
siiski, et panus, mille andsite varasemates etappides, aitas nimetatud dokumendile tugeva aluse luua.

Mul on heameel nentida, et täna vastuvõetavas dokumendis kinnitame me taas kord oma
pühendumist ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonile. Selles on toodud kindlad eesmärgid
põlisrahvaste õiguste edasiseks tugevdamiseks, sh konkreetsem tegevus ÜRO poolt. Ma loodan, et sellest
dokumendist saab tugev alus meie edasisele teekonnale, ning me soovime selle kiiresti rakendada.

Põlisrahvaste õigusi tuleb austada. Suurem osa riikidest on seda teinud, avaldades toetust
põlisrahvaste õiguste deklaratsioonile. Nende hulgas on ka Eesti. Kahjuks aga eelistatakse paljudes
riikides materiaalset kasu sageli inimeste põhiõigustele. On äärmiselt oluline mõista, et põlisrahvaste
kultuuripärand on rikkus, mis kaalub selgelt üles loodusvarade jätkusuutmatu kasutamise teel saadud
materiaalse kasu. Hoolimatu kasumi tagaajamine rahvaste kultuuri arvelt on just see, mida me paljudel
soome-ugri aladel tunnistama oleme pidanud.

Eestlaste jaoks on soome-ugri rahvaste keel ja tulevik eriti südamelähedane, kuna oleme
omavahel suguluses. Me teame ja oleme tundnud hirmu väljasuremise ees. Oleme murelikult täheldanud
nende rahvaarvude vähenemist, samal ajal kui nende olukorra parandamisele suunatud sotsiaalpoliitiline
aktivism ei ole just alati probleemi suurusele vastanud. Meie arvates oleks halvim stsenaarium see, kui
rahvusorganisatsioonid kaoks, juhid marginaliseeruks ja riigid, kus nad elavad, näitaksid üles ükskõiksust,
kasutades Nõukogude Liidu ajast tuntud fraasi, et põlisrahvastel kui sellistel puudub igasugune
perspektiiv.

Linnastumine, tööstuse levik, maailmasõjad, küüditamised ja ulatuslik migratsioon on paljusid
põlisrahvaid sügavalt haavanud. Nende hulka kuuluvad ka meie soome-ugri sugulased vadjalased. Mõned
aastad enne uue aastatuhande saabumist algas suure Laugasuu (Ust-Luga) sadama ehitus. Sadam
ehitatakse põlistele vadjalaste aladele, kus meie sugulasrahvas on elanud sama kaua kui eestlased omal
maal. See ehitus kujutab endast suurt ohtu viimasele kolmele allesjäänud vadja külale: Luutsale,
Liivtšüläle ja Jõgõperäle. Kuigi Laugasuu sadama ehitamine on ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooniga
vastuolus, ei ole vadjalased praegu erilaadses olukorras. Me kõik teame, et paljud põlisrahvad elavad
äärmiselt keerulistes tingimustes. Näiteks vadjalastega külg külje kõrval elavad teised soome-ugrilased
isurid, keda ohustab tõsiselt plaan rajade nende külade Rutši ja Viistina vahetusse naabrusse keemiatehas.
Kui keemiatehas rajatakse ja keskkond hävitatakse, siis satuvad ohtu nii rahvas kui ka nende kultuur ning
need mõlemad võivad samuti hävida. Ja inimkond jääb veelgi vaesemaks.

Sugulasrahvaste toetamiseks algatas Eesti valitsus 1999. aastal hõimurahvaste programmi.
Tegemist on riikliku abiprogrammiga, mille eesmärk on toetada põliseid Uurali keeli ja kultuure.
Programmi raames on toetust jagatud viies eri valdkonnas: hariduses ja koolituses, teadustegevuses,
kultuuri- ja teabevahetuses, tervishoius ning keskkonnakaitses. Juba aastaid on Eesti eksperdid osalenud
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ÜRO põlisrahvaste alalise foorumi töös ning meie valitsus on ÜRO põlisrahvaste fondi rahaliselt
toetanud. Kavatseme seda teha ka tulevikus.

Tahaksin tunnustada Uus-Meremaad, kes oma delegatsioonidesse ja kohtumistele alati maooride
esindajaid kaasab. Tahaksin tänada Soomet, Norrat ja Rootsit selle eest, et nad on kõigil ÜRO
põlisrahvaste kohtumistel taganud saami delegatsiooni kohalolu ning avaldanud tõsist muret põlisrahvaste
tuleviku pärast. Ma tahaksin tänada Ukrainat põlisrahvaste deklaratsiooni toetamise eest ja krimmi
tatarlaste kui põlisrahva tunnustamise eest; tahaksin tänada ka paljusid teisi riike, kes püüavad
põlisrahvaste olukorda parandada.

Oleme kohustatud tegema põlisrahvaste toetuseks kõik, mis meie võimuses, austama nende
minevikku ja tagama neile tuleviku. Põlisrahvaid peab täielikult tunnustama olenemata sellest, kas nad
elavad Leningradi oblastis, Amazonase piirkonnas, Uus-Meremaal, Arizonas või Skandinaavia
poolsaarel. Õppigem kuulama hääli, mida on juba liiga kaua vaigistatud. Me ei saa lubada kolonialistliku
mentaliteedi jätkumist, kes varjavad kuritegusid põlisrahvaste vastu ning eitavad nende õigust kaasa
rääkida oma tuleviku osas.

Toomas Hendrik Ilves

Ristsed

Isa Stefan ristis Tänupühal Meredith ja
Declani tütre, kes sai nimeks Penelope-May.
Vanaema on Eva, tädid on Danica ja Hilary.
Isa poolt vanaema on Mirjam ja tädi on
Claire, kes elavad Iirimaal.
Laida on vanavanaema.

Meredith,
Declan ja
Penelope-May
12.10.2014
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Lääneranniku Eesti Päevad
LEP 2015

LEP 2015 festivalini on jäänud vaid üheksa kuud! Ootame väga
augustikuist kohtumist teie kõigiga imekaunis Whistleris.

Põnevate ürituste ajakava
Sellel aastal on festivali kava varasemast veidi erinev. Palun pöörake
tähelepanu ürituste kuupäevadele, et saaksite oma lemmikutel
kindlasti osaleda ning vastavalt majutuse broneerida.

• Päev enne festivali avamist saab esikohta minna püüdma Whistleri
golfiväljakul toimuval golfiturniiril. Vōistlus algab teisipäeva, 
4.augusti pärastlōunal 

• Avatseremoonia koos piduliku VIP vastuvōtuga Galalakontserdiga toimub kolmapäeval, 5.augustil kell 
18:00. Oodata on mitmeid huvitavaid esinejaid otse Eestist
• Rahvapidu, millele järgneb kauaoodatud grilliōhtu, toimub neljapäeval, 6. augustil kell 17.00 imekauni 
Whistleri mäe tipus
• Laulupidu toimub reedel, 7. augustil kell 13.00 Whistleri konverentsikeskuses, mille lavaastmetel astub
üles ligi 250 lauljat ja muusikut
• Kuldne Ball saab olema õhtu, mis jääb meelde. Hotelli balliruumi uksed avatakse reedel, 7. augustil
kelll 18.00
• Tantsupidu koos saja tantsijaga üle terve Põhja-Ameerika lööb elama Dusty õuelava laupäeval, 8.
augustil kell 15.00

Ürituse piletid tulevad varsti müügile - hoidke sel lehel silma peal!

Broneeri majutus
Toad Whistleri Hiltonis täituvad kiiresti! Kui te ei ole veel jõudnud oma tuba broneerida, siis soovitame
seda teha kiiresti, kuna hotell on festivali toimumisajaks juba peaaegu välja müüdud. LEP 2015
osalejatele pakub Hilton erihinda $169.00/öö*.

Toa saab broneerida internetis või helistades otse Hiltonisse tel: 1.604.932.1982. Telefoni teel broneerides
mainige märksõna "West Coast Estonian Festival 2015" et tagada festivalikülalise erihind.

Hiltoni erihind LEP 2015 festivali külalistele kehtib kuni 6. juuli 2015 ning kuni kohti jätkub. Hilisemal
broneerimisel rakendub hotelli hinnakiri. Palun arvestage, et juhul kui majutuse broneerimine jääb
viimasele hetkele ning Hiltonis on juba toad täis, tuleb festivalil osalejatel leida endale öömaja mõnes
teises Whistleri hotellis.
*Whistler Hiltoni toa tavahinnad algavad $229 öö.

info@lep2015.com
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West Coast Estonian Days
LEP 2015

LEP 2015 is just under nine months away! We look forward to
connecting with all of you in beautiful Whistler BC, next August.

Exciting Event Schedule
We are changing up the traditional event schedule for this festival
– please make note of the dates for the following events, and
ensure you book your hotel rooms so you can attend your
favourite events.

• The Golf Tournament will tee off at Whistler Golf Course prior to the opening of the festival midday on
Tuesday, August 4th
• The Opening Ceremony & Gala Concert with VIP Champagne reception—featuring an exciting lineup
of performers direct from Estonia—will take place at 6:00 PM on Wednesday, August 5th
• The Folk Celebration with gourmet BBQ will take place atop beautiful Whistler Mountain starting at
5:00 PM on Thursday, August 6th
• The Song Festival will see nearly 250 singers and musicians take to the risers at the Whistler
Conference Centre at 1:00 PM on Friday, August 7th
• The Golden Ball will be a night to remember. Doors open at the Hotel Ballroom at 6:00 PM on Friday,
August 7th
• The Dance Festival, featuring over 100 dancers from across North America will liven up the outdoor
venue at Dusty’s at 3:00 PM on Saturday, August 8th

Event tickets will go on sale soon – stay tuned for more details!

Book Your Hotel Room
Rooms at the Hilton Whistler Resort & Spa are filling up - if you have not yet secured your hotel room
we encourage everyone to do so quickly as the hotel is nearly sold out. The Hilton is providing LEP 2015
attendees with a special festival nightly room rate of $169.00/night*.

Rooms can be reserved online or by calling the Hilton directly at 1.604.932.1982. When speaking with
the reservations team, please refer to “West Coast Estonian Festival 2015” to secure the festival rate.

The LEP Festival Hotel Rate is subject to availability on a first-come first-served basis until July 6, 2015.
Any reservations received after this date will be accepted at the hotel's published rate on a space available
basis. Please note that once all rooms at the Hilton are all booked, festival attendees will need to secure
rooms at alternate hotels in Whistler.
*Regular, non-festival room rates at the Hilton Whistler start at $229 per night.

The LEP 2015 Organizing Committee

info@lep2015.com
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Jõulu õhtu

Tasa langeb lume helbeid
käes on kallis jõuluöö,
majades on aknad valged
Lõppenud on päeva töö.

Vaikselt jõuluõhtu süles
inimlaps sa seisata,
tõsta oma silmad üles
jõulutähte imesta.

Täht see imekaunilt särab
üle ilma paistab ta,
vaikinud on päevakära
puhkab mets ja uinub maa.

Õhtu vaikus varjab ilma
ainult kirik paistab silma,
mõttes rändad Petlemma
seal kus sündis Päästija.

Laida
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Last memories in Estonia
Memoir of Kalev Lillak

It was the summer of 1939 and I was working at a Suure-Kõpu farmstead. The surrounding
countryside employed approximately 100 workers from Poland that had been contracted by the Estonian
government and whose return fares to Poland were paid for by the government after 6 months of work.
But in August of 1939 German troops invaded Poland. All the Polish workers in our area left immediately
to get home, at their own expense.

On the 1st of September the Second World War started. Three months later the Soviet Union
invaded Finland with 3 million soldiers. Finland had only 560,000 men to oppose the Soviets. The battles
were tough and those fought at Lake Ladoga and Viipuri and the surrounding areas were particularly
bloody. Finland’s Viipuri had one of the best military schools in the world at that time. Finland used the
exceptionally cold winter that year to its advantage and the battles were long. Finland asked for help from
England who had promised to send medical aid and other help. But the help never arrived, and in the end
there were only young Estonian men who crossed the gulf to help their Finnish neighbours.

The Winter War lasted 110 days. After that there were about 6 months of peace and quiet in
Estonia, until one night when the Soviet Union issued demands to Estonia and in the middle of June 1940
they occupied the country. Shortly after that, President Konstantin Päts, General Johan Laidoner, many
parliamentary members, Estonian marines and many more leading individuals of the Estonian society and
military were arrested.

Life in the meantime was quiet but tense, because no one knew who was next to be sent to
Siberia. In January 1941 there were elections again, which in our area were held at the Piuatu Community
Hall. It was a very large and beautiful building built during the Independence period by the local farmers,
very much like the Koidula Theatre in Viljandi. I was 18 years old at that time and a volunteer fire fighter,
and during the election time I had to wear my parade uniform while standing at the Community Hall‘s
main entrance. In the front room there was a large bar with all sorts of alcoholic and other beverages,
where everyone could serve themselves. In the second room there were voting stations and in a third room
a free dance. That day in the early morning at 6 am, a very old lady had been interviewed at the radio
station and said that she was very happy to be the first person to vote for Josef Stalin. Outside the weather
was a cold -38 degrees. And that was how the voting took place in Estonia during this Soviet period.

Close to Suure-Kõpu there were battles between the Estonians and communists, and my best
friend and classmate Hans Viru, 16 years old, went to help our boys in the forest and was killed. It was a
huge loss to our Puiatu Orphanage where we lived.

One day during the autumn of that same year of the Soviet occupation, all males born between
1918-1922 were ordered by the Soviet Army to Viljandi and instructed to be at the party headquarters no
later than 8:00am. All of the young men arrived ready and on time except for one, Ernst Pari, who arrived
a little late and was fined 75 rubles. We were taken inside the party headquarters where the doors were
locked and no one was allowed to leave. We were forced to hear a speech by Stalin. It was translated into
Estonian and overrun with Soviet propaganda. After that there was a medical examination. The doctor
was a young Estonian, who was also a political prisoner around 35-39 years old. The farce lasted until
5pm, when we were finally allowed to go home. We were ordered to come back to the same place again if
we were summoned for military duty.

When the first large scale deportation to Siberia took place, many people from the Suure-Kõpu
area, including the whole family of the farm where I worked, all three generations, were sent to Siberia. I
saw the entire deportation. It was so painful to watch as small children cried and screamed and as women
begged that someone come help them…but no one was permitted or allowed to help anyone.

In April of 1941 came the order to enlist in the army. I then went to Viljandi to the former Juhan
Laidoner Square where a group of about 250 of us had gathered. We stood outside in lines and were
called inside one at a time according to name. Before I left for Viljandi I had spoken with War of
Independence veteran Jaan Sarev, who told me “you now have to decide what you want to fight for - for
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what you believe is right.” Those words stuck with me all that time...and just before the front of the line
approached me, I quietly and discreetly snuck away. I went undetected and headed straight away into the
forest. I was in the forest for 10 weeks, moving from one place to another. I had contact with a local
farm’s daughter and 2 other girls. They would bring me food and news of what was going on in the
world. During my wanderings, I happened to be hiding in a ditch one night, when at 9 o’clock retreating
Russian soldiers jumped over me and after them German soldiers who were chasing the Russians. No one
had time to look and see that I was in the ditch.

After the front passed by, I came out of the forest. All of my acquaintances, and especially the
girls who helped me, were so surprised that I had come back and they asked many questions of me.

In the autumn of 1943 the Germans had now started to mobilize Estonians in large numbers.
During my medical examination I succeeded in explaining to the German doctor that my eyesight was
very weak. Because of that, instead of taking me into the army, I was sent to work at the Mõisaküla
Railway Factory. Life was good there. I lived with my mother, who had already lived in Mõisaküla for 50
years; I made new friends; I worked 10 hours a day, 5 and a half days a week. The only problem was the
shortage of food. You could not buy anything from anywhere. Then my mother became ill and was
brought to Viljandi’s hospital. I was now alone and went to the church 3 evenings a week for
confirmation classes. The pastor was Osvald Sõmer, who later became pastor of an Estonian congregation
in Detroit. My mother was supposed to come home for my confirmation day, but the medical staff
wouldn’t let her, and that was how I spent my confirmation party with my sister Vaike, great aunt Leena
Hirt and my cousin Anna. They all lived in Voltvet, which was 5 kilometres from Killingi-Nõmme.

After my confirmation day I asked and was granted permission to go visit my mother. I travelled
that same night to Viljandi. On the journey to Viljandi I decided to never return to Mõisaküla, and I then
headed for my friend Jaan Sarev’s farm. There I was accepted like an own son.

While at Sarev’s West farm I read in the Sakala newspaper that Colonel Kaermaa and Captain
Kolu were organizing Estonia’s own army. We went again to Juhan Laidoner’s Square in Viljandi, where
so many young men gathered that a full regiment was formed and named the 3rd Estonian Border Guard
Regiment. We lived at Koidula Theatre and took part in training. After a two-week training period we
received our marching order, and before we left we were blessed by Professor Juhan Kõpp and Suure-
Jaani Church’s minister. They wished us well and then we went on our way.

Our first stop was in Tartu where many young girls wished us well. They hoped that Estonia
would once again become independent. We all vowed and promised that we would bring the pre-war
independence and freedom back.

Our first front assignment was in Mustvee on the shore of Lake Peipsi, and on the first day we
arrived a party was organized that night with the local girls. But already during the party came word that
there amongst the girls, there was a Russian spy. We were stationed at Lake Peipsi for 3 months and
engaged in various actions with Russian partisans. One time the Russians sent 300 partisans to flank us
and we had only 150 men in our sector. The winter was cold and there was little to eat. Often we got only
half a bowl of soup per day and one glass of vodka so as not to freeze. At the end of the month, we
received a small bottle of vodka. Our biggest battle was when we received intelligence that the Russians
planned to attack us from the land with a large group of partisans with the intent to wipe us out. After
receiving the intelligence, we quickly organized our defenses. The battle started at 10pm and lasted until
5am in the morning and ended with our victory. Some Russians had also come across Lake Peipsi but
were killed or wounded. Our side had only 2 wounded.

Two weeks later we were ordered to the Narva River front. We marched. The road was wet and
the snow was melting. Every 5 kilometres we took a 10-minute break. And like that we marched for
almost 5 hours. Everything looked unfamiliar and the company commander, Lieutenant Karsin, appointed
me as a runner. I had to deliver messages to various places. Because of the unfamiliar territory it took me
quite a bit of time before I accomplished all of my tasks. The land was very watery, the grass and bushes
were all under water and in some deeper areas the water came over my boot tops.

Spring came in April, and it was very beautiful. The birds were singing and the trees were
adorned with young leaves. Everything was quiet and happy. The boys sang “Kaugel, kaugel kus on minu
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kodu....” Across the river on the Russian side Estonian soldiers in the Red Army played lovely Estonian
music through their loudspeakers. It was nice to hear. But at the same time they called to us to cross the
river and to join with them. Four or 5 times the Russian’s shelled us just as our soup pot arrived and blew
it to pieces. Those days no one got anything to eat.

The night of May 25th was lovely and peaceful, I could hear the frogs croaking and the crickets
chirping, when all of a sudden at 11pm began a storm of artillery fire. At first it came from the Russian
side, and then from our side towards the Russians. Now the war was in full force. The exchange of fire
lasted until 7am.

The next day, on
the 26th of May 1944, I
was badly wounded. I later
found out that another
soldier had also been
wounded and that 3 others
had been killed by the
same projectile that had
wounded me. My first
operation was at the field
hospital located one
kilometre behind the
frontline. The battle roared
all around as I lay in the
tent for 24 hours. The next
day I was sent to
Rakvere’s hospital, where
they performed another
operation. The same day at
2pm I was evacuated by
train. Before I left one of
the nurses gave me her name, address, and a short letter asking me to please write to her.

We travelled to the south. The first stop was Riga, where I was in the hospital for 3 days and then
placed again on a train to Germany. In Berlin the train encountered a bombing raid and we had to wait
there for 12 hours. From there we travelled through Hannover to Bergen, which was a small town about 5
kilometres from Celle. There I remained in the hospital.

- Memoir by Kalev Lillak (translation Ingrid Soide)

6th Tallinn Winter School

Tallinn University’s 6th Tallinn Winter School takes place from January 5th to January 23rd and
in addition to attending the courses, participants can learn more about the local culture.

“Great atmosphere; right balance between studying and socialising.“Katharina Radner, Austria,
participant of Estonian Language course 2014

The registration deadline is December 1. Further information on Tallinn Winter School can be
found on our webpage: winterschool.tlu.ee

Birgit Kirsimägi
Tallinn University
International Summer and Winter School Project Manager
+ 372 640 9218
birgitk@tlu.ee
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

02.12.2014 20.20 EU Film Festival – “Õlimäe õied” Estonian film
“Flowers from theMount of Olives”

The Cinematheque – 11301
Howe St, Vancouver

10.12.2014 12.00 Pensionäride Ühing jõululõuna. Senior’s Club
Christmas lunch

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

11.01.2015 12.45 EKÜK peakoosolek. SAESC AGM
Kaisa Pitsi film „Toidutoojad”

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

01.02.2015 12.15 Vancouveri Eesti Seltsi peakoosolek – VES
Annual General Meeting

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

08.02.2015 12.15 Eesti Kirikufondi peakoosolek – Church
Foundation AGM

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

22.02.2015 13.00 Vabariigi Aastapäeva aktus – Estonian
Independence Day celebration

Meie Kodu - 6520 Oak Street
Vancouver

25.02.2015 Postipoisi kevad numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

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

www.estonianevents.com

VANCOUVERI EESTI PENSIONÄRIDE ÜHING - KULDNE KLUBI

VEPÜ kevadel 2015a.
KOLMAPÄEVITI ja KESKPÄEVITI iga teine nädal

MEIE KODUS, NEIL PÄEVIL

Jaanuar 07 ja 21, Veebruar 04 ja 18, Märts 04 ja 18,
Aprill 01, 15 ja 29, ja Mai 13 ja 27.

PEAKOOSOLEK JA VALIMISED - VEEBRUAR 04, 2015.a.
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SPECIAL TRAVEL INTERNATIONAL

SPECIAL TRAVEL 
INTERNATIONAL
4603 Main Street
Va n c o u v e r ,  B C
V5V 3R6  Canada 

tel no.: 1 (604) 291-1332
toll-free: 1 (800) 665-0998 
fax no.: 1 (604) 291-1378
s t i @ s t i c a n a d a . com 
www. s t i c anada . com

LIT ANIA  LATVIA  ESTONIA 
INLAN   S E EN  NOR A

Se tem er 28  Octo er 12 16, 2015 (15 19 da s)

www.sticanada.com
S eciali ed rou  tours to c oice destinations

Special Travel International 
is offering this wonderful 
opportunity for anyone 
interested in getting to know 
Estonia and its neighbouring 
countries.
This is also a terrific way to 
introduce friends and family 
to the heritage and history 
of the region. Return dates 
can be adjusted to allow 
more time to visit friends and 
family in the old country. 

To view the full detailed brochure 
please visit www.sticanada. com 
or call us at  (604) 29 1- 1 332  or  
toll-free at  1 (800) 665-0998  
to receive a free printed brochure.
Have a Merry Christmas and may 
2015 be a wonderful year for all!

Best wishes.
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EST O  T E ALTICS
LIT ANIA  LATVIA  ESTONIA  INLAN  ST. PETERSB R

SEPTEMBER 22  SEPTEMBER 6 9, 2013 (15 18 A S)

SPECIAL TRAVEL 

INTERNATIONAL

4603 Main Street

Va n c o u v e r ,  B C

V5V 3R6  Canada 

tel no.: 1 (604) 291-1332

toll-free: 1 (800) 665-0998 

fax no.: 1 (604) 291-1378

s t i @ s t i c a n a d a . com 

www. s t i c anada . com

EST O  T E ALTICS
LIT ANIA  LATVIA  ESTONIA 

INLAN   S E EN  NOR A

IT  OPTIONAL STOC OLM  OSLO E TENSION

SEPTEMBER 28  OCTOBER 12 16, 2015 (15 19 A S)

T e Baltic countries ave a fascinatin  istor  extendin  ac  man  

centuries, t rou  t e eriod of Russian occu ation u  to t eir more 

recent inde endence and incor oration into t e Euro ean nion.

Memora le ex eriences await ou in t eir mix of c armin  cities, 

traditional villa es and uni uel  eautiful countr side.

SPECIAL TRAVEL INTERNATIONAL
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